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MEMÒRIA. 

1. ANTECEDENTS. 

El municipi de Montseny es troba situat al nord de la comarca del Vallès Oriental, ocupant una important 

part de l’extensió del massís muntanyós del que pren el nom. A nivell urbanístic es troba configurat per un 

nucli principal i un seguit d’urbanitzacions i d’instal·lacions de lleure disseminades pel terme municipal. La 

seva població, segons el padró municipal de l’any 2017 és de 343 habitants.  

La major part de les aigües residuals que es generen al municipi son vehiculades cap a unes antigues 

instal·lacions de tractament d’aigües residuals, situades al marge dret del riu Tordera, aigües avall de la 

zona coneguda com ‘Les Piscines del Montseny’. Aquestes instal·lacions, però, són antigues i insuficients 

per a un tractament adequat de les aigües residuals. 

El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) per al 

període 2016-2021 estableix i descriu les mesures que preveuen l’article 13 del Reglament de la 

planificació hidrològica, aprovat pel Decret 380/2006, de 10 d’octubre, i l’article 43 del Reglament de la 

planificació hidrològica, aprovat pel Reial Decret 907/2007, de 6 de juliol, que agrupa a efectes de 

planificació hidrològica les mesures adreçades a la millora de la qualitat de les aigües. El PGDCFC per al 

període 2016-2021 (segon cicle) va ser aprovat per Decret 1/2017, de 3 de gener i el Programa de 

mesures associat per Acord del Govern GOV/1/2017, de 3 de gener. 

L’actuació «Sanejament i depuració del nucli de Montseny» resta inclosa en el Programa de mesures del 

segon cicle del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (2016- 2021), amb el codi C2.045. 

El dia 25 d’octubre de 2017, el Consorci Besòs Tordera i l’Agència Catalana de l’Aigua van signar el 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI BESÒS TORDERA I L’AGÈNCIA CATALANA 

DE L’AIGUA PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE «SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI DEL 

MONTSENY» AL TM DEL MONTSENY (CV17000391)”, essent l’objecte d’aquest Conveni l’establiment 

del marc de col·laboració entre les entitats intervinents i la determinació de les condicions en què s’ha de 

dur a terme el finançament de la inversió corresponent a la redacció del projecte constructiu “Sanejament 

i depuració del nucli de Montseny”, que ve recollida en el Pla de gestió vigent dins el codi C2.045. 

 

  



Memòria. 

Pàgina 2 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

2. OBJECTE DEL PROJECTE. 

L’objecte del present projecte és la definició tècnica i valoració econòmica, amb caràcter executiu, de l’ 

obra corresponent a la construcció de la nova Estació Depuradora d’Aigües Residuals El Montseny. 

L’execució d’aquesta obra es justifica per la necessitat de depurar correctament les aigües residuals que 

es generen tant al nucli urbà del municipi del Montseny com a la zona de lleure (Les Piscines del 

Montseny) properes a la nova EDAR.  
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3. ÀMBIT, CONTINGUT I FITES BÀSIQUES DEL PROJECTE. 

L’àmbit del present projecte és el del nucli del Montseny. Les obres i instal·lacions incloses en aquest 

projecte permeten un tractament dels cabals actuals i futurs, amb l’objectiu d’arribar a un tractament 

complet de tots els abocaments d’aigües residuals que es produeixen i que es vehiculen fins a la estació 

depuradora, a fi i efecte d’aconseguir el grau de depuració necessari per a complir els límits fixats per al 

seu abocament.   
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4. CARACTERÍSTIQUES DE L’EDAR EXISTENT. 

L’estació depuradora d’aigües residuals existents es troba situada al marge dret del riu Tordera, en un 

indret boscós al que s’accedeix per un camí existent a la zona coneguda com ‘Les Piscines del 

Montseny’. Ocupa una superfície d’aproximadament 400 m2 i es troba situada a una cota de entre 387 i 

387,97 m.  

 

Fotografia 1: Vista de la parcel·la de l’EDAR. 

 

Fotografia 1: Vista camí d’accés a l’EDAR 

A l’estació depuradora arriben dos canonades que transporten l’aigua residual. La principal procedeix del 

nucli urbà del Montseny, situat a l’altre marge del riu Tordera i a una cota força més elevada que la de la 

EDAR. Es tracta d’una canonada de 300 mm de diàmetre que travessa la llera del riu mitjançant una 

estructura elevada sobre el mateix.  
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Fotografia 3: Canonada d’entrada a la EDAR procedent del nucli urbà del Montseny 

 

La segona de les canonades, (de menor importància en termes de cabal), procedeix de la zona coneguda 

com ‘Les Piscines del Montseny’. Aquesta es tracta d’una zona de lleure que incorpora una zona 

d’acampada i càmping així com les piscines i restaurant. Es troba situada al marge dret del riu Tordera, 

aigües amunt de la EDAR.  

 

Fotografia 4: Canonada d’entrada a la EDAR procedent de la zona de ‘Les Piscines del Montseny’ 

 

A més de les canonades d’entrada i del corresponent sobreeixidor de capçalera, l’estació depuradora està 

configurada per una reixa de desbast, un dipòsit amb funcions de decantador i fosa sèptica (de 

11,60x5,65 m de dimensions en planta i aproximadament 4,20 m de profunditat), un filtre de graves i la 

corresponent canonada de sortida de l’aigua tractada a la llera del riu. En relació al tanc sèptic, aquest es 
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troba totalment colmatat de sediments que, en les taques de demolició, caldrà que siguin retirats 

mitjançant extracció amb retroexcavadora i càrrega sobre camió o contenidors (amb el corresponent 

transport a EDAR o abocador autoritzat). De la inspecció realitzada es pot concloure que en l’actualitat les 

instal·lacions han quedat obsoletes restant pràcticament fora de servei.  

 

Fotografia 5: Vista reixa i boca d’accés al tanc sèptic 

 

 

Fotografia 6: Detall accés al tanc sèptic i matèria sedimentada solidificada 
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5. DADES BÀSQUES DE PARTIDA. 

D’acord amb l’”Annex 1. Dades de partida”, les dades bàsiques de partida són: 

5.1. CABALS. 

D’acord amb l’annex mencionat anteriorment, els cabals de dimensionament de l’EDAR són: 

CABAL DISSENY 

Cabal mitjà diari  75,00 m³/d 

Cabal mitjà horari 3,13 m³/h 

Cabal punta horari 5,63 m³/h 

Cabal de dilució 15,65 m³/h 

Factor de cabal punta 1,8 

Factor de dilució 5 

Taula 1. Cabals de dimensionament de l’EDAR (Font: Annex núm.1. Dades de partida). 

La corba horària per un cabal de 75 m³/d és: 

 

Figura 1: Corba de cabals horaris. 
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5.2. CONTAMINACIÓ. 

D’acord amb l’annex mencionat anteriorment, la contaminació de dimensionament de l’EDAR és: 

PARÀMETRE CONTAMINACIÓ 

MES 420 mg/L 

MESV 362 mg/L 

DBO5 540 mg/L 

DQOtot 871 mg/L 

NKT 60 mg/L 

N-NH4 36 mg/L 

Ptotal 8 mg/L 

Taula 2. Paràmetres de contaminació pel disseny de l’EDAR (Font: Annex núm.1. Dades de partida). 

La corba de distribució horària de la contaminació és: 

 

Figura 2: Corba de contaminació. 

5.3. FRACCIONAMENT DE LA DQO AFLUENT. 

La determinació de les fraccions de la DQO s’ha realitzat d’acord amb les dades històriques de 

contaminació de l’EDAR, obtenint les fraccions recollides en la taula adjunta: 

DEMANDA QUÍMICA D’OXIGEN 

Fracció no biodegradable  17,8% 

   Soluble (Si) 4,8% 

   Particulada (Xi) 13,0% 

Fracció biodegradable  82,2% 

   Ràpidament biodegradable (Ss) 11,8% 

   Lentament biodegradable (Xs) 70,4% 

Taula 3. Fraccionament de la DQO afluent a l’EDAR. (Font: Annex núm.1. Dades de partida). 

Pel que fa als paràmetres cinètics dels microorganismes nitrificants, s’utilitzaran els següents valors típics 

d’aigües residuals. 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

D
Q

O
 (

m
g

/L
)

Hores

Distribució horaria de contaminació



Memòria. 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 9 

ORGANISMES NITRIFICANTS 

Taxa màxima de creixement de nitrificants, µA 0,90 d-1 

Coeficient de desaparició de nitrificants, ba 0,17 d-1 

Taula 4. Coeficients cinètics del microorganismes nitrificants. (Font: Annex núm.1. Dades de partida). 

5.4. TEMPERATURA. 

No existeix un registre històric de les temperatures de l’aigua afluent a l’EDAR. Davant d’aquesta manca 

d’informació s’adoptaran les següents temperatures màximes i mínimes de l’aigua residual: 

- Mínima:    12 ºC 

- Màxima:   27 ºC 

5.5. POBLACIÓ EQUIVALENT. 

Amb els valors de cabal i contaminació determinats anteriorment, i prenent un valor mitjà de 60 g 

DBO5/hab-equ, tal i com defineix el Decret 130/2003, el dimensionament de l’EDAR es realitza per 675 

habitants equivalents. 

5.6. CARACTERÍSTIQUES DE L’EFLUENT. 

D’acord amb l’annex V del programa de mesures del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de 

Catalunya, per càrregues de disseny abocada superior a 500 habitants equivalents a menys de 500 m de 

trams de rius que estiguin definits en el Pla de Gestió com a zona protegida per vida piscícola (salmònids) 

com és el cas de la massa d’aigua receptora, el límits d’abocament són: 

- Nivell 3:  Eliminació de nitrogen. 

- Demanda Química d’Oxigen, DQO: < 125 mg/L o una reducció mínima del 75% 

- Demanda Bioquímica d’Oxigen, DBO5 < 25 mg/L o una reducció mínima del 70% 

- Nitrogen Total, NT < 15 mg/L o una reducció mínima del 70% 

La resta de paràmetres queden fixats d’acord amb el que estableix la Directiva 91/271/CE sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

- Sòlids suspesos, MES: < 35 mg/L 

5.7. TOPOGRAFIA. 

Per al desenvolupament del projecte es realitzen treballs d’aixecament topogràfic de detall. Els treballs 

han estat realitzats per Martín Barreiro SCP en data setembre de 2017. Els treballs es realitzen en 
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coordenades UTM i inclouen tant la zona en que es realitza la nova EDAR com el camí d’accés (entre la 

zona asfaltada de Les Piscines i el pont que comunica amb la zona de la nova EDAR).  

A l’Annex núm. 02. ‘Topografia’ s’adjunta memòria dels treballs realitzats així com el llistat de punts 

corresponents.  

5.8. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES. 

En data febrer de 2018 es realitza reconeixement geotècnic de la zona d’estudi. Els treballs han estat 

realitzats per D&S Geoprojectes, adjuntant-se el corresponent informe a l’Annex núm. 03. ‘Geotècnia’.   

Per la realització de l’esmentat estudi es realitzen tres cales (C-1,C-2 i C-3) distribuïdes per la superfície 

de l’àmbit de treball. Amb la informació obtinguda s’observa la presència d’una primera capa de terra 

vegetal d’aproximadament 20 a 30 cm de gruix, una unitat de còdols i blocs de gran tamany barrejats amb 

graves, gravetes i sorres,  que arriba a una fondària de entre 2,5 i 3,0 m, punt a partir del qual es troba la 

unitat rocosa de pissarres visible en els talussos naturals existents.  

El grau d’excavabilitat es cataloga com a ‘baix’ per a les dos primeres unitats i ‘mig-alt’ per la unitat 

rocosa. No s’ha observat la presència del nivell freàtic a les profunditats estudiades.  

 

Fotografia 7: Vista de les cales executades 

6. INUNDABILITAT DE LA PARCEL·LA. 

El Consorci Besòs-Tordera realitza encàrrec dels corresponents treballs d’estudi d’inundabilitat que 

s’adjunten en aquest projecte dins l’Annex núm. 9. Aquests treballs han estat realitzat pel gabinet tècnic 

Som Enginy. 
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Les instal·lacions de la nova EDAR es situen al marge dret del riu Tordera, al mateix emplaçament on es 

troba la EDAR antiga. Donada la proximitat a la llera del riu, resulta necessari la realització d’un estudi 

d’inundabilitat que analitzi les incidències que poden tenir sobre la parcel·la les avingudes corresponents 

als períodes de retorn de 10, 100 i 500 anys. Dit estudi ha estat realitzat pel gabinet tècnic Somenginy en 

data octubre de 2018, adjuntant-se el mateix a l’Annex núm. 09. ‘Estudi d’inundabilitat’. 

L’esmentat estudi conclou com a cabals de càlcul del riu Tordera al seu pas per la zona de la EDAR, els 

recollits a la taula següent (veure taula 21 de l’Annex núm. 09. ‘Estudi d’inundabilitat’): 

CABAL (m3/s) 

T=500 anys 323,3 

T=100 anys 225 

T=10 anys 73,4 

Taula 5. Cabals riu Tordera en secció d’estudi. (Font: Annex núm.9. Estudi d’inundabilitat). 

Una vegada realitzades les modelitzacions de la zona (considerant els estats amb i sense obres), l’estudi 

presenta les següents conclusions principals:  

- L’avinguda per al període de retorn de 10 anys no ocupa la parcel·la actual. 

- Les avingudes per al període de retorn de 100 i 500 anys ocupen la parcel·la actual.  

- La cota d’aigua assolida per l’avinguda de 500 anys arriba fins a la cota 389,2 i per a l’avinguda 

de 100 anys a la 388,8. 

- L’impacte de l’execució de les obres implica un trasllat de l’augment de cabal aigües amunt en 

una distància de 16 m per a l’avinguda de 500 anys i de 10 m per a l’avinguda de 100 anys. 

Aquest impacte no provoca afeccions addicionals a cap bé ni infraestructura, respecte als que es 

produirien en la situació actual.  
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7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

Es realitza un estudi de les alternatives existents per al tractament de les aigües residuals (veure Annex 

núm. 04. Estudi d’Alternatives). Els paràmetre principals que condicionen la solució adoptada són els 

següents:  

- Població existent i cabals residuals associat 

- Població futura i cabals residuals associats 

- Factors poblacionals estacionals 

- Característiques exigides a l’aigua tractada 

- Superfície disponible per a les instal·lacions de l’estació depuradora 

En particular, respecte a les característiques a complir per l’aigua tractada, son d’obligada consideració 

els llindars recollits a la Directiva 91/271/CE sobre el tractament de les aigües residuals urbanes així com 

els llindars particulars en zones protegides per vida piscícola d’acord a l’annex V del programa de 

mesures del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya.  

D’altre banda, i en relació a la superfície disponible per desenvolupar les instal·lacions, aquesta es troba 

limitada a 797,69 m², donat que cal desenvolupar les instal·lacions en la zona existent així com donar 

compliment a les observacions recollides a la Declaració d’Impacte Ambiental de 29 de juliol de 2008, del 

projecte d’obra per a la construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Montseny, respecte a 

la franja de protecció de 5 m des del marge dret del riu Tordera.  

Tal i com es recull a l’Annex núm. 04. Estudi d’Alternatives, la superfície disponible no permet contemplar 

la possibilitat de realitzar la depuració de les aigües mitjançant llacunatges o aiguamolls artificials (que 

requereixen una superfície major). Finalment, i una vegada considerats el volum de producció de fangs i 

els consums energètics de les alternatives restants, es decideix adoptar una solució per a la depuració  

de les aigües residuals del municipi del Montseny mitjançant Contactors biològics Rotatius (RBC).  
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8. LÍNIA DE TRACTAMENT. 

D’acord amb l’estudi d’alternatives, la línia de tractament de l’EDAR adoptada és: 

- Pou de gruixuts. 

- Reixa de gruixuts. 

- Bombament de capçalera. 

- Pretractament prefabricat. 

o Tamisat fi de l’aigua. 

o Rentat i premsat del residu. 

o Separació i classificació de les sorres. 

o Separació i extracció dels greixos i olis. 

- Tanc polivalent. 

o Decantador primari. 

o Reactor anòxic. 

o Decantador secundari. 

o Digestor de fangs. 

- RBC. 

o Contactor biològic rotatiu. 

o Decantació lamel·lar. 

- Mesura de cabal d’aigua tractada. 

- Filtre verd. 

 

Figura 3: Esquema de funcionament. 
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9. DISPOSICIÓ DE LES INSTAL·LACIONS. 

La disposició de les instal·lacions projectades es troben condicionades pels següents factors:  

- Emplaçament de les canonades d’entrada d’aigua residuals (procedents del nucli del Montseny i 

de la zona de Les Piscines) 

- Superfície de parcel·la disponible 

- Necessitat de deixar una franja de 5 m d’amplada entre el límit del marge dret de la llera del riu 

Tordera i la EDAR 

- Nivells assolits per l’aigua d’acord amb l’estudi d’inundabilitat 

- Accés, explotació i manteniment de les instal·lacions 

En base a aquests factors, es disposen les instal·lacions de la EDAR en tres nivells diferents, d’acord 

amb la imatge següent:  

 

 

Figura 12. Disposició d’elements a la EDAR 

- Nivell arqueta d’entrada i bombament: Cota de rasant 387,50 (similar a la del terreny existent) 

- Nivell EDAR: Cota de rasant 389,85. En aquest nivell es disposa el tanc polivalent sobre el que 

es situa el pretractament així com l’arqueta de repartiment a biodiscs, els dos biodiscs, l’arqueta 

de mesura de cabal i la caseta. S’accedeix a aquest nivell mitjançant unes escales des de el vial 

de servei. 

- Nivell filtres: Cota de rasant 386,00 (similar a la del terreny existent). L’arqueta de repartiment 

dels filtres es situa en un nivell intermig (387,75)  
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Figura 13. Disposició transversal d’elements a la EDAR 
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10. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS. 

10.1. POU DE GRUIXUTS. 

Actualment arriben a l’EDAR dos col·lectors independents: 

- Un que prové del poble, creua el riu per sobre d’ell mitjançant una estructura, i aboca l’aigua 

directament a un tamís de fins. 

- Un que prové de la zona de les piscines, discorre suportat al marge dret del riu fins arribar a la 

parcel·la. 

 

Fotografia 8: Entrada d’aigua residual a l’EDAR. 

 

Ambdós col·lector s’uniran a una arqueta, que farà la funció de pou de gruixuts, des d’on sortirà un canal 

equipat amb una reixa de gruixuts que protegirà les bombes posteriors. 

En aquest pou, es preveurà la construcció d’un sobreeixidor d’emergència, de manera que si el 

bombament posterior no funciona, o bé es tanca l’entrada d’aigua, no es produeixin problemes d’entrada 

en càrrega en els col·lectors afluents o s’inundi part de la instal·lació. 

L’extracció dels sòlids que quedin retinguts en el pou es realitzarà mitjançant un camió cubà que haurà de 

netejar el pou cada vegada que aquest quedi colmatat. 

10.2. DESBAST DE GRUIXUTS. 

L’aigua de sortida del pou de gruixuts seguirà el seu camí fins al bombament d’entrada. 

Amb la finalitat de protegir a les bombes d’entrada de possibles sòlids flotants que puguin fer-les malbé, 

es preveu la instal·lació d’una reixa de gruixuts manual de protecció, amb una llum de pas de 20 mm. 
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Per a l’extracció dels sòlids retinguts per la reixa, s’utilitzarà un rastrell d’alumini anoditzat i un cistell 

ranurat d’acer inoxidable AISI-316L de 600 mm d’ample. 

Adossat al canal de desbast de gruixuts, es preveu la construcció d’un canal de by-pass, de manera que 

si la reixa queda colmatada, l’aigua salti a través d’un sobreeixidor fins a aquest canal, i pugui arribar al 

pou de bombament. 

El canal de la reixa de gruixuts disposarà d’una comporta mural manual construïda en acer inoxidable 

AISI-316L amb estanquitat a 4 bandes. 

10.3. BOMBAMENT DE CAPÇALERA. 

10.3.1. BOMBES D’ENTRADA. 

Una vegada eliminats els sòlids gruixuts pesats i flotants de l’aigua residual, aquesta és conduïda fins al 

pou de bombament d’entrada a l’EDAR. 

El nombre de bombes instal·lades és: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Cabal requerit 15,63 m3/h 

Número de bombes en funcionament 1 u. 

Número de bombes en reserva 1 u. 

Cabal unitari requerit 15,63 m3/h 

Nivell líquid en l'arqueta de bombament 385,15 m 

Cota del pretractament prefabricat 392,17 m 

Desnivell geomètric 7,02 m 

Temperatura de l'aigua 15,00 ºC 

Viscositat de l'aigua 1,14E-06 m2/s 

Taula 1: Bombes d’entrada a l’EDAR . 

 

Figura 4:Funcionament del bombament d’entrada. 
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Amb la finalitat de regular el cabal bombat, s’ha previst la instal·lació de variadors de freqüència en 

cadascuna de les bombes. Aquest variadors aniran regulats pel mesurador de nivell ultrasònics instal·lat 

en la cambra de tranquil·lització de l’estació de bombament. 

En la canonada general d’impulsió s’instal·larà un mesurador de cabal electromagnètic, que disposarà 

d’una pantalla de lectura de camp i d’una tarja de comunicació 4-20 mA HART que es connectarà amb 

l’autòmat de control corresponent. El grau de protecció del mesurador de cabal serà IP-68, i l’electrònica 

serà separada (en versió remota). La instal·lació prevista del mesurador garanteix un error de mesura 

inferior al 0,5%. 

El material de totes les canonades serà d’acer inoxidable AISI-316L segons norma EN 10217-7 amb un 

gruix mínim de paret de 2 mm. 

10.3.2. VOLUM DE REGULACIÓ. 

Es preveu que el funcionament del bombament sigui en continu, és a dir, que el cabal bombat s’adapti al 

cabal afluent mitjançant un llaç de control entre el nivell del pou de bombament i els variadors de 

freqüència de les bombes.  

Tot i això, s’ha previst que el bombament pugui funcionar sense el llaç de control anterior, dotant a la 

cambra de bombament d’una alçada de regulació d’1m, el que proporciona un volum de regulació de 3,60 

m³.  

10.4. PRETRACTAMENT. 

Per a la protecció dels equips que hi ha aigües avall en la línia del procés de depuració, s’inclou un 

pretractament que inclou els següents processos unitaris: 

- Tamisat fi de l’aigua. 

- Rentat i premsat del residu. 

- Separació i classificació de les sorres. 

- Separació i extracció dels greixos i olis. 

Donats els cabals i càrregues a tractar en la present instal·lació, s’ha adoptat la instal·lació d’un equips 

prefabricat que integri tots els processos anteriors. 
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Figura 5. Pretractament prefabricat. 

10.4.1. TAMISAT DE FINS. 

L’aigua que arriba al pretractament prefabricat és sotmès a un tamisat de fins, abans d’entrar a la zona de 

desgreixat i dessorrat. 

Les característiques del tamís de fins previst són: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Capacitat màxima 10,00 L/s 

Capacitat màxima 36,00 m³/h 

Diàmetre de la cistella 600,00 mm 

Llum de pas 6,00 mm 

Diàmetre del cargol 273,00 mm 

Àngle d'instal·lació 35,00 º 

Longitud total 3,200,00 mm 

Alçada de descàrrega 1,500,00 mm 

Pes total 400,00 kg 

Material AISI-316L   

Taula 2: Característiques del tamís de fins. 

10.4.2. PREMSA DE RESIDUS. 

Els sòlids extrets pel tamís de fins, són rentats i compactats abans de ser dipositats en el contenidor de 

residus. 
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Les característiques de la premsa de residus són: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Compactació de residus 35%  
Connexió per aigua de rentat 1" Geka 

Pressió de funcionament requerida 5 - 7 bar 

Sortida per al líquid de premsat 50,00 mm 

Alçada de descàrrega dels residus 1,500,00 mm 

Diàmetre del cargol 273,00 mm 

Material AISI-316L   

Taula 3: Característiques del premsat de residus. 

10.4.3. SEPARACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE SORRES. 

L’aigua tamisada arriba a la unitat de separació classificació de sorres de les següents característiques: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Capacitat màxima 10,00 L/s 

Capacitat màxima 36,00 m³/h 

Grau de separació 90%  
Grandària de partícula 0,20 mm 

Longitud 2.200,00 mm 

Ample 1.245,00 mm 

Material AISI-316L   

Taula 4: Característiques del dessorrador. 

La sorra sedimentada en el fons es transporta mitjançant un cargol horitzontal fins a un altre cargol 

inclinat, on la sorra és deshidratada a la vegada que és transportada i descarregada en un contenidor. 

El rentat de la sorra es realitza mitjançant l’entrada d’aire a pressió en la zona final del cargol horitzontal 

de sorres, que provoca el fregament entre els grans i el despreniment de la matèria orgànica que hi ha 

adherida. 

 

Figura 6. Sistema de neteja de sorres. 



Memòria. 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 21 

Per descarregar les sorres al contenidor, es preveu la instal·lació 1 tobogan de descàrrega (obert) per a 

cargol d’extracció de sorres (Longitud de 1.500 mm) fet en acer inoxidable AISI-316L (1.4404). 

10.4.4. SEPARACIÓ I EXTRACCIÓ DELS GREIXOS I OLIS. 

El dessorrador previst és airejat, amb el que els greixos i flotants es recullen a part, en una cambra 

separada del dessorrador mitjançant una xapa deflectora ranurada. El flotants, greixos i olis són retirats 

de la superfície de l’aigua mitjançant una rasqueta que es mou lentament mitjançant un cable d’acer 

inoxidable. Aquesta rasqueta està dissenyada per retirar pràcticament tots els flotants i greixos, preveient 

les molèsties i inconvenients d’aquests elements en el tractament posterior. 

Els greixos seran conduits fins a un concentrador de greixos, format per una bolsa perforada que permet 

la sortida de l’aigua però no dels greixos. 

 

Figura 7. Concentrador de greixos. 

10.5. DECANTACIÓ PRIMÀRIA. 

10.5.1. DECANTADOR PRIMARI. 

Una vegada l’aigua ha estat pretractada, és conduïda cap al decantador primari on es realitzarà la 

decantació de part de la contaminació de l’aigua particulada present en l’aigua residual. 

Donat que l’alimentació al posterior Contactor Biològic Rotatiu (RBC) és a cabal constant, es dimensiona 

el decantador, el reactor anòxic i el decantador intermedi amb el resguard hidràulic necessari per poder 

laminar la corba de cabal.  
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La geometria del decantador projectada és: 

Decantació primària 

Nombre de decantadors 1,00 u. 

Ample del decantador 3,50 m 

Longitud del decantador 2,60 m 

Alçada mitjana del decantador 1,41 m 

Superfície unitària 9,10 m2 

Volum unitari 12,83 m3 

Alçada de regulació de cabal 1,00 m 

Volum de regulació de cabal 9,10 m3 

Taula 5. Dimensions del decantador primari. 

10.5.2. SORTIDA D’AIGUA. 

L’aigua decantada surt a través d’una canonada en forma de “te” de manera que tots els sòlids flotants 

queden retinguts en el decantador primari, des d’on seran extrets manualment cada vegada que 

l’acumulació dels mateixos sigui prou important com per portar un camió cuba. 

La canonada de sortida està fabricada amb canonada DN 200 d’acer inoxidable AISI-316L de 2 mm de 

gruix s/UNE 10217-7. La canonada entrarà 500 mm a partir de l’eix del passa murs de sortida i 

sobresortirà 1000 mm per sobre de l’eix.  

 

Figura 8. Canonada de sortida del decantador primari. 

10.5.3. PRODUCCIÓ I PURGA DE FANGS PRIMARIS. 

Els fangs primaris són purgats des del fons del decantador mitjançant dues canonades que es troben 

connectades a una bomba peristàltica. Les canonades d’aspiració de fangs estan fabricades amb 

canonada DN40 d’acer inoxidable AISI-316L de 2 mm de gruix s/UNE 10217-7. Les dues canonades 
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disposaran de dues vàlvules de comporta d’accionament manual que permetran seleccionar per quina 

canonada es realitza la purga.  

El bombament de fangs es realitzarà mitjançant una bomba peristàltica de la marca Boyser o equivalent, 

model FMP-40, dotada de variador de freqüència i una capacitat compresa entre els 154 i 2.735 L/h, amb 

una pressió d’impulsió màxima de 4 bar. 

En la canonada d’impulsió, es practicarà un “picatge”, dotat d’una vàlvula de bola manual que servirà per 

prendre mostres de fang primari. 

10.6. TRACTAMENT BIOLÒGIC. 

El tractament biològic previst està composat per processos unitaris encaminats a l’obtenció d’una 

concentració de nitrogen total a l’efluent inferior a 15 mg/L. 

Així els processos previstos són: 

- Recirculació de licor mixt. 

- Reactor anòxic. 

- Decantador intermedi. 

- Recirculació i purga de fangs. 

- Biodiscs (RBC) de tres etapes. 

- Decantació lamel·lar. 

- Purga de fangs. 

 

Figura 9. Esquema de funcionament del procés. 

10.6.1. RECIRCULACIÓ INTERNA. 

Per poder realitzar el procés de desnitrificació, es preveu una recirculació interna de licor mixt des de la 

sortida dels biodiscs fins al reactor anòxic. 

Per poder fer aquesta recirculació es preveu la instal·lació d’una canonada que derivarà part del licor mixt 

abans d’entrar en el decantador lamel·lar. 

Influent Decantador Efluent

Fangs

Entrada Anoxia RBC 1 RBC 2 RBC 3 R. InternaDecantador primari

Dipòsit de fangsEntrada de fangs

Regulació de cabalAnoxia Decantador IntermediSidestream Mixer5

Purga fangs
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10.6.2. REACTOR ANÒXIC. 

El reactor anòxic rep les aigües provinents de la decantació primària i de la recirculació interna. 

Igual que en el decantador primari, donat que l’alimentació al posterior Contactor Biològic Rotatiu (RBC) 

és a cabal constant, es dimensiona el reactor anòxic amb el resguard hidràulic necessari per poder 

laminar la corba de cabal. 

La geometria del reactor anòxic projectada és: 

Reactor Anòxic 

Nombre de línies 1 u. 

Nombre de reactors per línia 1 u. 

Dimensions unitàries   
Ample del reactor 4,65 m 

Longitud del reactor 4,65 m 

Alçada útil del reactor 2,00 m 

Volum unitari 43,25 m3 

Volum per línia 43,25 m3 

Volum total 43,25 m3 

Alçada de regulació de cabal 1,00 m 

Volum de regulació de cabal 21,62 m3 

Taula 6. Dimensions del reactor Anòxic. 

Per mantenir en suspensió el sòlids suspesos, es preveu la instal·lació d’un agitador de la marca FLYGT 

o equivalent, model SR-4620 d’1,5 kW de potència, construït en acer inoxidable AISI-316L. L’agitador 

disposarà d’un sistema de barres guia de 6 m de longitud en acer inoxidable AISI-316L, incloent un 

winche en acer inoxidable per a la seva extracció, amb cable d’acer inoxidable. 

Igual que en el decantador primari, la canonada de sortida està fabricada amb canonada DN 200 d’acer 

inoxidable AISI-316L de 2 mm de gruix s/UNE 10217-7. La canonada entrarà 500 mm a partir de l’eix del 

passamurs de sortida i sobresortirà 1.000 mm per sobre de l’eix. 

Aquesta sortida conduirà l’aigua directament cap al decantador intermedi, on es realitzarà la separació 

sòlid-líquid abans d’enviar l’aigua cap al decantador intermedi.  

10.6.3. DECANTADOR INTERMEDI. 

S’ha previst la construcció d’un decantador intermedi posterior al reactor anòxic per realitzar la separació 

sòlid-líquid. 
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Les dimensions del decantador intermedi són: 

Decantació intermèdia 

Nombre de decantadors 1,00 u. 

Ample del decantador 2,50 m 

Longitud del decantador 4,65 m 

Superfície unitària 11,63 m2 

Alçada equivalent d'aigua 1,43 m 

Volum unitari 16,62 m3 

Longitud unitària de vessador 4,65 m 

Taula 7. Dimensions del decantador intermedi. 

10.6.4. SORTIDA D’AIGUA. 

L’aigua decantada surt a través d’una canonada en forma de “te” de manera que tots els sòlids flotants 

queden retinguts en el decantador primari, des d’on seran extrets manualment cada vegada que 

l’acumulació dels mateixos sigui prou important com per portar un camió cuba. 

La canonada de sortida està fabricada amb canonada DN 200 d’acer inoxidable AISI-316L de 2 mm de 

gruix s/UNE 10217-7. La canonada entrarà 500 mm a partir de l’eix del passa murs de sortida i 

sobresortirà 1000 mm per sobre de l’eix.  

 

Figura 10. Canonada de sortida del decantador primari. 

10.6.5. RECIRCULACIÓ I PURGA DE FANGS 

Per mantenir el sòlids suspesos en el licor mescla es preveu realitzar una recirculació de fangs entre el 

decantador secundari i el reactor anòxic. Per dur a terme aquesta recirculació els fangs són purgats des 

del fons del decantador mitjançant dues canonades que es troben connectades a una bomba peristàltica. 

Les canonades d’aspiració de fangs estan fabricades amb canonada DN40 d’acer inoxidable AISI-316L 
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de 2 mm de gruix s/UNE 10217-7. Les dues canonades disposaran de dues vàlvules de comporta 

d’accionament manual que permetran seleccionar per quina canonada es realitza la recirculació.  

El bombament de fangs es realitzarà mitjançant una bomba peristàltica de la marca Boyser o equivalent, 

model FMP-40, dotada de variador de freqüència i una capacitat compresa entre els 154 i 2.735 L/h, amb 

una pressió d’impulsió màxima de 4 bar. 

En la canonada d’impulsió, es practicarà un “picatge”, dotat d’una vàlvula de bola manual que servirà per 

prendre mostres de fang biològic. 

Per dur a terme la purga de fangs, es preveurà una derivació en la canonada d’impulsió, que enviar els 

fangs cap al dipòsit de fangs. 

10.6.6. BIOSICS (RBC). 

10.6.6.1. REGULACIÓ DE CABAL. 

L’entrada als biodiscs és a cabal constant, donat que el bombament d’entrada està format per un elevador 

tipus sínia que eleva l’aigua cap als biodiscs. 

Considerant la corba de cabal d’entrada, els volums de regulació necessaris en funció de la temporada 

són: 

Volum de regulació 

 Temporada Alta Temporada Baixa  

 Festius Laborables Festius Laborables  
Volum de regulació necessari 18,59 11,16 13,64 6,20 m³ 

Taula 8. Volum de regulació necessari. 

El volum de regulació s’aconsegueix permetent que la làmina d’aigua en el decantador primari, el reactor 

anòxic i el decantador intermedi augmenti, fins a un màxim d’1 m. 

Així, el volum de regulació disponible és de 42,35 m³, valor clarament superior al necessari. 

  Regulació 

  Ample Llarg Àrea Alçada útil Volum 

Decantador primari 3,50 2,60 9,10 1,00 9,10 

Cambra desnitrificació 4,65 4,65 21,62 1,00 21,62 

Decantador secundari 2,50 4,65 11,63 1,00 11,63 

Total         42,35 

Taula 9. Volum de regulació disponible. 
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10.6.6.2. BIODISCS. 

La depuració de l’aigua residual es du a terme a través d’un sistema de biodiscs submergibles rotatius, 

consistent en una sèrie de discs de polipropilè situats sobre un eix a curta distancia entre ells. El seu 

funcionament es basa en què, donat que els discs estan parcialment submergits en l’aigua residual, la 

seva rotació indueix a que la pel·lícula biològica formada en la seva superfície es posi en contacte 

alternativament amb l’aigua i amb l’aire (transferència d’O2 mantenint la biomassa en condicions 

aeròbiques). Aquesta rotació també es la causa del despreniment dels sòlids en excés. 

Es preveu la instal·lació de dues línies de tractament de biodiscs (RBC) de les següents característiques: 

Reactor RBC 

Nombre de línies 2 u. 

Nombre de reactors per línia 3 u. 

Dimensions unitàries   
Ample del reactor 2,26 m 

Longitud del reactor 1,99 m 

Alçada útil del reactor 1,00 m 

Volum unitari 4,50 m3 

Volum per línia 13,49 m3 

Volum total 26,98 m3 

Taula 10. Biodiscs instal·lats. 

Replè plàstic 

Diàmetre del disc    2,00 m 

Gruix del disc    2,00 mm 

 1a etapa 2ona etapa 3a etapa Total  
Nombre de discs / línia 91 94 110 295 u. 

Nombre total de discs 182 188 220 590 u. 

Distància entre discs 15,00 15,00 12,00  mm 

Superfície / línia 571,77 590,62 691,15 1.853,54 m² 

Superfície total 1.143,54 1.181,24 1.382,30 3.707,08 m² 

Taula 11. Característiques dels biodiscs. 

10.6.7. DECANTACIÓ LAMEL·LAR. 

En cadascuna de les línies, desprès del tractament biològic, l’aigua es elevada per la sínia de sortida fins 

el clarificador lamel·lar de 5,95 m2 de superfície i 1,16 m3 de volum, instal·lat en el mateix mòdul que els 

biodiscs. Les lamel·les inclinades generen un flux que facilita la separació de l’aigua neta del fang. La 

sedimentació es produeix per l’efecte de la gravetat donat que els microorganismes tenen una estructura 

densa i formen flòculs de ràpida decantació. 

L’aigua clarificada ascendeix lentament entre les lamel·les fins arribar als orificis de sortida de l’aigua 

tractada, mentre que el fang sedimenta dipositant-se en el fons del decantador, que presenta forma de 

embut. 
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Les característiques físiques del decantador secundari són: 

Decantació secundària 

Nombre de decantadors 2,00 u. 

Ample del decantador 2,26 m 

Longitud del decantador 0,99  
Superfície unitària projectada 5,95 m2 

Longitud unitària de vessador 0,99 m 

Taula 12. Dimensions del decantador secundari. 

10.6.8. PURGA DE FANGS. 

En el clarificador és des d’on es realitza l’extracció del fang mitjançant una bomba de purga. Aquest fang 

es impulsat fins al dipòsit de fangs. La bomba de purga es regeix mitjançant un temporitzador (control 

remot) en el que es programa la cadència amb la que ha d’actuar la bomba així com el temps que ha 

funcionar cada vegada que es posa en funcionament.  

La producció de fangs prevista és: 

Producció de fangs biològics RBC 

 Temporada Alta Temporada Baixa  
  Festius Laborables Festius Laborables   

Cabal de purga 1,00 1,00 1,00 1,00 m3/d 

Concentració de purga 4,14 2,10 2,98 1,02 kg/m3 

Pes total de fangs biològics 4,14 2,10 2,98 1,02 kg/d 

Taula 13. Producció de fangs en els RBC. 

10.6.9. CARACTERÍSTIQUES DE L’EFLUENT. 

Amb les característiques de l’aigua afluent, les característiques físiques de la instal·lació i el mode de 

funcionament, els paràmetres de contaminació a l’efluent són: 

Contaminació efluent 

 Temporada Alta Temporada Baixa  
  Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal de sortida 72,50 42,50 52,50 22,50 m³/d 

Demanda Química d'oxigen, DQO 54,46 51,96 54,30 50,62 mg/L 

Demanda Bioquímica d'oxigen, DBO5 6,16 4,47 6,06 3,46 mg/L 

Matèria en suspensió, SS 6,35 5,48 6,30 5,04 mg/L 

Sòlids volàtils, SSV 5,78 4,93 5,72 4,47 mg/L 

Nitrogen amoniacal, N-NH4 0,10 0,05 0,33 0,09 mg/L 

Nitrats, N-NO3 9,84 10,52 9,74 10,57 mg/L 

Nitrits, N-NO2 0,02 0,01 0,05 0,02 mg/L 

Nitrogen total Kjeldhal, NTK 2,89 2,82 3,13 2,84 mg/L 

Nitrogen total, NT 12,75 13,35 12,92 13,43 mg/L 

Fòsfor total, Pt 2,18 2,40 2,15 2,55 mg/L 

Taula 14. Contaminació a l’efluent. 
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Gràfic 1. Contaminació de l’efluent 

10.7. MESURA DE CABAL D’AIGUA TRACTADA. 

Per conèixer el cabal tractat s’instal·larà un mesurador de cabal electromagnètic, que disposarà d’una 

pantalla de lectura de camp i d’una tarja de comunicació profibus que es connectarà amb l’autòmat de 

control corresponent. El grau de protecció del mesurador de cabal serà IP-68, i l’electrònica serà 

separada (en versió remota). La instal·lació prevista del mesurador garanteix un error de mesura inferior 

al 0,5%. 

Per instal·lar el mesurador de cabal es construirà una arqueta que concentrarà l’aigua de sortida dels dos 

decantadors secundaris, i conduirà l’aigua mitjançant una canonada en la que s’instal·larà el mesurador 

de cabal fins a l’arqueta de repartiment de l’aigua tractada al tractament terciari o a la llera. 

L’aigua de sortida del mesurador de cabal es recollida en una arqueta des d’on l’aigua podrà ser conduïda 

al tractament terciari o bé ser abocada al medi. 

Aquesta arqueta disposarà d’un sobreeixidor que abocarà al medi el cabal excedent al tractament terciari. 

Cal fer esment que el tractament terciari estarà dissenyat per al cabal afluent en temporada baixa, pel que 

no podrà absorbir la totalitat del cabal en temporada alta. 

A l’arqueta de sortida s’instal·larà una comporta de canal manual construïda en acer inoxidable AISI-316L 

amb estanquitat a 4 bandes, que servirà per a regular manualment el cabal que entra en el tractament 

terciari. 

No obstant, si no es vol enviar aigua al terciari, només caldrà tancar completament la comporta, i l’aigua 

tractada saltarà pel sobreeixidor de by-pass cap al medi. 
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10.8. TRACTAMENT TERCIARI. 

L’objectiu del tractament terciari és crear una superfície d’infiltració a la part inferior del marge del riu per 

tal que l’aigua percoli per la ribera. Per un altre costat, l’aigua arribarà als aiguamolls complint la 

normativa d’abocament, i per tant, el dimensionament no s’ha realitzat amb objectius de rendiment de 

depuració. 

A tal efecte, es proposa implantar un sistema similars als aiguamolls verticals amb flux subsuperficials, 

però sense la impermeabilització de la part inferior. 

10.8.1. ARQUETA D’ALIMENTACIÓ ALS FILTRES 

Anterior als filtres es construirà una arqueta de repartiment als filtres verticals. L’alimentació als filtres es 

realitzarà mitjançant polsos, és a dir, de manera intermitent. 

Per dur a terme aquest efecte, a l’interior de l’arquet s’instal·larà un sifó autocebant, que bascularà en 

funció de la làmina d’aigua al seu interior. 

A l’inici del cicle, l’arqueta es trobarà en el seu nivell mínim i s’anirà omplint a mesura que arribi l’aigua del 

tractament biològic. A mesura que s’ompli l’arqueta, el sifó autocebant anirà basculant fins arribar al topall 

que limitarà l’alçada d’aigua. En aquest moment, l’aigua s’introduirà dins del sifó i farà que aquest baixi, 

permetent la sortida de l’aigua emmagatzemada. 

El sifó descarrega l’aigua en una arqueta contigua, des d’on serà alimentada al filtre que correspongui. 

Per poder fer l’alternança dels filtres, es preveu que les canonades d’alimentació dels dos filtres que no 

s’alimentaran (dels tres previstos) es trobin tapades mitjançant un tap format per una canonada d’acer 

inoxidable que impedeix el pas a l’interior de la canonada d’alimentació. 

 

Figura 11. Exemple d’alimentador. 
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Atenent a un cabal mitjà de 50 m³/d, doncs s’ha considerat no dimensionar els filtres pel cabal màxim de 

tractament en temporada alta, es preveuen els següents paràmetres de funcionament de l’alimentador. 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Superfície cel·la 13,00 m² 

Alçada de làmina 0,04 m 

Volum onada 0,52 m³ 

Cabal mínim exigit 0,60 m³/m²/h 

Cabal mínim alimentació 7,80 m³/h 

Cabal diari estimat 50,00 m³/d 

Duració de l'onada 4,00 min 

Polsos estimats 96 u. 

Taula 15. Alimentació als filtres. 

10.8.2. FILTRES 

Es preveu la construcció d’un filtre vertical constituït per tres (3) cel·les de 13 m² cadascuna 

L’alimentació a cadascun dels filtres es realitzarà mitjançant una canonada de DN100 d’acer inoxidable 

AISI-316L de 2 mm de gruix s/UNE 10217-7 al centre del mateix. En el punt de descàrrega de l’aigua es 

disposarà d’una lloseta de formigó de 50 cm de costat per evitar l’erosió de la superfície. 

El massís filtrant estarà composat per les següents capes (de superior a inferior): 

- Grava de 3/6 mm: 30 cm 

- Grava de 12/20 mm: 20 cm 

- Grava de 40/70 mm: 30 cm 

Les graves utilitzades han de complir les següents especificacions: 

- Han d’estar rentades i calibrades. 

- El percentatge de fins ha de ser inferior al 3%, i el contingut de calç, expressat en carbonat de 

calci ha de ser inferior al 20%. 

- S’utilitzaran graves naturals. 

- La granulometria de les graves ha de complir les regles de Terzaghi per evitar la migració de les 

capes filtrants cap a la capa inferior i la colmatació de les mateixes. 

Pel que fa al recinte del filtre, aquest estarà format per parets de formigó armat que contindran les graves 

al seu interior. No es disposarà de solera, ja que l’objectiu del filtre es la infiltració de l’aigua en el terreny. 

Tot i això, i per tenir en compte que es pot donar el cas que la capacitat d’infiltració sigui inferior a la 

desitjada, es preveu la instal·lació d’una canonada de drenatge de PVC ranurat de 160 mm de diàmetre 

en el fons del filtre, que conduirà l’aigua fins a la sortida de planta. Aquesta canonada disposarà de 

xemeneies de ventilació. 



Memòria. 

Pàgina 32 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Nombre de filtres 3 u. 

Superfície total 39,00 m² 

Superfície unitària 13,00 m² 

Dimensions en planta   
Ample 2,75 m 

Llarg 4,75 m 

Superfície 13,06 m² 

Massís de grava   
Resguard 0,65 m 

Grava 3/6 mm 0,30 m 

Grava 12/20 mm 0,20 m 

Grava 40/70 mm 0,30 m 

Taula 16. Característiques dels filtres verticals. 

10.9. DIPÒSIT DE FANGS. 

Els fang produïts en la decantació primària, i en la decantació secundària, són enviats al dipòsit de fangs, 

on es veuran sotmesos a una digestió anaeròbia. 

Per obtenir un major rendiment en la digestió anaeròbia, es preveu la instal·lació d’un agitador que 

mantingui el fangs en suspensió. A tal efecte, es preveu la instal·lació d’un agitador de la marca FLYGT o 

equivalent, model SR-4620 de 1,5 kW de potència, construït en acer inoxidable AISI-316L. L’agitador 

disposarà d’un sistema de barres guia de 6 m de longitud en acer inoxidable AISI-316L, incloent un 

winche en acer inoxidable per a la seva extracció, amb cable d’acer inoxidable. 

10.10. XARXA DE CANONADES. 

Es dimensiona el conjunt de canonades necessàries per al correcte funcionament de les instal·lacions. En 

concret la xarxa de canonades està conformada pels següents elements:  

Canonada d’entrada a EDAR des del nucli del Montseny 

Recull les aigües provinents del marge esquerra del riu Tordera que actualment arriben mitjançant una 

canonada aèria de 300 mm de diàmetre. En concret, la canonada existent s’interceptarà a l’alçada del 

pilar situat al talús del riu. A partir d’aquest punt es realitzarà el baixant corresponent així com soterrament 

de la canonada, que a una profunditat de entre 1,25 i 1,85 m es conduirà cap a l’arqueta d’entrada de la 

EDAR, entrant a la mateixa a una cota de fil d’aigua de 386,00. La canonada utilitzada serà de PVC de 

315 mm de diàmetre exterior. Es considera la realització de dos pous de registre, tot realitzant el primer al 

peu del pilar en que s’intercepta la canonada existent i el segon a 4 m de la entrada a la EDAR, punt en 

que la canonada presenta un gir.   

Canonada d’entrada a EDAR des de la zona de Les Piscines 
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La segona de les canonades que vehiculen aigües residuals cap a la EDAR, de menor importància en 

termes de cabal que la primera, prové de la zona de Les Piscines. Actualment existeix una canonada de 

PVC que transcorre penjada al talús del marge dret del riu Tordera. Una vegada la canonada arriba a la 

zona de la EDAR, aquesta serà interceptada i conduïda cap a l’arqueta d’entrada on es connectarà a una 

cota de fil d’aigua de 386,00. La canonada utilitzada serà de PVC de 250 mm de diàmetre exterior. Al 

igual que en el cas anterior, es considera la realització de dos pous de registre, l’un en el punt 

d’intercepció de la canonada existent i el segon a aproximadament 2 m de la EDAR en el punt en que la 

canonada presenta un gir.  

Canonada de by-pass 

Es dimensiona un canonada paral·lela a la línia de tractament de la EDAR que tindrà les funcions de by-

pass, a fi i efecte de poder aïllar la nova estació depuradora del cabal entrant en cas de necessitat o bé 

en cas d’excés de cabal. Aquesta canonada, que serà de PVC de 315 mm de diàmetre exterior, 

transcorrerà entre l’arqueta d’entrada a planta (a una cota de fil d’aigua de sortida de 385,85) i el broc de 

sortida al riu Tordera. La longitud total del tram de canonada és de 61 m. Al llarg del seu recorregut es 

realitzaran les connexions del sobreeixidor del pretractament (mitjançant una canonada de PVC de 200 

mm de diàmetre exterior) i de la sortida d’aigua de l’arqueta de mesura de cabal (mitjançant una 

canonada de PVC de 315 mm de diàmetre exterior). Per tal de realitzar aquestes connexions i de poder 

realitzar el manteniment de la canonada de by-pass es considera la realització de 4 pous de registre.  

Línia d’aigua 

La línia d’aigua interior de la planta està formada pels següents elements:  

- Canonada de connexió del pretractament a l’arqueta de repartiment de biodiscs. Realitzada 

mitjançant tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre. 

- Canonada de connexió de l’arqueta de repartiment de biodiscs i el compartiment de decantació 

intermèdia. Realitzada mitjançant tub de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre. 

- Canonades de connexió entre arqueta de repartiment de biodiscs i biodiscs (1 i 2). Realitzada 

mitjançant tub de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre. 

- Canonada de connexió dels biodiscs (1 i 2) a l’arqueta de mesura de cabal. Realitzada amb un 

primer tram de dos canonades de fosa dúctil de 100 mm de diàmetre (cadascuna provinent d’un 

biodisc), que es troben en una arqueta intermitja, a partir de la qual es realitza una canonada de 

fosa dúctil de 200 mm de diàmetre fins a l’arqueta de mesura de cabal.  

- Canonada de connexió de l’arqueta de mesura de cabal a l’arqueta de repartiment de filtres, 

conformada per una canonada de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre 

- Canonades de sortida dels filtres al riu Tordera. Realitzades amb tres trams (cadascun provinent 

d’un dels tres filtres) de canonada de PVC de 160 mm de diàmetre exterior.  



Memòria. 

Pàgina 34 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

- Canonada de connexió a la línia de by-pass provinent del sobreeixidor del pretractament. 

Realitzada amb una canonada de PVC de 200 mm de diàmetre exterior.  

- Canonada de connexió a la línia de by-pass provinent de l’arqueta de mesura de cabal. 

Realitzada amb una canonada de PVC de 315 mm de diàmetre exterior. 

Línia de recirculació interna 

La línia de recirculació interna està conformada per una canonada de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre 

que uneix els dos biodiscs amb el compartiment de bombament de fangs. 

Línia de fangs 

La línia de fangs està formada pels següents elements:  

- Canonada de connexió del compartiment de bombament de fangs amb el dipòsit de fangs. 

Realitzada amb una canonada de fosa dúctil de 200 mm de diàmetre.  

- Canonada de connexió dels biodiscs (1 i 2) amb el dipòsit de fangs. Realitzada amb una 

canonada de fosa dúctil de 150 mm de diàmetre. 

Línia de drenatges 

La línia de drenatges està realitzada amb una canonada de PVC de 200 mm de diàmetre i uneix la zona 

de serveis de la caseta de la EDAR amb l’arqueta d’entrada a planta. En el seu recorregut es realitza un 

pou de registre i una arqueta a la que també es connecta la reixeta situada en la zona de contenidors del 

pretractament.  

10.11. XARXA D’AIGUA POTABLE. 

Es realitza la xarxa d’aigua potable interior a l’EDAR per tal de donar servei a l’interior de la caseta i per 

permetre la neteja i manteniment de les instal·lacions. A tal efecte es preveu la instal·lació de dos punts 

de presa d’aigua amb racord tipud Barcelona DN-40, així com d’un grup de pressió (situat a l’interior de la 

caseta de servei). 

Donat que no es compta amb informació sobre la existència i estat d’una canonada actual d’abastament 

d’aigua potable, es preveu la realització d’una nova canonada al llarg del camí d’accés a la EDAR. 

Aquesta línia es realitzarà mitjançant canonada de PE100, PN10 de 63 mm de diàmetre nominal.  

10.12. EDIFICACIÓ. 

Es realitza la construcció d’una caseta de servei amb les següents funcions:  
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- Allotjar els quadre elèctrics i de control dels diferents equips mecànics que configuren les 

instal·lacions de la EDAR. En particular es preveuen espais per als següents elements: 

o Quadre general de la EDAR 

o Bateria de condensadors 

o Quadre de serveis auxiliars 

o Quadre del pretractament 

- Disposar d’un espai per al grup de pressió de l’aigua potable 

- Disposar d’un espai per al personal de manteniment de la EDAR, incloent zona sanitària amb 

WC i dutxa així com zona de treball.  

La instal·lació s’equipa amb els corresponents serveis de climatització, enllumenat, aigua potable i 

electricitat.  

La caseta projectada té unes dimensions exteriors en planta de 7,40 x 3,80 m i està dividida en dos 

espais. El primer d’ells, destinat a allotjar els quadre elèctrics i de control, té unes dimensions interiors de  

3,20 x 3,30 m. El segon, de les mateixes dimensions interiors, està destinat al personal de manteniment i 

allotjar el grup de pressió. La caseta s’executa en un únic volum amb teulada a dos aigües mitjançant 

estructura de formigó armat, revestiment amb bloc de formigó vist i teulada amb coberta de teula 

ceràmica àrab. 
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11. INSTAL·LACIÓNS PROVISIONALS. 

L’execució de la nova estació depuradora d’aigües residuals contempla l’aprofitament de la superfície que 

ocupen les instal·lacions actuals, fet que obliga a l’enderroc d’aquestes. Així doncs, i a fi i efecte de poder 

depurar les aigües que arriben a les instal·lacions mentre es realitzen les tasques de construcció de la 

nova depuradora, es contempla una primera implantació de les següents instal·lacions provisionals de 

depuració d’aigua:  

- Planta compacte composada per fosa sèptica i biolfiltre (tot en un únic cos), de secció circular de 

2,5 m de diàmetre i 12,90 m de longitud i d’un volum total de 62 m³, executada amb PRFV. 

L’element compta amb tres registres d’accés per al seu correcte manteniment . 

- Bombament provisional a la sortida de la fosa sèptica i biolfiltre, per tal de poder vehicular les 

aigües cap al medi receptor, incloent grup electrògen per al subministrament d’energia.  

- Conjunt de canonades provisionals per vehicular les aigües residuals procedents tant de la zona 

del nucli de el Montseny com de la zona de Les Piscines, cap a la fosa sèptica i biofiltre provisional.  

Les instal·lacions provisionals es projecten de forma soterrada en la zona que ocuparà el vial de servei de 

la EDAR (i per tant fora del recinte tancat). Al respecte d’aquesta instal·lació provisional cal esmentar que 

una vegada instal·lada caldrà contemplar un període de posta en marxa fins al correcte funcionament de 

la mateixa, a partir del qual es podran autoritzar els treballs d’enderroc de les instal·lacions existents i de 

construcció de la nova EDAR. Aquest període de posta en marxa s’estima en aproximadament un mes.  
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12. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA. 

12.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D’AUTOMATITZACIÓ. 

12.1.1. ESCOMESA. 

La nova escomesa a la parcel·la de l’EDAR es realitzarà en baixa tensió d’acord a la petició de 

subministrament d’energia a la Companyia Subministradora. Al llindar de la parcel·la s’ubicarà una armari 

prefabricat per allotjar al conjunt de seccionament, la caixa general de protecció i el conjunt de mesura. El 

lloc previst es indicat als plànols del projecte. 

La companyia subministradora d’energia a la instal·lació és Fecsa-Endesa, i es realitza en baixa tensió a 

400V trifàsics a 50 Hz. El règim de neutre previst és el TT. 

Del llistat de potències previstes a instal·lar i aplicant els factors d’utilització i simultaneïtat, es té una 

necessitat de potència a contractar de 20,78 kW. En l’annex d’instal·lacions leèctriques es troba 

justificada aquesta necessitat. 

La caixa de comptadors prevista és la TMF-1 amb un interruptor ICP de 30A i interruptor diferencial. 

La derivació individual, es realitzarà amb una manguera de cable tetrapolar de secció 16 mm2 en coure i 

de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, no propagador d’incendi i emissió de fums i opacitat reduïda 

(Instr. ITC-BT-15). 

12.1.2. QUADRE ELÈCTRIC. 

La instal·lació B.T. que s’alimenta des del quadre de comptadors està formada principalment pels 

següents quadres elèctrics: 

1. Quadre General i Centre de Control de Motors (CCM). Ubicat a la sala elèctrica de la caseta de 

l’EDAR. 

2. Bateria automàtica de compensació de reactiva.  

3. Quadre del Pretractament Compacte Huber. 

Als plànols del projecte s’inclou detall amb la implantació d’aquest quadres a la sala elèctrica. 

Des del CCM que fa a la vegada les funcions de quadre general de distribució, s’alimenta a la resta de 

quadres de la instal·lació B.T. 

El quadre s’ubicarà a uns sala elèctrica dins de la caseta de l’EDAR. Es preveu que a la sala hi hagi una 

canal d’obra civil on es fixarà l’armari elèctric i amb espai suficient per allotjar els cables de força i de 

control que connecten amb el quadre. 
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El quadre es construirà amb armaris modulars, i seran del tipus fix, de dimensions individuals de 2.000 

mm d’alçada, 800 mm d’ample i 500 mm de profunditat. Els armaris estaran dotats de placa de muntatge 

al fons de l’armari i disposaran d’un sòcol de 200 mm d’alçada. Es preveu que seran necessaris tres 

mòduls d’armari, resultat unes dimensions totals de 2.000 x 2.400 x 500 mm, als quals, s’ha d’afegir el 

sòcol de 200 mm d’alçària. 

Els polsadors per maniobrar manualment als equips així com el polsadors d’emergència es situaran a peu 

de màquina, i seran del tipus girar per desenclavar. 

Els convertidors de freqüència necessaris, seran amb grau de protecció IP-21 i aniran instal·lats en 

l’interior dels armaris seguin les recomanacions del fabricant en quan a espais lliure necessaris. 

Els cables de control y senyals que es connectin als variadors seran del tipus apantallat, tal i com es 

defineix en els manuals d’instal·lació dels variadors. 

Per dur a terme la correcció de l’energia reactiva, s’ha previst la instal·lació d’una bateria de compensació 

d’energia reactiva de funcionament automàtic que es connectarà al quadre general. 

12.1.3. PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS. 

Es procedirà la realització d’una protecció completa contra sobretensions. 

En l’armari de la TMF-1 de l’EDAR, s’instal·larà un cofret dotat de protector de Tipus I composat per 

descarregadors de corrent de llamps i coordinats amb fusibles per sistema TT. 

Al quadre, es procedirà a la instal·lació d’un protector combinat per sobretensions  transitòries i 

permanents de Tipus II que actuarà sobre el IGA tetrapolar de 40A de capçalera del quadre. 

També es protegiran el armaris de alimentacions auxiliars i de PLC amb protectors bipolars de Tipus III 

Totes les entrades i sortides analògiques es protegiran amb les targes adequades. 

12.1.4. INSTAL·LACIÓ DE CAMP 

L’alimentació a equips de potència es farà mitjançant cable de denominació UNE RV-k 0,6/1 kV, tret dels 

receptors alimentats amb variador de freqüència que es realitzarà amb cable RVKV 0,6/1 kV sempre i 

quan es compleixin les disposicions del fabricant dels variadors en quant a longitud màxima de cable 

apantallat entre variador i motor. 

Les seccions dels cables de distribució a consums, es dimensionaran segons les intensitats admissibles 

d’acord al reglament electrotècnic de baixa tensió de forma que la caiguda de tensió al final de cadascun 
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dels receptors no sobrepassa el 5% admissible pels circuits de força i el 3% pels circuits d’enllumenat a 

contar des de la caixa de protecció i mesura TMF-1. 

Les seccions mínimes emprades per força no seran inferiors a 2,5 mm2 i per comandament i senyalització 

a 1 mm2. 

Els cables de comandament (a botoneres, boies, etc.) seran del tipus VV-K 500V. 

La xarxa de distribució exterior, es composa fonamentalment d’una estesa de tubs de polietilè de 63 i 160 

mm de diàmetre exterior enterrats, amb les seves corresponents arquetes, distribuïda per la depuradora 

segons s’indica en els plànols del projecte. Els cables de potència discorreran per tubs diferents que els 

cables de control i es respectaran las capacitats màximes d’ompliment de tubs establertes a la 

reglamentació vigent. 

Quan els cables hagin de discórrer en instal·lació a l’aire, es suportaran en safates de PVC amb tapa. Els 

cables de potència discorreran en safates separades dels cables de senyals i comunicacions, i en cas de 

discórrer safates paral·lels (una sobre de l’altra) aquestes es col·locaran amb una separació mínima entre 

elles de 250 mm. 

Les connexions dels conductes finals amb els consums es realitzarà mitjançant tub rígid de PVC o flexible 

segons s’escaigui i premsa estopes de diàmetre adequat a la secció del cable que continguin. 

Las caixes de distribució aïllant seran IP-65 i l’entrada de cables es realitzarà mitjançant premsaestopes 

de poliamida. Per la unió de cables s’utilitzaran borns de capacitat adequada. 

12.1.5. XARXA DE TERRES 

Per a la realització de la xarxa de terra s’aprofitarà l’execució de la canalització de tubs per cables de  

B.T. Al fons de les rases, s’estendrà un cable de coure nu de 50 mm2 de secció, i en certes arquetes es 

col·locaran piques de terra. 

La xarxa de terres de baixa tensió formarà una superfície equipotencial, de manera que les tensions de 

pas en el interior del recinte siguin nul·les. 

Les estructures metàl·liques dels elements d’obra civil s’uniran a la xarxa de terra mitjançant cable de 

coure nu i dites unions es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica. 

S’instal·larà un pont de comprovació de la xarxa de terres amb una caixa aïllant. Al costat del quadre 

principal a la sala elèctrica, s’instal·larà una barra de terres de coure suportada amb aïlladors i a una 

alçada mínima de 400 mm sobre el terra de la sala on es connectaran les estructures i ferratges metàl·lics 

de la sala elèctrica així com les barres col·lectores de terres dels diferents quadres elèctrics. 
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Tots els equips, instruments i estructures metàl·liques (portes, etc) es connectaran a la xarxa de terres. 

12.1.6. ENLLUMENAT 

Enllumenat Interior 

A la nova EDAR es construirà una petita caseta amb dos espais diferenciats, per un costat es disposarà 

d’una sala per allotjar els quadres elèctrics de l’EDAR, i també es disposarà d’una sala que servirà de 

vestidor pels empleats de manteniment i d’un servei.  

Per la il·luminació de les diferents estances s’ha optat per a la utilització de llumeneres de tecnologia 

LED. 

La distribució de llumeneres, mecanismes i interruptors es detallen al document dels plànols del projecte. 

Enllumenat Exterior 

Es dotarà a la planta d’un sistema d’il·luminació exterior amb funcionament automàtic basat en relé 

astronòmic i cèl·lula fotoelèctrica fixada a la façana de la caseta. 

L’enllumenat exterior es dissenyarà de forma que es minimitzin els efectes sobre la fauna, donant 

compliment als requeriments establerts en el Decret 190/2015, de 3 maig, pel qual s’aprova el reglament 

de desenvolupament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 

nocturn, així com les recomanacions indicades a la Declaració d’Impacte Ambiental específica pel 

projecte de construcció de la nova EDAR de Montseny. 

Es tindrà en compte també, el mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya publicat el 

29 de juny de 2018 pel Departament de Territori i sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya. 

Els nivells màxims d’enllumenat no superaran als establerts a la norma UNE-EN 12464-2 en la que 

s’estableixen els nivells d’iluminació per llocs de treball exteriors. 

Per tal de minimitzar el consum d’energia, s’ha previst realitzar l’enllumenat exterior amb llumeneres de 

tecnologia LED. Aquestes llumeneres s’instal·laran en columnes metàl·liques de 5 metres d’alçada, i la 

seva distribució es reflecteix als plànols de projecte. 

12.1.7. CLIMATITZACIÓ 

Per evitar sobretemperatures excessives a l’interior de la sala elèctrica, es dotarà a aquesta sala d’un 

equip de climatització tipus bomba de calor, amb refrigeració per l’estiu i calefacció a hivern. 
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Estarà format per un equip d’interior tipus split i una unitat exterior que anirà fixada a la façana exterior de 

la caseta. 

12.2. INSTAL·LACIÓ D’AUTOMATITZACIÓ. 

Per realitzar les tasques de funcionament en automàtic de la planta, es planteja la instal·lació d’un 

autòmat programable de la gamma S7-1200 pel control de la planta.  

Aquest PLC s’instal·larà en un mòdul d’armari del quadre general exclusiu per la funció d’automatització. 

Pel control de l’aplicació es preveu el subministrament d’una pantalla HMI de Siemens. 

Per poder facilitar l’accés remot al control de la planta, així com dotar a la instal·lació d’un sistema 

d’enviament d’alarmes a mòbil i correu electrònic, es dotarà a la instal·lació d’un router dotat de mòdul 

3G. 

El PLC també es comunicarà amb el PLC subministrat en el quadre de control del sistema de 

pretractament compacte de Huber. 

A la porta de l’armari general s’instal·larà una pantalla HMI des d’on es podrà operar al sistema i fer canvi 

de consignes si es disposa del permís d’accés adequat. 

Els equips podran funcionar de tres formes diferents: 

• Manual des de camp accionats des de els polsadors de porta d’armari. 

• Manual des del sistema de supervisió. 

• Automàtic seguint les seqüències d’operació establertes al programa del PLC. 

Per tal de seleccionar el mode de funcionament existiran en la porta del armaris elèctrics selectors de pos 
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13. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. 

13.1. EXPROPIACIONS. 

Es realitza estudi d’expropiacions per a la realització de les obres de la nova EDAR. Veure l’Annex núm. 

13. ‘Expropiacions i serveis afectats’. L’estudi extreu la titularitat dels terrenys mitjançant el cadastre 

virtual de la Direcció General del Cadastre, del Ministeri d’Hisenda. De la realització de l’esmentat estudi 

s’extreuen les següents conclusions:  

- Per la correcta execució de les obres contingudes en el present projecte és necessari realitzar 

l’ocupació de la superfície necessària per portar a terme la construcció de les diferents 

instal·lacions que composen l’estació depuradora d’aigües residuals. Tanmateix, part d’aquestes 

s’ubiquen dins de la parcel·la de l’antiga EDAR i una altre part s’ubiquen fora d’aquesta parcel·la.  

- De l’anàlisi de l’annex d’expropiacions del Projecte d’obra per a la construcció de l’estació 

depuradora d’aigües residuals de Montseny’ redactat per l’ACA en data juliol de 2004, així com 

de la resta de documentació rebuda al respecte, es conclou que una part dels terrenys 

necessaris per a la realització de la nova EDAR ja es troben expropiats i a disposició, mentre que 

resta pendent una altre part. La superfície total de la parcel·la afectada es de1.263,90 m2 .Atès 

que l’any 2004 es van adscriure al projecte 686,98  m2, la resta de 576,92  m2, són objecte de l’ 

annex d’expropiacions del present projecte.  

- El camí d’accés a la nova EDAR, coincideix amb el camí d’accés a l’antiga EDAR, no sent 

necessària l’expropiació de terreny per la seva ubicació. 

Amb tot lo abans exposat i una vegada realitzada la valoració corresponent, es preveu una partida en 

concepte d’expropiacions de dos-cents vuitanta-vuit euros amb quaranta-sis cèntims (288,46 €). Aquest 

import es presenta també a l’Annex núm. 17. Pressupost per a coneixement de l’Administració. 

13.2. SERVEIS AFECTATS. 

Es realitza consulta mitjançant la plataforma ACEFAT-EWISE per tal d’identificar els serveis existents a la 

zona d’estudi. S’adjunta informació obtinguda a l’Annex núm. 13. ‘Expropiacions i serveis afectats’.  

De la informació obtinguda es conclou que no existeixen serveis que quedin afectats a la zona en que es 

realitzen les obres.  
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14. AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA, PEIN, ZMT I XARXA NATURA 2000 I ENPE. 

En relació a les afeccions de la construcció de la nova EDAR a terrenys de domini públic, es realitzen les 

següent observacions:  

- En relació a les afeccions a la llera pública, segons els resultats obtinguts en situació actual, 

sense obra, les avingudes de període de retorn de 500 anys i de 100 anys inunden la parcel·la 

de l’EDAR  Montseny, en el cas de les avingudes de període de retorn de 10 anys no es 

produeixen afeccions. L’augment de calat aigües amunt que provocaria l’execució de les obres, 

no implicaria afeccions addicionals a cap bé ni infraestructura respecte a les que provocades per 

les avingudes dels mateixos períodes de retorn en la situació actual. Pel que fa a la delimitació 

de les zones inundables, la parcel·la de l’EDAR Montseny restaria parcialment dins la zona de 

flux preferent i fora de la via d’intens desguàs. 

- L’execució de les obres no afecta a la zona marítimo-terrestre. 

- La zona d’estudi es localitza al sud de la delimitació del Parc natural del Montseny quedant 

l’àmbit d’ocupació del projecte dins del Massís del Montseny que forma part del Pla Especial 

d’Interès Natural (PEIN). 

- L’àmbit d’ocupació del projecte pertany a la delimitació del Massís del Montseny que forma part 

de la Xarxa Natura 2000, com a Zona d’Especial Conservació (ZEC). 

- Si bé el Parc Natural Montseny, reserva de la biosfera, va ser declarat com a tal pel Decret 

105/1987 del 20 de febrer de 1987 i la seva gestió correspon a la Diputació de Barcelona i a la 

Diputació de Girona i està classificat com a ENPE, la zona d’estudi es localitza al sud de la 

delimitació del Parc Natural, restant fora de l’àmbit 

Aquestes afeccions es troben recollides en detall tant a l’Annex núm.10. Avaluació d’Impacte Ambiental, 

com a l’Annex núm.14. Afeccions a la zona de domini públic marítim terrestre, llera pública, PEIN, xarxa 

natura 2000 i ENPE. 
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15. AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL. 

El Consorci Besòs-Tordera realitza encàrrec dels corresponents treballs d’Avaluació d’impacte ambiental 

que s’adjunten en aquest projecte dins l’Annex núm. 10. Aquests treballs han estat realitzat pel gabinet 

tècnic Som Enginy.  

Dels treballs realitzats en matèria d’avaluació d’impacte ambiental, s’extreuen les següents principals 

observacions:  

- Des de un punt de vista ambiental, l’execució i explotació del projecte, no generarà cap impacte 

sobre els elements i paràmetres naturals i territorials que no es pugui evitar o revertir.  

- No es preveuen efectes negatius, notables i permanents, sobre cap vector que comporti 

impactes crítics o severs. 

- Donat que la zona d’obres és un ambient d’alta sensibilitat, s’hauran d’extremar les mesures 

adreçades a evitar ocupar i afectar més superfície de l’estrictament necessària i preveure 

episodis de contaminació. 

- En fase de funcionament no s’estimen grans perills ateses les dimensions de les instal·lacions, 

l’activitat que es desenvoluparà i el cabal de tractament.  

Aquestes afeccions es troben recollides en detall tant a l’Annex núm.10. Avaluació d’Impacte Ambiental 
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16. SEGURETAT I SALUT. 

D’acord amb la legislació vigent, en aquest projecte s’inclou un estudi de seguretat amb un pressupost 

d’execució material de tretze mil dos-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (13.238,50 €). Dita 

valoració es presenta (abans d’IVA), al Pressupost General del Projecte (Document núm.4) dins del 

‘Pressupost d’execució per contracte’.  
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17. GESTIÓ DE RESIDUS. 

Durant les obres, es generaran residus de construcció i demolició que hauran de ser gestionats 

correctament amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn i, per tant, s’ha estimat el 

volum d’aquests residus, precisant que, atenent a la legislació vigent, les terres no contaminades han 

quedat excloses d’aquesta estimació. 

A l’annex corresponent, s’adjunta l’Estudi gestió de Residus per tal realitzar el seguiment i control dels 

residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. La valoració econòmica del tractament de 

subproductes procedents de les demolicions i excavacions en obra es troben incloses dins de cadascuna 

de les partides corresponents.  
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18. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE. 

El present projecte està integrat pels següents documents:  

Document núm.01: Memòria i annexes 

- Memòria 

- Annex núm.01. Dades de partida 

- Annex núm.02. Topografia 

- Annex núm.03. Geotècnia 

- Annex núm.04. Estudi d’alternatives 

- Annex núm.05. Modelització i definició de la solució escollida 

- Annex núm.06. Càlculs hidràulics 

- Annex núm.07. Càlculs elèctrics i automatització 

- Annex núm.08. Càlculs mecànics 

- Annex núm.09. Estudi d’inundabilitat 

- Annex núm.10. Avaluació d’impacte ambiental 

- Annex núm.11. Pla d’obra, processos constructius i interferències 

- Annex núm.12. Estudi de seguretat i salut 

o Memòria 

o Plànols 

o Plec de condicions 

o Pressupost de seguretat i salut 

- Annex núm.13. Expropiacions i serveis afectats 

- Annex núm.14. Afeccions a la ZMT, llera pública, PEIN, Natura 2000 i ENPE 

- Annex núm.15. Gestió de residus 

- Annex núm.16. Justificació de preus 

- Annex núm.17. Pressupost per a coneixement de l’Administració 

Document núm.02: Plànols 

Document núm.03: Plec de prescripcions 

- Plec de prescripcions tècniques 

- Especificacions tècniques d’equips electromecànics 

o Especificacions tècniques d’equips mecànics 

o Especificacions tècniques d’equips elèctrics 

- Plec de prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament 

Document núm.04: Pressupost 
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- Amidaments auxiliars 

- Amidaments 

- Quadre de preus núm.1 

- Quadre de preus núm.2 

- Pressupostos 

- Resum de pressupostos 

- Pressupost global 
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19. MANUAL D’OPERACIÓ I MANTENIMENT. 

Prèviament a la recepció de les obres, el contractista adjudicatari haurà de redactar i lliurar a 

l’Administració un manual d’operació i manteniment, que haurà d’incloure, com a mínim, els següents 

aspectes:  

- Llibre d’instruccions de funcionament i manteniment dels equips, que inclogui els catàlegs i 

normes subministrades pels fabricants per a cadascun dels equips instal·lats a la EDAR i les 

principals indicacions d’aquests respecte recanvis, olis, greixos, controls, manteniments, etc 

- Manual d’operacions i manteniment de la planta 

Una vegada lliurat a l’Administració aquest document, solventades les observacions que l’Administració 

pugui fer al respecte i realitzada l’aprovació oportuna, es podrà procedir a la signatura de l’acta de 

recepció de les obres, iniciant-se el període de garantia.  
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20. TERMINI D’EXECUCIÓ. 

Per a la realització dels treballs es preveu un termini d’execució de nou (9) mesos. A l’Annex núm. 11. Pla 

d’obra, processos constructius i interferències, s’adjunta un diagrama Gantt de planificació de les obres.  
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21. TERMINI DE GARANTIA. 

Com a període de garantia dels treballs d’execució de la EDAR es fixa un període de un (1) any en relació 

a la obra civil i de dos (2) anys en relació als equips i instal·lacions, contats des de la signatura de l’acta 

de recepció. Durant aquests períodes, el contractista està obligat a la conservació i reparació de les obres 

fins a la seva recepció definitiva. 

Per aquests treballs no es preveu abonament independent, ja que es considera que les despeses 

ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol derivada de les mateixes resta inclosa en el preus 

unitaris corresponents a les diferents unitats d’obra. 
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22. JUSTIFICACIÓ D’OBRA COMPLETA. 

El conjunt de les dos actuacions que contempla aquest projecte, representa una obra completa, segons 

les condicions demanades per el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (RD Legislatiu 

3/2011 de 14 de Novembre) i en concret, el que estableix els articles 6 i 86 de la esmentada Llei, per ser 

considerat una obra completa i susceptible de ser entregada a l’ús general al tenir tots els elements 

necessaris per a la seva utilització. 
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23. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA. 

D’acord amb la legislació vigent, els contractes d’obra es classifiquen en grups generals i subgrups, per la 

seva naturalesa específica i, dins d’aquests, per categories, segons la seva quantia, l’expressió de la qual 

s’efectuarà per referència al valor estimat del contracte (en endavant, VEC), quan la durada del contracte 

sigui igual o inferior a un any, i per referència al valor mitjà anual del mateix (VEC x 12 / mesos execució), 

quan la durada del contracte sigui superior. 

Atès l’anterior, la classificació del contractista, sigui exigible o no, que acreditarà la seva solvència 

econòmica i financera i solvència tècnica per a contractar ha de ser: 

GRUP: K (Especials) 

SUBGRUP: 8 (Estacions de tractament d’aigua) 

CATEGORIA: 3 (anualitat entre 840.000 i 2.400.000 €, VEC sense IVA, segons RD 773/2015) 
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24. REVISIÓ DE PREUS. 

Atès que el termini d’execució de les obres descrites és de nou mesos (9 mesos), el contracte no tindrà 

dret a revisió de preus d’acord al que determina l’article 89 del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, que aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. 
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25. PRESSUPOST. 

El pressupost de les obres i instal·lacions objecte del present “SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL NUCLI 

DEL MONTSENY» AL TM DEL MONTSENY” s’inclou en el “Document núm.4: Pressupost”, del qual 

resulta un Pressupost General d’Execució Material d’UN MILIÓ NORANTA-TRES MIL SETANTA-SET 

EUROS AMB VUITANTA SET CÈNTIMS (1.093.077,87€). 

Afegint-hi un 13% i un 6% en concepte de despeses generals i benefici industrial respectivament, el 

Pressupost d’Execució per Contracta, sense I.V.A., puja la quantitat d’UN MILIÓ TRES-CENTS MIL SET-

CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS (1.300.762,66 €). 

Aplicant al pressupost anterior el 21% en concepte d’IVA, proporciona el Pressupost d’Execució per 

Contracte amb IVA inclòs que puja a la quantitat d’UN MILIÓ CINC-CENTS SETANTA-TRES MIL NOU-

CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (1.573.922,82 €). 

Tenint en compte les expropiacions, la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut i la direcció 

ambiental, el Pressupost per a Coneixement de l'Administració, amb IVA, resulta un muntant total d’UN 

MILIÓ SIS-CENTS QUARANTA-SIS MIL DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS 

CÈNTIMS (1.646.274,66 €) 
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26. CONCLUSIÓ. 

Amb la present Memòria i la resta de documents que integren el present Projecte es consideren 

suficientment definides les obres projectades. 

 

Granollers, novembre de 2018 

L’Autor del projecte 

 

 

David Blázquez Aguirre 

Enginyer de camins, canals i ports 

DBA Estudis i Projectes 
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DADES BÀSIQUES DE PARTIDA. 

1. INTRODUCCIÓ. 

1.1. TERRITORI I EMPLAÇAMENT. 

El municipi de Montseny, conegut antigament amb el nom del titular de la seva parròquia, Sant Julià de 

Montseny, té actualment una extensió de 27,02 km², està situat al vessant meridional de la muntanya del 

Montseny i és l'únic poble del massís que en manté el nom. El seu relleu és molt accidentat, ja que 

s'estén des dels cims de Matagalls i Les Agudes., al voltant dels 1.700 metres d'altitud, fins més avall del 

nucli principal del poble, que està situat al voltant de l'església parroquial, a una cota de 530 metres. 

El municipi, situat a la comarca del Vallès Oriental, termeneja amb les comarques d'Osona i de la Selva i 

té forma triangular. Al nord, des del cim de Matagalls (1.694 m), on coincideixen amb Viladrau i El Brull, el 

terme arriba al Coll de Sant Marçal, exactament fins la Taula dels Tres Bisbes (anomenada així ja que allà 

hi coincideixen els límits dels bisbats de Barcelona, Girona i Vic), on limita amb el terme de Viladrau i 

Arbúcies. D'aquest indret i fins el cim de Les Agudes (1.706 m), Montseny limita amb Fogars de Montclús. 

Per l'altre extrem del seu terme, el sud-oest, limita amb els municipis de Tagamanent, Cànoves i Sant 

Pere de Vilamajor, mentre que pel sud-est ho fa amb la parròquia de La Costa del Montseny, que pertany 

al municipi de Fogars de Montclús. 

 

Figura 1: Ubicació del municipi del Montseny respecte del Vallès Oriental 

És difícil establir unes característiques geogràfiques homogènies (clima, relleu, vegetació,...) en un terme 

municipal amb un relleu tan accidentat i muntanyós i amb un desnivell de nord a sud que arriba als 1.200 

metres. La Tordera, que neix a la Font Bona de Sant Marçal, travessa bona part del terme, i recull les 

aigües d'una sèrie de rieres i torrents (curts, accidentats i de cabal irregular): les rieres de La Castanya i 

de la Bascona, que recullen les aigües provinents de La Calma, i la riera del Teix i de la Xica, a més dels 
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torrents del Sot de les Illes, del Sot dels Castellets, del Sot Mal, del Sot de la Pomereta i altres menors 

que s'alimenten de les aigües que davallen dels cims de Matagalls i Les Agudes. 

El relleu accidentat i l'orientació fan que el clima i la vegetació siguin ben diversos. El clima rigorós de 

l'alta muntanya no té res a veure amb el clima benigne de les planes i terrasses assolellades on s'assenta 

el nucli del poble. La vegetació de Montseny també és molt diferenciada, en funció de l'altitud: va des del 

matoller de ginebro dels cims als alzinars típics de les parts més baixes del terme. Enmig, podem trobar 

els alzinars muntanyencs amb falgueres i obagues de castanyers al voltant dels 900-1.000 metres, 

algunes fagedes als 800 metres i alguna capa d'avets a alçada superior, a més de la típica vegetació de 

ribera en les proximitats dels nombrosos cursos d'aigua. 

1.2. SISTEMA DE TRACTAMENT EXISTENT. 

L’estació depuradora d’aigües residuals El Montseny està formada pels següents processos de 

tractament unitaris: 

1. Pas elevat sobre el riu Tordera. 

2. Sobreeixidor. 

3. Arqueta sortida sobreeixidor. 

4. Conducció enterrada sobreeixidor. 

5. Reixa de desbast. 

6. Contenidor de recollida de sòlids. 

7. Entrada aigües filtrades. 

8. Tanc sèptic. 

9. Clavegueram provinent del sector de les piscines. 

10. Arqueta amb filtre. 

11. Sortida tanc sèptic. 

12. Arqueta connexió amb tub de drenatge. 

13. Graves drenants. 

14. Abocament aigües tractades al riu Tordera. 
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Figura 2: Implantació de l’EDAR existent. 

 

Fotografia 1: Entrada d’aigua residual a l’EDAR. 

 

Fotografia 2: Vista de la parcel·la de l’EDAR.  
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2. FONTS D’INFORMACIÓ. 

Per a determinar les dades poblacionals així com els cabals associats es parteix de la següent 

documentació:  

- Document de proposta de modificació del PEIN en el marc del pla d’ordenació municipal de El 

Montseny (Vallès Oriental) 

- Pla d’abastament i distribució d’aigua en alta a Catalunya. Montseny/ Vallès Oriental 

- Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes de Catalunya (2001) 

- Consums d’aigua potable al municipi de El Montseny (any 2016). Informació municipal 

- Connexions a la xarxa municipal de clavegueram. Informació municipal 

- Relació d’establiments existents i connexions a la xarxa. Informació municipal 

- IDESCAT 

o Evolució de la població 

o Evolució del padró municipal El Montseny 

o Evolució del padró municipal al Vallès Oriental 

o Projecció del padró municipal al Vallès Oriental 

o Cens d’habitatges per tipus 
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3. ESTUDI DE POBLACIÓ. 

El municipi del Montseny té una superfície de 26,85 km² i registra una població de 343 habitant segons el 

padró municipal d’habitants, el que representa una densitat de població de 13 hab/km², a l’any 2017. 

El municipi del Montseny està format per un nucli i masies disseminades amb la següent distribució de la 

població a l’any 2013. 

ENTITAT DE POBLACIÓ POBLACIÓ (HAB) 

Montseny 95 

Disseminat de Montseny 225 

Total 320 

Taula 1 Habitants per entitat de població l’any 2013 (Font: Municat). 

3.1. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ. 

L’evolució demogràfica del Montseny des de l’any 1717 va ser la d’un creixement lleuges i continuat fins a 

l’any 1860, any en el que va patir una forta davallada, passant dels 577 habitants al 1860 als 389 

habitants l’any 1877. 

Des d'aleshores, la seva població va seguir una moderada corba descendent, no tan accentuada, però, 

com en d'altres pobles de la muntanya del Montseny. De fet, entre 1887 i 1936 la població es va mantenir 

al voltant de les 420-440 persones, mentre que al final de la guerra civil (1940) es registra un increment 

notable amb un cens de 535 habitants. Aquesta corba ascendent no va tenir, però, continuïtat sinó que la 

població va anar disminuint fins els 269 habitants el 1981. El canvi de tendència es va iniciar tímidament 

en els anys 90 (any 1991, 277 habitants; any 1996, 289; any 1999, 305; any 2003 , 310) i a 31 de 

desembre de 2016, es registra una població de 320 habitants. 

Evolució de la població de fet 

Any Habitants Increment habitants Increment Increment acumulat 

1717 271 
   1787 320 49 18.1% 18.1% 

1857 506 186 58.1% 86.7% 

1860 577 71 14.0% 112.9% 

1877 389 -188 -32.6% 43.5% 

1887 442 53 13.6% 63.1% 

1900 424 -18 -4.1% 56.5% 

1910 441 17 4.0% 62.7% 

1920 424 -17 -3.9% 56.5% 

1930 384 -40 -9.4% 41.7% 

1936 430 46 12.0% 58.7% 

1940 535 105 24.4% 97.4% 

1945 420 -115 -21.5% 55.0% 

1950 409 -11 -2.6% 50.9% 
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Evolució de la població de fet 

Any Habitants Increment habitants Increment Increment acumulat 

1955 354 -55 -13.4% 30.6% 

1960 397 43 12.1% 46.5% 

1965 329 -68 -17.1% 21.4% 

1970 307 -22 -6.7% 13.3% 

1975 271 -36 -11.7% 0.0% 

1981 269 -2 -0.7% -0.7% 

1986 276 7 2.6% 1.8% 

1991 277 1 0.4% 2.2% 

Taula 2 Evolució de la població de fet (Font: Idescat) 

 

Figura 3: Evolució de la població de fet (Font: Idescat) 

Entre els anys 1998 i 2017, el creixement a estat en forma de “dents de serra” intercalant anys amb un 

creixement demogràfic, seguit d’altres amb un descens de població. No obstant, el saldo total de la 

població en el període ha estat positiu, amb un creixement acumulat del 19,9% i un creixement mitjà 

anual del 0,91%. 

Evolució del padró municipal 

Any habitants Increment habitants Increment Increment acumulat 

1998 286 
   1999 305 19 6.6% 6.6% 

2000 301 -4 -1.3% 5.2% 

2001 291 -10 -3.3% 1.7% 

2002 295 4 1.4% 3.1% 

2003 310 15 5.1% 8.4% 

2004 313 3 1.0% 9.4% 

2005 306 -7 -2.2% 7.0% 

2006 299 -7 -2.3% 4.5% 

2007 299 0 0.0% 4.5% 

2008 320 21 7.0% 11.9% 

2009 319 -1 -0.3% 11.5% 

2010 312 -7 -2.2% 9.1% 
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Evolució del padró municipal 

Any habitants Increment habitants Increment Increment acumulat 

2011 314 2 0.6% 9.8% 

2012 303 -11 -3.5% 5.9% 

2013 320 17 5.6% 11.9% 

2014 332 12 3.8% 16.1% 

2015 319 -13 -3.9% 11.5% 

2016 320 1 0.3% 11.9% 

2017 343 23 7.2% 19.9% 

Creixement mitjà 
anual   0.91%   

Taula 3 Evolució del padró municipal (Font: Idescat) 

 

Figura 4: Evolució del padró municipal (Font: Idescat) 

Creixement natural de la població i saldo migratori 

Any Naixements Defuncions Creixement Natural Saldo migratori 

1998 4 2 2 16 

1999 3 3 0 -2 

2000 1 7 -6 -4 

2001 2 5 -3 4 

2002 4 4 0 22 

2003 1 4 -3 -2 

2004 3 4 -1 -7 

2005 4 3 1 -9 

2006 2 3 -1 5 

2007 1 1 0 20 

2008 3 2 1 -3 

2009 3 2 1 -10 

2010 2 5 -3 7 

2011 3 2 1 -10 

2012 5 3 2 17 

2013 2 2 0 12 

2014 3 7 -4 -5 

2015 2 0 2 0 
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Creixement natural de la població i saldo migratori 

Any Naixements Defuncions Creixement Natural Saldo migratori 

2016 8 1 7 15 

Taula 4 Creixement natural i saldo migratori de la població (Font: Idescat) 

Si s’analitza el creixement natural de la població del Montseny es pot comprovar que aquest és negatiu i 

contrasta amb l’increment poblacional que registra el municipi durant el període 1998-2017. 

Per tant, el creixement natural del Montseny Balsareny, és a dir, la diferència entre naixements i 

defuncions no explica el creixement de la població del municipi en el període mencionat. En 

conseqüència, el responsable de l’increment de població del municipi aquest període ha estat la 

immigració. 

3.2. PROJECCIÓ DE LA POBLACIÓ. 

Es pràcticament impossible realitzar una projecció demogràfica pel municipi de Balsareny amb 

presumpció de verosimilitud científica, bàsicament per dos factors que fan que la mostra no sigui prou 

significativa. 

En primer lloc, la reduïda població del municipi. Des de l’Institut d’Estadística de Catalunya es manté que 

la base territorial mínima és la comarca, i tot i així, els resultats poden no ser gaire reals. 

En segon lloc, la fortíssima dependència de factors externs, sobretot fluxos migratoris, del creixement dels 

municipis, i la dificultat de projectar aquests creixements fluctuants en el temps i dependents de 

determinades polítiques. 

Tot i això, es pot realitzar la hipòtesi de que el creixement de la població del municipi és el mateix que el 

de la comarca. 

Així, prenent de base l’evolució de la població i l’anàlisi de progressions de població a nivell comarcal, 

realitzat per l’Institut d’Estadistica de Catalunya, es pot estimar l’increment de població en el municipi del 

Montseny en els propers anys. Aquest anàlisi es realitza interpolant les dades de la projecció del Vallès 

Oriental en tres escenaris (Baix, Mitjà i Alt). 

Ara bé, s’ha de considerar que en el període 1998-2017, el creixement mitjà anual de la població del 

Montseny ha estat del 0,91%, mentre que l’increment de la població en la comarca del Vallès Oriental ha 

estat de l’1,57%. Per tant, el creixement de la població del Montseny ha estat el 58,2% del creixement del 

Vallès Oriental. Així, per a obtenir la projecció del creixement de la població en el municipi del Montseny, 

es prendrà el 58,2% del creixement previst per la població del Vallès Oriental. 
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Projecció població Vallès Oriental 

Any Habitants 

  Esc. baix Esc. mitjà Esc. alt 

2013 397.145 397.145 397.145 

2014 395.369 396.232 397.054 

2015 393.010 395.276 397.429 

2016 390.409 394.566 398.230 

2017 387.885 394.079 399.318 

2018 385.622 394.005 400.734 

2019 383.704 394.188 402.743 

2020 382.085 394.608 405.203 

2021 380.723 395.183 407.979 

2022 379.515 395.854 411.048 

2023 378.396 396.602 414.361 

2024 377.289 397.384 417.922 

2025 376.172 398.205 421.759 

2026 375.043 399.018 425.841 

C. acumulat -5,57% 0,47% 7,23% 

C. mitjà anual -0,41% 0,03% 0,50% 

Taula 5 Projecció de la població del Vallès Oriental (Font: Idescat). 

 

Figura 5: Projecció de la població del Vallès Oriental (Font: Idescat). 

Val a dir que la projecció de la població realitzada per l’Institut d’Estadística de Catalunya és fins a l’any 

2026. Per obtenir la població a l’any 2035 s’ha considerat que el creixement percentual durant el període 

2026-2035 és el mateix que el considerat durant el període 2013-2026. 

Projecció població del Montseny 

Any Habitants 

  Esc. baix Esc. mitjà Esc. alt 

2017 343 343 343 

2018 342 343 344 

2019 341 343 345 

2020 340 343 346 
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Projecció població del Montseny 

Any Habitants 

  Esc. baix Esc. mitjà Esc. alt 

2021 339 343 347 

2022 338 343 349 

2023 337 343 351 

2024 336 343 353 

2025 335 343 355 

2026 334 343 357 

2035 321 344 375 

Taula 6 Projecció de la població del Montseny (Font: Elaboració pròpia). 

 

Figura 6: Projecció de la població del Montseny (Font: Elaboració pròpia). 

De la taula i gràfic anterior es desprèn que la població del Montseny, prenent com a patró de creixement 

el creixement comarcal, es trobarà entre els 321 i els 375 habitants. 

3.3. POBLACIÓ ESTACIONAL. 

La població estacional consisteix en la càrrega de població que suporta cada municipi, i mesura el 

nombre de persones que hi ha en un municipi i que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el 

municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o hi passen algun període de temps. 

En el cas del municipi del Montseny, el gruix de la població estacional són les persones que hi passen 

algun període de temps. 

Per poder avaluar el volum de la població estacional, es prendrà com a base de referència el nombre 

d’habitatges de segona residència que hi ha en el municipi. Es considerarà que en cadascun dels 

habitatges de segona residència hi resideix el mateix nombre de persones que en un de primera 

residència. 
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A la taula següent es pot consultar el cens d’habitatges per tipus en diferents anys, així com la població 

per habitatge de primera residència. 

Cens d'habitatges per tipus 

 
Any 

Tipus 1981 1991 2001 2011 

Principals 65 80 95 109 

Secundaris 42 87 100 90 

Buits 1 18 6 62 

Total 108 185 201 261 

Hab/Habitatges 4,14 3,46 3,06 2,88 

Taula 7. Cens d’habitatges (Font: Idescat) 

Així doncs, i prenent una ocupació mitjana de cadascun dels habitatges de 3 habitants, la població 

estacional a l’any 2011 s’estima en 270 habitants. 

Es considera que el nombre d’habitatges es mantindrà constant en el temps, ja que el nombre 

d’habitatges buits representa gairebé el 25% del total d’habitatges del municipi. 

3.4. POTENCIAL RESIDENCIAL. 

Per a estimar el potencial residencial del municipi, es considerarà que tots els habitatges, principals, 

secundaris i buits es troben ocupats, amb un rati de 3 habitants per habitatge, resultant un total de 783 

habitants. 

Es considera que aquesta població només es troba al municipi durant els mesos de juliol i agost. 

3.5. POBLACIÓ FLOTANT. 

En l’actualitat, al municipi del Montseny existeixen una trentena d’establiments dedicats al sector serveis, 

des d’hotels, càmpings, cases rurals, restaurants, apartaments turístics, etc. 

A tots aquests establiments aflueix un públic que fa ús de les seves instal·lacions, i per tant, s’ha de 

considerar alhora de comptabilitzar la població a la que ha de donar servei qualsevol de les instal·lacions 

municipals. 

En el cas que ens ocupa, sanejament de la població, l’Agència Catalana de l’Aigua, en el document 

“Instrucció tècnica aplicable al sanejament domèstic autònom” estableix el nombre d’habitants equivalents 

a considerar per cada persona en funció de l’establiment al que acudeix. 

Relació habitant equivalent/persona 

  Persona Habitant equivalent   

Allot. turístic 1 1   

Camping 1 1 
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Relació habitant equivalent/persona 

  Persona Habitant equivalent   

Hotel 1 1,1 
 Restaurant 1 0,25   

Taula 8. Relació habitant equivalent per persona (Font: Instrucció tècnica aplicable al sanejament domèstic autònom). 

Mitjançant la pàgina web de l’ajuntament, s’ha fet un recompte dels diferents establiments dedicats al 

sector serveis que existeixen en el municipi, així com de l’aforament de cadascun d’ells. 

Llistat d’establiments i aforament 

Tipus Nom Aforament 

Allot. turístic Can Vila de Montseny 6 

Allot. turístic Les Illes 15 

Allot. turístic Cal Ferrer 24 

Camping Can Cervera 200 

Camping Les Illes 150 

Camping Les Piscines 200 

Hotel Montserrat 31 

Hotel Husa Sant Bernat 64 

Restaurant Can Barrina 250 

Allot. turístic Suites i Aprataments 24 

Restaurant Can Besa 100 

Restaurant Can Manel 40 

Restaurant Can Nena 35 

Restaurant L'Estanc 40 

Restaurant Fonda del Montseny 110 

Restaurant Maria Rosa 66 

Restaurant Matagalls 30 

Restaurant Serra 50 

Allot. turístic El Porxo de Can boixeres 13 

Allot. turístic El Baiés 24 

Taula 9. Llistat d’establiments dedicats al sector serveis (Font: Elaboració pròpia). 

Considerant l’aforament i la relació d’habitants equivalents per persona definits anteriorment, el nombre 

màxima d’habitants equivalent de població flotant és: 

Població flotant 

  Aforament Habitants equivalent 

Allot. turístic 106 106 

Camping 550 550 

Hotel 95 105 

Restaurant 721 180 

Total 1.472 941 

Taula 10. Estimació de la població flotant (Font: Elaboració pròpia). 

Es considera que aquesta població només es troba en el municipi durant els caps de setmana i els dies 

festius. 
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3.6. RESUM DE POBLACIÓ. 

En la taula següent es recull el resum de població pels diferents anys i per les diferents temporades. 

Les hipòtesi realitzades són: 

- En temporada baixa només hi ha la població fixa (censada), i es correspon als dies laborables 

compresos entre el mes de setembre i juny, ambdós inclosos. 

- Durant els caps de setmana de la temporada baixa, a més de la població fixa, també hi ha la 

població flotant. 

- Durant la temporada alta, mesos de juliol i agost, la població és la corresponent a la fixa més la 

estacional. 

- Els caps de setmana de la temporada alta, hi ha la població fixa, l’estacional i la flotant. 

Resum població any 2016 

 
Temporada Baixa Temporada Alta 

Tipus Dies laborables Dies festius Dies laborables Dies festius 

Fixa 343 343 343 343 

Estacional 0 0 270 270 

Flotant (hab-equ) 0 941 0 941 

Total 343 1.284 613 1.554 

Taula 11. Resum de població a l’any 2016 (Font: Elaboració pròpia). 

Resum població any 2035 

 
Temporada Baixa Temporada Alta 

Tipus Dies laborables Dies festius Dies laborables Dies festius 

Fixa 375 375 375 375 

Estacional 0 0 270 270 

Flotant (hab-equ) 0 941 0 941 

Total 375 1.316 645 1.586 

Taula 12. Resum de població a l’any 2035 (Font: Elaboració pròpia). 
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4. DETERMINACIÓ DE LA DEMANDA D’AIGUA POTABLE I DE LA GENERACIÓ 
D’AIGUA RESIDUAL. 

Per a la determinació de la demanda d’aigua potable, i com a conseqüència, la generació d’aigua 

residual, se seguirà el següent procediment. 

1. Es disposa de les dades de consum d’aigua potable de l’any 2016 agrupada en trimestres. 

2. Es determinarà el consum específic per habitant d’acord amb la població estimada en diferents 

èpoques de l’any. 

3. S’aplicarà el consum específic anteriorment determinat a la població futura. 

4. S’establirà un rati de generació d’aigua residual, definit com a un percentatge del consum d’aigua 

potable. 

4.1. CONSUM D’AIGUA POTABLE A L’ANY 2016. 

L’Ajuntament va proporcionar els consums d’aigua potable durant l’any 2016 agrupat per trimestres. 

Aquestes dades es recullen a la taula següent. 

Consum aigua potable any 2016 

Trimestre 1 3.845 m³ 42,72 m³/d 

Trimestre 2 3.196 m³ 35,12 m³/d 

Trimestre 3 4.730 m³ 51,41 m³/d 

Trimestre 4 2.772 m³ 30,13 m³/d 

  14.543 m³   

Taula 13. Consum d’aigua potable agrupada per trimestres (Font: Ajuntament). 

4.2. CONSUM ESPECÍFIC D’AIGUA POTABLE. 

En apartats precedent s’ha establert la població fixa, estacional i flotant del municipi. Ara bé, s’ha de 

considerar que no tota la població obté l’aigua potable de la xarxa d’abastament del municipi. Per 

determinar el consum específic per habitant s’ha realitzat les següents hipòtesi: 

1. Es considera que tots els establiments dedicats al sector serveis que es troben fora del casc 

urbà no s’abasteixen de la xarxa municipal d’aigua potable. 

2. La població fixa i estacional s’abasteix de la xarxa d’aigua potable. 

Els establiments dedicats al sector de serveis que s’abasteixen de la xarxa d’aigua potable són: 

Llistat d’establiments i aforament 

Tipus Nom Aigua potable 

Allot. turístic Can Vila de Montseny Sí 

Allot. turístic Les Illes No 

Allot. turístic Cal Ferrer Sí 

Camping Can Cervera No 



Annex núm. 01. Dades de partida. 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 15 

Llistat d’establiments i aforament 

Tipus Nom Aigua potable 

Camping Les Illes No 

Camping Les Piscines Sí 

Hotel Montserrat Sí 

Hotel Husa Sant Bernat No 

Restaurant Can Barrina Sí 

Allot. turístic Suites i Aprataments Sí 

Restaurant Can Besa Sí 

Restaurant Can Manel Sí 

Restaurant Can Nena Sí 

Restaurant L'Estanc Sí 

Restaurant Fonda del Montseny Sí 

Restaurant Maria Rosa Sí 

Restaurant Matagalls Sí 

Restaurant Serra Sí 

Allot. turístic El Porxo de Can boixeres Sí 

Allot. turístic El Baiés No 

Taula 14. Llistat d’establiments dedicats al sector serveis (Font: Elaboració pròpia). 

Així, el resum de població que s’abasteix d’aigua potable durant l’any 2016 va ser: 

Resum població any 2016 

 
Temporada Baixa Temporada Alta 

Tipus Dies laborables Dies festius Dies laborables Dies festius 

Fixa 343 343 343 343 

Estacional 0 0 270 270 

Flotant 0 481 0 481 

Total 343 824 613 1.094 

Taula 15. Població amb accés a la xarxa d’aigua potable (Font: Elaboració pròpia). 

Amb les dades de població anterior, i els consums d’aigua potable, s’obtenen les següents dotacions 

d’aigua potable. 

  Consum diari Consum període 
Població 
període Dotació 

Cabal mitjà anual 35,95 m³/d 10.891 m³ 145.295 hab 75 L/hab 

Cabal mitjà diari estiu 58,90 m³/d 3.652 m³ 46.664 hab 78 L/hab 

Taula 16. Dotació d’aigua potable (Font: Elaboració pròpia). 

4.3. CONSUM D’AIGUA POTABLE. 

D’acord amb els consums específics o dotacions establerts a l’apartat anterior, i amb la població 

connectada a la xarxa de sanejament, les consums d’aigua potable, que són susceptibles de convertir-se 

en aigua residual que ha de ser tractada a l’EDAR són: 
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Consum d'aigua potable 

 
Temporada Baixa Temporada Alta 

Any Dies laborables Dies festius Dies laborables Dies festius 

2016 25,73 m³/d 61,80 m³/d 47,81 m³/d 85,33 m³/d 

2035 28,13 m³/d 64,20 m³/d 50,31 m³/d 87,83 m³/d 

Taula 17. Consum d’aigua potable de les zones connectades a l’EDAR (Font: Elaboració pròpia). 

4.4. AIGUA RESIDUAL. 

Com hom sap, no tota l’aigua potable subministrada a les llars es converteix en aigua residual. És 

acceptat que el 85% de l’aigua potable es converteix en aigua residual (Manual de saneamiento uralita, 

Aurelio Hernández Muñoz, 2004). 

Per un altre costat s’ha de tenir en compte que no tots els habitatges es troben connectats a la xarxa de 

sanejament donat el caràcter disseminat del municipi. 

Segons dades facilitades per l’ajuntament, el nombre d’habitatges connectats a la xarxa de sanejament 

són 139 a l’any 2016. 

La previsió és que en els propers anys es connectin els següent habitatges: 

- 21 habitatges de Can Besa. 

- 14 habitatges del sector Can Ferrer de Dalt Cal Xerrich. 

- 19 habitatge del sector del veïnat de Poca Ferina. 

  
Habitatges 
connectats 

% s total habitatges 
(principals i secundaris) 

2016 139 70% 

2035 193 97% 

Taula 18. Connexions a la xarxa de sanejament (Font: Ajuntament). 

Així doncs, es considerarà que el 70% de la població fixa i estacional es troba connectada a la xarxa de 

sanejament per l’any 2016, mentre que aquest 70% augmentarà fins al 97% a l’any 2035. 

Aigua residual 

 
Temporada Baixa Temporada Alta 

Any Dies laborables Dies festius Dies laborables Dies festius 

2016 15,27 m³/d 45,94 m³/d 28,39 m³/d 60,28 m³/d 

2035 23,19 m³/d 51,87 m³/d 41,47 m³/d 73,36 m³/d 

Taula 19. Cabal d’aigua residual afluent a l’EDAR (Font: Elaboració pròpia). 

4.5. CABALS DE DIMENSIONAMENT DE L’EDAR. 

A la vista dels resultats obtinguts a l’apartat anterior, es defineixen un cabal diari de dimensionament de 

75 m³/d, el que representa un increment d’un 25% aproximadament per sobre del cabal màxim afluent a 

l’EDAR en la situació actual: 
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El Manual de Bones Pràctiques, redactat per l’Agència Catalana de l’Aigua estableix que: 

1. El sobreeixidor general de planta ha de tenir una dilució de 3 a 5 vegades el cabal mitjà. En la 

present instal·lació s’adoptarà un coeficient de dilució de 5. 

2. El sobreeixidor del tractament secundari ha de tenir una dilució de 1,5 a 1,8 vegades el cabal 

mitjà. En la present instal·lació s’adoptarà un coeficient de dilució d’1,8. 

Així, els cabals de dimensionament són: 

CABAL DISSENY 

Cabal mitjà diari  75,00 m³/d 

Cabal mitjà horari 3,13 m³/h 

Cabal punta horari 5,63 m³/h 

Cabal de dilució 15,65 m³/h 

Factor de cabal punta 1,8 

Factor de dilució 5 

Taula 20. Cabals de dimensionament de l’EDAR (Font: Elaboració pròpia). 

Al no disposar dades de la corba de diària de cabal, s’adopta una corba sintètica per un cabal de 75 m³/d. 

 

Figura 7: Corba de cabals horaris. 
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5. CARACTERITZACIÓ DE L’AIGUA RESIDUAL. 

Per a la caracterització de l’aigua residual afluent a l’EDAR s’ha realitzat una campanya de presa de 

mostres integrades diàries durant el període comprés entre els dies 22 i 29 de març de 2018. 

Els resultats obtinguts es presenten a la taula de la pàgina següent. 

Com es pot observar, el rati  DQO/DBO5 de l’aigua afluent presenta un valor d’1,60 aproximadament, el 

que indica l’elevat grau de biodegradabilitat de la contaminació. Normalment, aquest valor es troba en 

valor compresos entre 1,9 i 2,2. 

La relació Pt/DBO5 és de l’ordre de l’1,3%, valor superior al mínim acceptat de l’1% per a no tenir 

problemes de limitació de nutrients. 

La relació NTK/DBO5 és de l’ordre de l’11%, valor superior al mínim acceptat del 5% per a no tenir 

problemes de limitació de nutrients. 

La relació N-NH4/NTK és del 60%, que és un valor típic en aigües residuals urbanes. 

Finalment, la relació MESV/MES és del 86%. Aquest valor es troba en la banda alta del rati trobat en 

aigües residual urbanes, que és entre el 75% i el 85%. 
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AIGUA ENTRADA PLANTA       Tipus de Mostra: INTEGRADA DIARIA         

DATA RECOLLIDA DIA MES MESV CDBO5 DQOtot DQOsol DQOff NKT N-NH4 N-NO3 PTotal 

Inici Final recollida (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

21/03/2018 22/03/2018 Dijous 286,00 258,00 420,00 654,00 214,00 124,00 52,10 31,50 0,90 6,49 

22/03/2018 23/03/2018 Divendres 378,00 344,00 660,00 1.000,00 334,00 192,00 77,90 45,90 1,30 8,33 

23/03/2018 24/03/2018 Dissabte 627,00 455,00 360,00 820,00 96,00 66,00 31,70 11,70 0,40 4,57 

27/03/2018 28/03/2018 Dimecres 300,00 276,00 520,00 809,00 222,00 164,00 64,30 43,50 1,20 7,78 

28/03/2018 29/03/2018 Dijous 488,00 460,00 720,00 1.040,00 265,00 175,00 71,40 44,80 1,10 8,50 

MITJA     415,80 358,60 536,00 864,60 226,20 144,20 59,48 35,48 0,98 7,13 

MÀXIM     627,00 460,00 720,00 1.040,00 334,00 192,00 77,90 45,90 1,30 8,50 

MÍNIM     300,00 276,00 360,00 809,00 96,00 66,00 31,70 11,70 0,40 4,57 

PERCENTIL 60     422,00 388,40 576,00 892,00 239,20 168,40 67,14 44,02 1,14 8,00 

PERCENTIL 90     571,40 458,00 696,00 1.024,00 306,40 185,20 75,30 45,46 1,26 8,43 

DESVIACIÓ TÍPICA   142,75 95,83 153,23 156,95 86,96 50,37 18,24 14,50 0,36 1,64 

Taula 21. Campanya analítica (Font: Elaboració pròpia). 
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A la vista dels resultats analítics obtinguts, es prendran els següent valors de contaminació per al 

dimensionament de l’EDAR: 

PARÀMETRE CONTAMINACIÓ 

MES 420 mg/L 

MESV 362 mg/L 

DBO5 540 mg/L 

DQOtot 871 mg/L 

NKT 60 mg/L 

N-NH4 36 mg/L 

Ptotal 8 mg/L 

Taula 22. Paràmetres de contaminació pel disseny de l’EDAR (Font: Elaboració pròpia). 

Igual que amb la corba de cabal, s’adopta una corba de contaminació sintètica amb un coeficient punta 

d’1,3. 

 

Figura 8: Corba de contaminació. 

 

 

  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

D
Q

O
 (

m
g

/L
)

Hores

Distribució horaria de contaminació



Annex núm. 01. Dades de partida. 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 21 

6. FRACCIONAMENT DE LA DQO. 

La metodologia seguida pel dimensionament d’instal·lacions de tractaments biològics d’EDAR es basen 

en la modelització i simulació del seu funcionament mitjançant models matemàtics desenvolupats amb 

aquesta finalitat, concretament amb la plataforma de simulació BioWin 3.0 dissenyada per l’empresa 

EnviroSim Associates Ltd (Canadà). 

Com hom sap, la fiabilitat de la predicció de resultats d’un model depèn fonamentalment de la bondat de 

les dades amb que és alimentat. 

De totes les variables incloses en els models, les més importats en el disseny de plantes amb eliminació 

de nutrients són el fraccionament de la DQO i la taxa màxima de creixement dels organismes nitrificants. 

La determinació de les fraccions de la DQO s’ha realitzat d’acord a les dades històriques de contaminació 

de l’EDAR, obtenint les fraccions recollides en la taula adjunta: 

DEMANDA QUÍMICA D’OXIGEN 

Fracció no biodegradable  17,8% 

   Soluble (Si) 4,8% 

   Particulada (Xi) 13,0% 

Fracció biodegradable  82,2% 

   Ràpidament biodegradable (Ss) 11,8% 

   Lentament biodegradable (Xs) 70,4% 

Taula 23. Fraccionament de la DQO afluent a l’EDAR. (Font: Elaboració pròpia) 

Pel que fa als paràmetres cinètics dels microorganismes nitrificants, s’utilitzaran els següents valors típics 

d’aigües residuals. 

ORGANISMES NITRIFICANTS 

Taxa màxima de creixement de nitrificants, µA 0,90 d-1 

Coeficient de desaparició de nitrificants, ba 0,17 d-1 

Taula 24. Coeficients cinètics del microorganismes nitrificants. (Fornt: WERF) 
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7. TEMPERATURA DE L’AIGUA RESIDUAL. 

No existeix un registre històric de les temperatures de l’aigua residual. Davant d’aquesta manca 

d’informació s’adoptaran les següents temperatures màximes i mínimes de l’aigua residual: 

- Mínima:    12 ºC 

- Màxima:   27 ºC 
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8. POBLACIÓ EQUIVALENT. 

Amb els valors de cabal i contaminació determinats anteriorment, i prenent un valor mitjà de 60 g 

DBO5/hab-equ, tal i com defineix el Decret 130/2003, el dimensionament de l’EDAR es realitza per 675 

habitants equivalents. 

 



Annex núm. 01. Dades de partida. 

Pàgina 24 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

9. RESULTATS EN L’EFLUENT. 

D’acord amb l’annex V del programa de mesures del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de 

Catalunya, per càrregues de disseny abocada superior a 500 habitants equivalents a menys de 500 m de 

trams de rius que estiguin definits en el Pla de Gestió com a zona protegida per vida piscícola (salmònids) 

com és el cas de la massa d’aigua receptora, el límits d’abocament són: 

- Nivell:  3 - Eliminació de nitrogen. 

- Demanda Química d’Oxigen, DQO: < 125 mg/L o una reducció mínima del 75% 

- Demanda Bioquímica d’Oxigen, DBO5 < 25 mg/L o una reducció mínima del 70% 

- Nitrogen Total, NT < 15 mg/L o una reducció mínima del 70% 

La resta de paràmetres queden fixats d’acord amb el que estableix la Directiva 91/271/CE sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

- Sòlids suspesos, MES: < 35 mg/L 
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10. RESUM. 

A continuació es presenta el resum de les dades de dimensionament de l’EDAR: 

Cabals. 

CABAL DISSENY 

Cabal mitjà diari  75,00 m³/d 

Cabal mitjà horari 3,13 m³/h 

Cabal punta horari 5,63 m³/h 

Cabal de dilució 15,65 m³/h 
Factor de cabal punta 1,8 
Factor de dilució 5 

Taula 25. Cabals de dimensionament de l’EDAR (Font: Elaboració pròpia). 

Contaminació. 

PARÀMETRE CONTAMINACIÓ 

MES 420 mg/L 

MESV 362 mg/L 

DBO5 540 mg/L 

DQOtot 871 mg/L 

NKT 60 mg/L 

N-NH4 36 mg/L 

Ptotal 8 mg/L 

Taula 26. Paràmetres de contaminació pel disseny de l’EDAR (Font: Elaboració pròpia). 

Temperatura. 

- Mínima:    12 ºC 

- Màxima:   27 ºC 

Efluent. 

- Nivell 3: Eliminació de nitrogen. 

- Demanda Química d’Oxigen, DQO: < 125 mg/L o una reducció mínima del 75% 

- Demanda Bioquímica d’Oxigen, DBO5 < 25 mg/L o una reducció mínima del 70% 

- Nitrogen Total, NT < 15 mg/L o una reducció mínima del 70% 

- Sòlids suspesos, MES: < 35 mg/L 
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La següent memòria correspon als treballs topogràfics realitzats al camí de terra d’accés a la 

zona de tractament d’aigues al costat del riu Tordera, dins el terme municipal de Montseny, i 

al costat del càmping Les Piscines, amb la finalitat d’obtenir un plànol detallat de la zona en 

coordenades U.T.M., amb la representació dels diferents accidents topogràfics referents a 

talussos, llit del riu, plataformes i camins, així com els principals arbres i elements existents a 

l’area i referents a edificacions, cotes de tubs, filats…amb equidistancia de corves de nivell de 

0,50 metres. Els treballs de camp es van realitzar els dies 7 i 12 de setembre de 2017 pels 

enginyers tècnics en topografia Guillermo Martín Valverde, col·legiat nº 3093, i Eloi Barreiro, 

col.legiat nº 2858,  administradors del gabinet de topografia Martin Barreiro S.C.P., per 

encarrec del Consorci d’aigues Besós-Tordera. 

 

1.- TREBALLS DE CAMP. 

1.1 Metodologia. 

 

Es van implantar amb claus i pintura dos punts en la carretera pavimentada d’accés al càmping 

en una zona lliure de vegetació, per tal de poder llegir amb un GPS de precissió centimétrica i 

tenir coordenades U.T.M. ETRS-89 de l’aixecament. Son els punts 6001 i 6002 del llistat de 

punts. Desde aquests, es va fer un itinerari clàsic de poligoal amb les bases necesàries per fer 

tota la radiació de punts que composa l’aixecament.  La pressa de dades en camp no feta amb 

GPS es fa amb una estació total Trimble S-6 i els seus accesoris. 

 

1.2  Material emprat. 

 

- Estació Total Trimble S-6 High Precission, amb trípode de fusta i accesoris.  

- Claus d’acer tipus “spit”. 

- Receptor GPS  TRIMBLE de doble freqüència 



 

 

2. - TREBALLS DE GABINET. 

 

2.1- Càlculs. 
 

A partir de les coordenades obtingudes de les dues bases topogràfiques amb GPS es van 

obtenir la resta de punts que comformen l’aixecament, directament des dels fitxers de 

l’estació total. Cada punt té un codi que identifica el que defineix. 

2.2- Llistat de coordenades. 
 
 

 

Maquinista 
 

 
Numero 

 
 Coord. X Coord. Y Coord. Z Codi 

1  449366.556 4623013.646 386.753 Filat 
2  449364.382 4623004.649 387.138 Filat 
3  449362.864 4622999.095 387.433 Filat 
4  449367.697 4622999.118 386.846 Peu-talus 
5  449372.343 4622999.144 386.866 Peu-talus 
6  449377.828 4623003.311 386.581 Peu-talus 
7  449385.254 4623001.474 386.472 Peu-talus 
8  449390.670 4623001.845 386.191 Peu-talus 
9  449400.023 4622997.951 386.106 Peu-talus 

10  449405.256 4622997.861 386.020 Peu-talus 
11  449405.720 4623001.534 385.773 Cap-talus 
12  449402.632 4623006.261 385.720 Cap-talus 
13  449396.265 4623009.734 385.789 Cap-talus 
14  449390.682 4623012.632 385.880 Cap-talus 
15  449386.596 4623016.723 385.521 Cap-talus 
16  449386.794 4623023.799 384.576 Cap-talus 
17  449380.967 4623025.614 384.628 Cap-talus 
18  449371.259 4623023.950 386.106 Cap-talus 
19  449365.934 4623021.587 386.866 Cap-talus 
20  449357.854 4623021.624 386.922 Cap-talus 
21  449352.849 4623021.298 387.173 Cap-talus 
22  449356.717 4623013.423 387.003 Filat 
23  449362.834 4623019.169 386.980 Arbre 



24  449366.636 4623017.817 386.887 Arbre 
25  449364.187 4623016.072 386.956 Arbre 
26  449364.476 4623014.898 386.927 Arbre 
27  449368.896 4623023.056 386.490 Arbre 
28  449368.020 4623023.237 386.393 Arbre 
29  449372.102 4623019.709 386.665 Arbre 
30  449374.972 4623018.713 386.649 Arbre 
31  449376.992 4623018.201 386.177 Arbre 
32  449379.247 4623015.284 386.140 Arbre 
33  449380.189 4623019.805 385.354 Arbre 
34  449379.495 4623022.118 385.170 Arbre 
35  449383.794 4623025.147 384.831 Arbre 
36  449386.386 4623024.033 384.573 Arbre 
37  449383.831 4623019.116 385.375 Arbre 
38  449387.294 4623017.093 385.629 Arbre 
39  449384.042 4623016.491 385.674 Arbre 
40  449385.882 4623014.448 385.969 Arbre 
41  449379.408 4623014.668 386.336 Arbre 
42  449387.471 4623013.833 385.992 Arbre 
43  449389.628 4623013.067 385.958 Arbre 
44  449401.065 4622998.430 386.060 Arbre 
45  449388.799 4623003.248 386.213 Arbre 
46  449386.668 4623002.155 386.316 Arbre 
47  449378.670 4623010.435 386.421 Arbre 
48  449376.182 4623006.474 386.595 Arbre 
49  449377.185 4623003.395 386.583 Arbre 
50  449379.440 4623003.208 386.483 Arbre 
51  449372.448 4623008.166 386.818 Arbre 
52  449365.717 4623000.153 386.936 Arbre 
53  449410.210 4623006.390 382.637 Ribera 
54  449410.120 4623005.310 383.558 Arbre 
55  449403.618 4623011.822 383.107 Ribera 
56  449403.062 4623011.175 383.801 Arbre 
57  449398.937 4623013.968 384.062 Arbre 
58  449399.397 4623014.315 383.081 Ribera 
59  449395.071 4623015.200 384.407 Arbre 
60  449394.218 4623015.502 384.366 Arbre 
61  449392.809 4623017.720 384.412 Arbre 
62  449392.813 4623019.990 383.056 Ribera 
63  449390.159 4623025.342 383.100 Ribera 
64  449386.086 4623031.361 383.322 Ribera 
65  449378.301 4623033.485 383.874 Ribera 
66  449383.333 4623036.405 383.400 Ribera 
67  449389.073 4623032.970 383.044 Ribera 
68  449392.807 4623027.768 383.434 Ribera 
69  449392.497 4623027.182 383.158 Ribera 
70  449398.732 4623023.083 383.121 Ribera 
71  449404.803 4623019.564 383.114 Ribera 
72  449409.822 4623014.872 383.047 Ribera 
73  449412.090 4623011.078 382.705 Ribera 
74  449414.871 4623015.883 385.459 Farciment 
75  449405.665 4623022.976 385.718 Farciment 



76  449400.862 4623030.354 386.744 Farciment 
77  449395.824 4623036.552 388.186 Farciment 
78  449388.673 4623040.675 389.676 Farciment 
79  449372.618 4623041.301 389.450 Farciment 
80  449361.986 4622994.405 391.417 Farciment 
81  449370.926 4622992.383 391.339 Farciment 
82  449383.531 4622998.744 392.315 Farciment 
83  449388.780 4622999.307 391.297 Farciment 
84  449394.006 4622995.712 391.199 Farciment 
85  449398.362 4622995.756 391.042 Farciment 
86  449415.819 4622991.159 392.354 Farciment 
87  449348.421 4623010.023 387.956 Diposit 
88  449346.902 4623004.645 387.966 Diposit 
89  449346.791 4623004.193 387.567 Peu-talus 
90  449358.275 4622999.598 387.643 Peu-talus 
91  449357.952 4623001.376 387.947 Diposit 
92  449359.443 4623006.942 387.973 Diposit 
93  449359.863 4623005.784 387.397 Reg-indeter 
94  449359.095 4623004.250 387.500 Reg-indeter 
95  449359.832 4623002.567 387.458 Reg-indeter 
96  449360.583 4623002.398 387.442 Reg-indeter 
97  449361.361 4623005.759 387.419 Reg-indeter 
98  449363.102 4623004.502 387.179 Arbre 
99  449360.958 4623008.227 387.089 Arbre 

100  449365.612 4623011.830 386.777 Arbre 
101  449357.377 4623012.142 387.127 Arbre 
102  449349.685 4623012.809 387.254 Filat 
103  449341.798 4623012.268 387.483 Entrada 
104  449340.567 4623007.314 387.469 Entrada 
105  449340.264 4623006.249 388.071 Filat 
106  449334.845 4623010.447 387.849 Peu-talus 
107  449330.093 4623013.500 387.722 Cami 
108  449322.734 4623016.831 387.418 Cami 
109  449324.951 4623019.407 387.444 Cami 
110  449330.375 4623016.579 387.720 Cami 
111  449333.117 4623018.430 387.700 Cap-talus 
112  449342.767 4623019.492 387.770 Cap-talus 
113  449351.934 4623020.871 387.169 Cap-talus 
114  449348.084 4623017.115 387.309 Plataner 
115  449344.357 4623017.278 387.616 Plataner 
116  449339.017 4623019.965 387.244 Plataner 
117  449335.218 4623020.153 386.859 Arbre 
118  449330.778 4623017.038 387.788 Plataner 
119  449329.936 4623019.630 387.020 Arbre 
120  449327.224 4623013.802 388.046 Plataner 
121  449332.487 4623011.517 387.982 Plataner 
122  449342.186 4623007.034 387.345 Mur 
123  449341.912 4623006.063 387.986 Mur 
124  449343.931 4623005.451 387.090 Mur 
125  449344.204 4623006.437 387.199 Mur 
126  449342.283 4623006.409 387.577 Tub-aigua 
127  449342.645 4623007.099 387.274 Mur 



128  449346.274 4623006.797 387.161 Mur 
129  449344.952 4623008.942 387.036 Embornal 
130  449346.067 4623008.380 387.151 Mur 
131  449346.420 4623009.580 387.153 Mur 
132  449347.411 4623010.316 387.151 Mur 
133  449347.087 4623010.097 387.156 Pilar 
134  449346.795 4623010.173 387.139 Pilar 
135  449346.713 4623009.895 387.135 Pilar 
136  449346.401 4623011.718 390.106 Tub-aigua 
137  449345.372 4623020.819 390.520 Tub-aigua 
138  449344.362 4623029.582 390.930 Tub-aigua 
139  449346.685 4623014.613 390.144 Punt-sing 
140  449345.524 4623022.625 386.293 Pilar 
141  449345.121 4623022.247 386.297 Pilar 
142  449323.559 4623020.782 386.953 Paviment 
143  449323.641 4623022.677 386.593 Paviment 
144  449322.490 4623025.421 386.579 Paviment 
145  449322.464 4623036.211 386.726 Paviment 
146  449321.920 4623039.190 386.846 Paviment 
147  449320.506 4623041.425 386.998 Paviment 
148  449315.295 4623038.347 387.068 Paviment 
149  449316.152 4623037.596 386.971 Paviment 
150  449316.644 4623036.666 386.883 Paviment 
151  449318.069 4623032.430 386.750 Paviment 
152  449318.024 4623026.433 386.721 Paviment 
153  449317.598 4623025.784 386.736 Paviment 
154  449316.799 4623025.121 386.768 Paviment 
155  449319.172 4623022.366 386.701 Paviment 
156  449320.965 4623018.740 387.103 Paviment 
157  449317.175 4623026.533 385.742 Ribera 
158  449310.972 4623028.471 386.174 Ribera 
159  449312.007 4623027.052 386.776 Farciment 
160  449317.369 4623033.945 385.889 Ribera 
161  449309.305 4623035.519 386.333 Ribera 
162  449311.890 4623036.736 386.617 Arbre 
163  449322.555 4623031.287 385.603 Ribera 
164  449323.307 4623038.469 385.945 Farciment 
165  449327.584 4623036.352 385.744 Farciment 
166  449326.573 4623032.031 385.634 Arbre 
167  449324.580 4623031.837 385.622 Arbre 
168  449328.851 4623032.029 385.727 Arbre 
169  449331.984 4623031.625 385.400 Arbre 
170  449331.746 4623030.598 384.971 Ribera 
171  449333.766 4623031.664 385.389 Arbre 
172  449338.399 4623030.637 384.733 Ribera 
173  449340.275 4623032.294 385.355 Arbre 
174  449344.191 4623034.791 385.729 Pilar 
175  449343.750 4623035.016 385.688 Pilar 
176  449355.375 4623034.766 384.602 Ribera 
177  449364.024 4623034.622 384.408 Ribera 
178  449368.158 4623029.461 384.270 Ribera 
179  449375.573 4623028.529 383.911 Tub-aigua 



180  449357.587 4623028.999 384.594 Ribera 
181  449347.890 4623027.378 384.658 Ribera 
182  449338.469 4623026.525 384.699 Ribera 
183  449338.495 4623026.069 385.498 Cap-talus 
184  449332.911 4623025.424 385.750 Cap-talus 
185  449332.555 4623026.042 384.970 Ribera 
186  449327.642 4623025.966 385.137 Ribera 
187  449322.572 4623025.716 385.500 Ribera 
188  449322.537 4623041.830 386.633 Peu-marge 
189  449317.520 4623042.321 387.157 Peu-marge 
190  449313.893 4623044.150 387.781 Peu-marge 
191  449312.155 4623041.599 387.613 Cami 
192  449306.877 4623046.169 388.620 Cami 
193  449309.283 4623048.019 388.585 Peu-marge 
194  449309.821 4623048.063 389.003 Cap-marge 
195  449319.309 4623043.097 388.310 Cap-marge 
196  449314.904 4623044.313 388.448 Cap-marge 
197  449341.835 4623054.717 393.121 Pou 
198  449311.863 4623037.497 386.781 Arbre 
199  449309.795 4623040.626 387.037 Peu-marge 
200  449306.964 4623039.164 387.004 Arbre 
201  449306.372 4623042.040 387.209 Peu-marge 
202  449304.146 4623047.719 388.964 Arbre 
203  449302.893 4623052.191 389.196 Cami 
204  449304.857 4623054.041 389.291 Cami 
205  449298.211 4623057.754 389.360 Alsina 
206  449301.002 4623060.301 389.436 Cami 
207  449303.740 4623060.907 389.320 Cami 
208  449303.866 4623068.720 389.594 Cami 
209  449301.651 4623069.233 389.673 Cami 
210  449305.615 4623070.018 389.651 Alsina 
211  449295.560 4623068.269 389.917 Alsina 
212  449292.581 4623073.598 390.290 Alsina 
213  449287.471 4623079.215 390.188 Farciment 
214  449301.589 4623074.884 389.518 Cami 
215  449304.315 4623074.759 389.463 Cami 
216  449304.744 4623077.346 389.328 Alsina 
217  449300.208 4623078.305 389.610 Alsina 
218  449301.742 4623081.053 389.372 Cami 
219  449304.488 4623081.553 389.386 Cami 
220  449300.417 4623085.418 389.402 Cami 
221  449302.687 4623086.697 389.411 Cami 
222  449296.175 4623095.064 389.616 Cami 
223  449296.195 4623095.072 389.616 Cami 
224  449295.007 4623092.816 389.564 Cami 
225  449294.190 4623091.649 389.617 Alsina 
226  449294.568 4623086.128 389.472 Alsina 
227  449289.666 4623098.556 389.742 Cami 
228  449291.501 4623100.069 389.802 Cami 
229  449284.896 4623107.625 390.094 Cami 
230  449283.230 4623105.891 390.011 Cami 
231  449299.416 4623097.835 392.924 Farciment 



232  449306.787 4623087.674 391.997 Farciment 
233  449313.395 4623081.831 392.418 Farciment 
234  449311.968 4623077.197 389.572 Peu-talus 
235  449282.969 4623102.550 389.943 Arbre 
236  449281.260 4623104.635 390.018 Arbre 
237  449280.570 4623106.431 390.042 Armari-aigues 
238  449278.856 4623109.002 390.342 Pi 
239  449275.495 4623102.291 390.278 Alsina 
240  449273.333 4623107.104 390.339 Facana 
241  449268.254 4623105.629 390.313 Facana 
242  449278.571 4623111.702 390.346 Cami 
243  449280.604 4623113.923 390.391 Cami 
244  449275.134 4623115.209 390.516 Pi 
245  449273.077 4623118.796 390.774 Pi 
246  449270.142 4623124.175 390.783 Pi 
247  449269.114 4623121.705 390.616 Facana 
248  449272.681 4623121.551 390.882 Cami 
249  449274.551 4623123.643 390.912 Cami 
250  449270.291 4623131.213 391.315 Cami 
251  449267.948 4623130.361 391.319 Cami 
252  449266.933 4623129.769 391.325 Pi 
253  449262.727 4623139.887 391.764 Cami 
254  449264.566 4623141.334 391.896 Cami 
255  449261.574 4623140.563 391.845 Pi 
256  449257.882 4623145.841 392.185 Pi 
257  449254.458 4623141.141 391.351 Farciment 
258  449258.618 4623146.786 392.117 Cami 
259  449260.277 4623148.553 392.200 Cami 
260  449254.590 4623157.826 392.504 Cami 
261  449252.525 4623156.451 392.417 Cami 
262  449286.887 4623114.039 394.419 Farciment 
263  449291.521 4623107.988 394.662 Farciment 
264  449296.746 4623100.694 393.341 Farciment 
265  449249.734 4623164.308 392.621 Cami 
266  449247.581 4623163.096 392.499 Cami 
267  449244.037 4623163.294 392.479 Cap-talus 
268  449244.772 4623156.327 392.001 Cap-talus 
269  449244.745 4623153.366 391.801 Cap-talus 
270  449243.536 4623167.946 392.537 Cap-talus 
271  449244.088 4623169.822 392.761 Cami 
272  449246.065 4623170.908 392.864 Cami 
273  449243.795 4623180.416 393.385 Cami 
274  449241.183 4623179.977 393.396 Cami 
275  449239.323 4623188.595 393.318 Entrada 
276  449242.670 4623189.189 393.366 Entrada 
277  449242.723 4623189.708 393.343 Armari-llum 
278  449242.346 4623191.482 393.408 Armari-llum 
279  449242.905 4623191.532 393.808 Armari-llum 
280  449237.924 4623194.542 393.322 Cami 
281  449240.598 4623195.913 393.331 Cami 
282  449239.955 4623199.549 393.566 Cami 
283  449237.401 4623200.744 393.554 Cami 



284  449240.561 4623205.156 393.813 Cami 
285  449241.627 4623202.307 393.966 Cami 
286  449241.301 4623199.637 394.264 Pi 
287  449244.584 4623211.935 393.785 Rigola 
288  449246.319 4623207.228 394.050 Rigola 
289  449248.407 4623201.275 394.514 Rigola 
290  449249.881 4623193.567 395.369 Paviment 
291  449245.267 4623191.562 395.450 Paviment 
292  449243.557 4623196.903 394.706 Paviment 
293  449240.089 4623206.653 393.740 Paviment 
294  449234.198 4623197.783 393.361 Cap-talus 
295  449235.737 4623196.672 393.281 Pal-fusta-tel 
296  449234.125 4623199.375 393.283 Bardissa 
297  449239.109 4623205.026 393.749 Bardissa 
298  449237.247 4623195.171 393.334 Arbre 
299  449248.635 4623201.028 394.566 Fanal-bacul 
300  449249.591 4623201.774 394.624 Fi-vorera 
301  449248.134 4623206.044 394.280 Fi-vorera 
302  449246.433 4623210.766 393.985 Fi-vorera 

5001  449384.398 4623011.896 386.190 Base 
5002  449336.357 4623016.916 387.541 Base 
5003  449321.067 4623025.077 386.628 Base 
5004  449301.943 4623054.858 389.349 Base 
5005  449303.529 4623082.499 389.388 Base 
5006  449283.316 4623106.772 389.978 Base 
5007  449246.629 4623166.808 392.629 Base 
5008  449237.966 4623202.184 393.631 Base 
6001  449253.586 4623170.750 397.631 Base 
6002  449272.298 4623146.807 399.418 Base 



 

2.3- Treballs gràfics. 
 

 

Es van realitzar, a la seva totalitat, en Autocad 2002, ampliat amb el programa M.D.T. específic 

per a Topografia. 

 

     



 
3. – PLÀNOLS DE L’AIXECAMENT. 



  

ANNEX 1.- Catàlegs dels aparells emprats. 







 





 

 



ANNEX 2.- Certificat de calibratge. 
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1. INTRODUCCIÓ. 
 
A petició de David Blázquez de DBA Fluxe, s'ha procedit, a mitjans del mes de febrer d'enguany, a la 
realització dels treballs corresponents a l'estudi geotècnic per al projecte de construcció d'una Estació 
Depuradora  d’Aigües Residuals (EDAR), en un sector proper al Càmping Les Piscines del Montseny, en 
uns  terrenys situats en la llera del riu Tordera, en el terme municipal del Montseny (Vallès Oriental). 
 
Segons la taula 3.1 del CTE resulta ser un edifici de tipus C-0 (menys de 4 plantes i menys de 300m2),  
en el que es preveu la construcció d’unes instal·lacions de depuració d’aigües residuals, que s’han de 
preveure en planta baixa, i on el terreny segons la taula 3.2 del CTE ha resultat ser de tipus T-1 per 
causa de la presència del substrat rocós de la zona. 
 

1.1 Objectius. 
 
Els objectius bàsics del present estudi radiquen en el coneixement del subsòl que ha de suportar les 
estructures de fàbrica, especialment pel que fa referència a la identificació, diferenciació i caracterització 
dels materials del subsòl, interpretació i definició de l’estructura litoestratigràfica i geotècnica i presència i 
dinàmica d’aigües subterrànies poc profundes, estimació de les característiques geotècniques de les 
capes descrites, definició del tipus de fonamentació més adient a les circumstàncies. 
 
Es fa constar expressament que una eventual variació de les hipòtesis de partida considerades i sobre 
les quals s’ha basat el desenvolupament i les conclusions del present estudi, podrien modificar 
substancialment tals conclusions amb els seus corresponents valors numèrics associats,  i fins i tot 
invalidar-les. Caldrà doncs tenir en compte aquest condicionant a l’hora d’utilitzar les dades que figuren 
en el present estudi.  
 
 
 

1.2 Metodologia. 
 
A fins i a efectes d'assolir els objectius marcats, s'ha consultat, prèviament, les dades existents als 
nostres arxius referents al subsòl d'aquesta zona concreta, i, posteriorment, s’ha procedit, d’acord amb 
les directrius marcades per l’Equip redactor del Projecte, a la programació i execució dels treballs de 
reconeixement del subsòl, mitjançant excavació de cates. 
 
Durant l’obertura de les cates, s’ha inspeccionat detalladament i assajat els materials extrets i les parets 
de l’excavació. 
 
En base a les dades obtingudes, s’ha confeccionat les columnes litoestratigràfiques específiques de cada 
cata i els perfils generals amb els quals s’ha interpretat l’estructura litoestratigràfica i geotècnica del 
terreny considerat en conjunt, i s’ha elaborat les conclusions referents a la capacitat portant del terreny, a 
la fonamentació i a l’excavabilitat. 
 
S’ha extret mostra per analitzar el seu grau d’agressivitat al ciment de formigó.. 
 
Paral·lelament s’ha inspeccionat la perifèria de l’àrea d’estudi, per tal de poder interpolar i interpretar 
l’estructura geològica en combinació amb les dades obtingudes de les cates. 
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1.2.1 Cates. 
 
S'han excavat un total de 3 cates distribuïdes en la superfície susceptible de rebre l’emplaçament de 
l’EDAR, d’acord a les instruccions rebudes per part de la Direcció Tècnica del projecte. La situació dels 
punts corresponents a les cates venen indicats en la documentació gràfica que figura en els annexes. 
 
En planta, la dimensió de les cates ha estat, aproximadament, de 1,50 x 0.60 m, i la fondària assolida ha 
quedat compresa entre els 2.50 i els 3.00 m. Aquesta fondària ha vingut condicionada i limitada per 
l’estabilització de les parets de les cales i  per no remoure amb excés la zona de possible fonamentació. 
 
Les dades relatives a la cota del broc, profunditat, venen indicades al quadre que figura a continuació. 
Les cotes parteixen de la planimetria tipogràfica proporcionada per la propietat. 
 

CATA COTA BOCA 
PROFUNDITAT 

TOTAL 
PROFUNDITAT 

SUBSTRAT 
C-1 387.00 2.90 m > 2.90m 

C-2 387.00 2.70 m 2.50 m 

C-3 387.00 2.50 m 2.30 m 

 
 
La maquinària utilitzada és una retroexcavadora convencional, de tipus CAT 432F2, provista d’una cullera 
de 60 cm d’amplada. 
 
En cap de les cates ha estat detectada la presència d’aigua subterrània, tot i que es coneix la seva 
existència més en profunditat, donada la proximitat del curs del riu. 
 
 
 
 
1.2.2 Assaigs “in situ”. 
 
Els assaigs “in situ” de resistència a la penetració i al cisallament previstos s’han efectuat de manera 
selectiva, en els materials assajables, amb aparellatge manual. 
 
Aquests assaigs geomecànics, s’han efectuat directament sobre les parets de les cates en els materials 
en estat inalterat, mitjançant penetròmetre i escisòmetre manuals. Els valors obtinguts amb el 
penetròmetre són equivalents a resultats a la compressió no confinada en laboratori. Els assaigs a 
l'escissòmetre han permès determinar els valors de cohesió aparent sens consolidació i sens drenatge.  
En ambdós cassos la utilització dels resultats per al càlcul requereixen l'aplicació d'un coeficient de 
seguretat F = 4, d'acord a les recomanacions de la Normativa. 
 
Les identificacions, descripcions i diferenciacions dels materials, i els assaigs "in situ" en vistes a la seva 
caracterització geotècnica, han estat efectuats pel nostre equip especialitzat en Geotècnia. 
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2 SITUACIÓ 
 

2.1 Situació geogràfica. 
 
El terreny estudiat queda emmarcat dins el terme municipal del Montseny, al sector del Càmping les 
Piscines del Montseny. Concretament es tracta d'uns terrenys situats al sud del referit càmping, a la riba 
dreta del riu Tordera en el seu tram que adopta el nom de riera de Sant Marçal. 
 
Topogràficament la parcel·la de terreny estudiada presenta una superfície relativament planera; segons 
els plànols topogràfics, les cotes oscil·len entre 387.50 i 386.50, amb petites variacions. 
 
Actualment es troba, en gran part, ocupada per l’antiga EDAR a substituir. 
 
 

2.2 Marc geològic 
 
Des del punt de vista geològic, l’àrea estudiada es troba en la terrassa fluvial del riu Tordera, que queda 
constituïda per uns nivells basals molt grollers i uns nivells superficials. És sobre la terrassa que s’ha anat 
encaixant l’actual curs del riu. 
 
El substrat detectat en dues de les cales i aflorant en tot el sector, queda composat pel basament rocós 
de la zona, constituït per pissarres micacítiques i pissarres sorrenques del període cambro-ordovicià. 
 
 
 
 
 
3 DESCRIPCIO I CARACTERISTIQUES DEL SUBSOL 
 

3.1 Litoestratigrafia. 
 
De la interpolació efectuada entre les columnes litoestratigràfiques de les cates, se'n desprèn una 
estructura que, a grans trets, ve caracteritzada per la presència de materials al·luvials, predominantment 
grollers a molt grollers, recoberts per un horitzó de terra vegetal. El substrat rocós no ha estat assolit en 
totes de les cates, però no s’ha de trobar a molta fondària. 
S'hi ha diferenciat les següents Unitats litoestratigràfiques: 
 

 Unitat de terra vegetal 
 Unitat de còdols i blocs 
 Unitat substrat rocós 

 
El detall de les característiques litològiques i la disposició estructural es descriuen en els següents 
apartats:  
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3.1.1 Unitat de terra vegetal. 
 
És composada per materials de tipus llimo-arenós, i constitueix la part superficial de la totalitat del 
terreny. Tot i la presència d’arbrat que arrela fins a una certa fondària, la terra vegetal pròpiament dita es 
valora en uns gruixos que van des dels 20 als 30 cm. 
 
Pot considerar-se que, en planta, abasta pràcticament la totalitat de la superfície a ocupar per les 
instal·lacions en projecte. 
 
 
3.1.2 Unitat de còdols i blocs amb sorra 
 
És composada per materials grollers a molt grollers: còdols i blocs molt rodats, especialment de 
naturalesa pissarrosa i granítica amb dimensionat de 20 cm a 80 i 100 cm, barrejats amb grava, graveta i 
sorra; en conjunt conté molt poca matriu fina (llimosa o argilosa). S’hi detecta alguns horitzons en els que 
hi predomina la fracció mitjana de 5 a 10 cm amb alguns blocs de 20 a 30 cm. 
 
Ve representada per un sol nivell, de gruix important. En planta abasta la totalitat del sector prospectat. 
 
Es remarca les dimensions significatives dels blocs, que arriben a tenir diàmetres de 1 m.  
 
 
3.1.3 Unitat de substrat rocós. 
 
Es tracta del substrat rocós característic de la zona, disposat en capes sub-horitzontals, que s’interpreta 
que ocupa la totalitat de la zona investigada. Es tracta de pissarres micacítiques i pissarres arenoses 
d’edat cambro-ordovícica amb cert graus d’alteració i fragmentació. 
 
Apareix per sota de la Unitat de còdols i blocs amb sorra. Ha estat detectat en dues de les cales, però la 
fondària a la que es troba ha de ser  del mateix ordre en tots els punts investigats (entre els 2.5 i 3.0m). 
 
 
 
 
 

3.2 Geotècnia. 
 
Des del punt de vista geotècnic i d'acord amb l'estructura litoestratigràfica definida i amb els assaigs 
efectuats sobre el terreny es diferencien les següents unitats fonamentals:  
 
 

 Unitat de terra vegetal  
 Unitat de còdols i blocs amb sorra 
 Unitat arenosa 

 
 
En els quadres que figuren a continuació s'hi exposa tots els valors obtinguts en els assaigs  sobre el 
terreny, per a cadascuna de les unitats considerades.  Val a dir que en tractar-se d'assaigs efectuats 
mitjançant aparellatge manual és recomanable que, en aplicar-se als càlculs de previsió de 
comportament geomecànic del terreny front a sol·licitacions externes, es consideri un valor de coeficient 
de seguretat de F = 4. 
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3.2.1 Unitat de terra vegetal. 
 
Les característiques baixes i marcadament heterogènies dels materials  i la desigualtat en el gruix, fan 
que aquesta unitat sigui considerada com a descartable per al seu ús com a base de suport de qualsevol 
estructura de fàbrica. 
 
 
3.2.2 Unitat de còdols i blocs amb sorra. 
 
PARÀMETRE VALORS   
Angle de fregament  (estimat) 30 a 33 º 

Cohesió (in situ) Cu (*) 0.0 a 0.3 Kg/cm2 

Densitat aparent estimada 2.0 a 2.8 Tn/m3 

E (mòdul de deformació)  180 Kg/cm2 

 (coeficient de Poisson) 0.30 
[SO4] = en sòls     % Exempt % 
Acidesa Baumann-Gully  mg/kg Exempt  mg/kg 
Grau d’agressivitat al formigó  ml/kg 0,0 mg/kg 

 No agressiu 

 
CLASSIFICACIÓ GP- BLOCS ROCOSOS RODATS 

 
 
 En definitiva es tracta d'una Unitat amb un comportament geotècnic front a sol·licitacions 

verticals, bo a molt bo, mentre que front a sol·licitacions laterals el presenta baix a molt baix: 
l’escassa matriu fina i la gairebé nul·la presència de matriu lutítica, incideixen en el fet que les 
inestabilitats es produeixin ja a curt termini i en moltes ocasions d’immediat, amb col·lapse de 
l’excavació.  

 
 (*) valors de cohesió aparent, corresponent a assaig ràpid sens drenar efectuat amb escisòmetre manual. 

(**) equivalents a valors de Resistència a la Compressió no confinada efectuats amb penetròmetre manual. 

 
 
 
3.2.3 Unitat de substrat rocós  
 
PARÀMETRE VALORS   

Angle de fregament  (estimat) 
40 a 42 º en matriu 

22 a 25º en pla de discontinuïtat 

Cohesió (in situ) Cu (*) 
>1 Kg/cm2  en matriu 

0.0 a 0.3 Kg/cm2  en discontinuïtat 

Densitat aparent estimada 2.5 a 2.8 Tn/m3 

E (mòdul de deformació)  600 Kg/cm2 

 (coeficient de Poisson) 0.15-0.20 

 
CLASSIFICACIÓ SUBSTRAT ROCÓS 

 
 

 En definitiva es tracta d'una Unitat amb un comportament geotècnic front a sol·licitacions 
verticals, molt bo,  mentre que front a sol·licitacions laterals s’ha parar atenció a l’existència 
de discontinuïtats desfavorables, essent recomanable considerar els valors mes 
desfavorables en possibles futures rasses d’excavació. Per naturalesa, es tracta de materials 
no agressius al ciment del formigó. 
 



n.Ref/180201 6 de 16 
  

  

 
 
4 DINÀMICA HÍDRICA 
 

4.1 Dinàmica hídrica superficial. 
 
Queda condicionada a la proximitat del riu Tordera i al relativament poc diferencial de cotes existent. 
L’àrea estudiada es troba damunt de la recent terrassa del riu, que segurament sigui inundable en 
períodes de fortes avingudes.  
 
 

4.2 Dinàmica hídrica subterrània. 
 
Els materials, especialment els de la Unitat de còdols i blocs, han de ser considerats com a molt 
permeables amb una elevada porositat i amb ràpida resposta hídrica. 
 
En cap de les cates s’ha detectat la presència del nivell freàtic, que a més profunditat de ben segur hi és. 
Aquest nivell correspon al propi del riu Tordera.  La humitat detectada  en algunes de les cates, pot ser 
indicativa de la proximitat de les aigües.  
 
 
 
 
5 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 
 

5.1 Fonamentació.  
 
Tenint en compte que es tracta del projecte de construcció d' unes instal·lacions de depuració d’aigües 
residuals, les principals estructures a construir s’han de preveure amb ampla superfície i relativa poca 
càrrega. En qualsevol cas, tot i la presumible poca càrrega, convindrà preveure una base de 
fonamentació que resulti el màxim homogènia possible, de cara a evitar comportaments diferencials 
d’assentament.  
 
Així, ateses les característiques dels materials detectats i en funció de la fondària de rebaix de l’estructura 
que es prevegi en projecte, es planteja dues alternatives de fonamentació, a la Unitat de còdols i blocs 
amb sorra o a la Unitat de substrat rocós. 
 
El fet que la cota de rebaix prevista en projecte, pugui variar en funció d’aquest, fa que s’hagi de parlar 
més de tipologia de base de suport que no pas d’una cota determinada.  
 
Així, es pot definir la fonamentació constituïda per sabates, de manera que quedi encastada uns 40 a 60 
cm en el si de la Unitat de còdols i blocs amb sorra, o en el si de la Unitat de substrat rocós. Amb el 
condicionat de unificar la tipologia de material de suport de la fonamentació. És a dir, tota la fonamentació 
haurà de reposar en la mateixa unitat geotècnica, recomanant que aquesta sigui la unitat de substrat 
rocós. 
  
 
La càrrega mitjana de treball admissible del terreny, tant per la Unitat de còdols i blocs amb sorra, com 
per la unitat de substrat rocós,  obtinguda en base a les dades dels assaigs geomecànics, resulta de: 
 
 



n.Ref/180201 7 de 16 
  

  

 
Q =    3    Kg/cm2 

 
 
 
No obstant això, aquest valor caldria reajustar-lo i readaptar-lo a l'estat de càrregues real, una vegada 
aquest sigui conegut. 
 
 

5.2 Excavabilitat i estabilitat a curt termini 
 
Donada la naturalesa del terreny investigat, no es preveuen dificultats especials pel que fa als treballs 
d'excavació en la Unitat de còdols i blocs amb sorra, els quals podran ser realitzats mitjançant maquinària 
convencional de potència mitjana, però si que se’n preveu per a la Unitat de substrat rocós, en el que 
potser caldrà l’ús de martell trencador.  
 
Les parets de l'excavació han de presentar inestabilitats a curt termini i en ocasions d’immediat.  
 
 
 

Tipologia de 
materials 

Unitat geotècnica 

Grau de dificultat 
d’excavabilitat 

Maquinària Grau d’estabilitat 
a curt termini 

Ut terra vegetal baix pot. Mitjana baix 
Ut. Còdols i blocs 

amb sorra 
Baix Pot mitjana baix 

 
Ut substrat rocós 

 
mig-alt 

pot. mitjana 
pot alta 

Alt 
baix en discontinuïtats 
d’orient. desfavorable 

 
 

5.3 Empentes del terreny. 
 
Per al càlcul de les empentes laterals, s'estimen els següents paràmetres dependents del terreny  : 
 

Unitat de terra vegetal  

Cohesió   (Kg/cm2) 0.0 

Angle de fregament intern ( º ) 15 a 18 

Pes específic  (Tn/m3) 1.2 a 1.4 

 
Unitat de còdols i blocs amb sorra  

Cohesió   (Kg/cm2) 0 – 0.3 

Angle de fregament intern ( º ) 30 - 33 

Pes específic  (Tn/m3) 2.0- 2.8 

 
Unitat de substrat rocós (en pla de 
discontinuïtat) 

 

Cohesió   (Kg/cm2) 0 – 0.3 

Angle de fregament intern ( º ) 22- 25 

Pes específic  (Tn/m3) 2.5 – 2.8 
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5.4 Sísmica. 
 
D'acord a la Norma de Construcció Sismorresistent: Part General i Edificació (NCSR-02), el territori del 
Montseny queda classificat amb els següents valors d'acceleració sísmica bàsica i de coeficient de 
contribució: 
 

Acceleració sísmica bàsica: ab/g = 0.05 

Coeficient de Contribució: K = 1.0 
Tipus de terreny II - III  

 
 

Classificació 
Terreny 

Tipus de terreny Vs (m/s) Coeficient del sòl 
(Ci) 

I roca compacta, sòl cimentat o 
granular molt dens >750 m/s 1.0 

II roca molt fracturada, sòls 
granulars densos o cohesius 

durs 
750>Vs >400m/s 1.3 

III sòl granular compacitat 
mitjana o sòl cohesiu ferm a 

molt ferm 
400>Vs >200m/s 1.6 

IV sòl granular solt o cohesiu tou Vs<200 m/s 2.0 
 
 
 
 

5.5 Altres recomanacions. 
 
En cas que durant l'excavació de les rases de fonamentació apareguessin anomalies no detectades en 
les cates, ja sigui quant a la naturalesa del terreny o quant a les característiques resistents, proposem 
que se'ns consulti al respecte per tal de poder efectuar les oportunes comprovacions i, si s'escau, 
modificar adequadament les conclusions exposades en el present informe, en base a les noves dades o 
paràmetres que puguin aparèixer. 
 
 
Restem a la seva disposició per a l'aclariment de qualsevol qüestió que pogués sorgir relacionada amb la 
temàtica tractada en el present informe. 
 
 
 
Barcelona - Mataró, 27 de Febrer de 2018. 
 

             

 
 
 
 
 

David Sànchez i Pujol 
Geòleg, Col. n/5847 
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6.7 FOTOGRAFIES 
 

 

 
Foto 1.- Situació cala C-1 Foto 2.- Interior cala C-1 

  
Foto 3.- Vista del substrat rocós que conforma 
els turons del voltant. 

Foto 4.- Situació cala C-2 
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Foto 4.- Interior de la cala C-2 Foto 5.- Situació cala C-3 

 

 

Foto 6.- Interior de la cala C-3 
Foto 7.- Detall del substrat  rocós aflorant a la 

llera del riu. 
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ESTUDI D’ALTERNATIVES. 

1. OBJECTIUS DEL PRESENT ANNEX. 

L’objectiu del present annex és l’estudi de les diferents alternatives existents per sanejar les aigües 

residuals produïdes en el municipi del Montseny fins als límits exigits per la Directiva vigent. 
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2. SISTEMA DE TRACTAMENT EXISTENT. 

L’estació depuradora d’aigües residuals El Montseny està formada pels següents processos de 

tractament unitaris: 

1. Pas elevat sobre el riu Tordera. 

2. Sobreeixidor. 

3. Arqueta sortida sobreeixidor. 

4. Conducció enterrada sobreeixidor. 

5. Reixa de desbast. 

6. Contenidor de recollida de sòlids. 

7. Entrada aigües filtrades. 

8. Tanc sèptic. 

9. Clavegueram provinent del sector de les piscines. 

10. Arqueta amb filtre. 

11. Sortida tanc sèptic. 

12. Arqueta connexió amb tub de drenatge. 

13. Graves drenants. 

14. Abocament aigües tractades al riu Tordera. 

 

Figura 1: Implantació de l’EDAR existent. 
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Fotografia 1: Entrada d’aigua residual a l’EDAR. 

 

Fotografia 2: Vista de la parcel·la de l’EDAR. 
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3. DADES BÀSIQUES DE PARTIDA. 

D’acord amb l’”Annex 1. Dades de partida.”, les dades bàsiques de partida són: 

3.1. CABALS. 

D’acord amb l’annex mencionat anteriorment, els cabals de dimensionament de l’EDAR són: 

CABAL DISSENY 

Cabal mitjà diari  75,00 m³/d 

Cabal mitjà horari 3,13 m³/h 

Cabal punta horari 5,63 m³/h 

Cabal de dilució 15,65 m³/h 
Factor de cabal punta 1,8 
Factor de dilució 5 

Taula 1. Cabals de dimensionament de l’EDAR (Font: Annex núm.01. Dades de partida). 

La corba horària per un cabal de 75 m³/d és: 

 

Figura 2: Corba de cabals horaris. 

3.2. CONTAMINACIÓ. 

D’acord amb l’annex mencionat anteriorment, la contaminació de dimensionament de l’EDAR és: 

PARÀMETRE CONTAMINACIÓ 

MES 420 mg/L 

MESV 362 mg/L 

DBO5 540 mg/L 

DQOtot 871 mg/L 

NKT 60 mg/L 

N-NH4 36 mg/L 

Ptotal 8 mg/L 

Taula 2. Paràmetres de contaminació pel disseny de l’EDAR (Font: Annex núm.01. Dades de partida). 
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La corba de distribució horària de la contaminació és: 

 

Figura 3: Corba de contaminació. 

3.3. FRACCIONAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL. 

La determinació de les fraccions de la DQO s’ha realitzat d’acord amb les dades històriques de 

contaminació de l’EDAR, obtenint les fraccions recollides en la taula adjunta: 

DEMANDA QUÍMICA D’OXIGEN 

Fracció no biodegradable  17,8% 

   Soluble (Si) 4,8% 

   Particulada (Xi) 13,0% 

Fracció biodegradable  82,2% 

   Ràpidament biodegradable (Ss) 11,8% 

   Lentament biodegradable (Xs) 70,4% 

Taula 3. Fraccionament de la DQO afluent a l’EDAR. (Font: Annex núm.01. Dades de partida). 

Pel que fa als paràmetres cinètics dels microorganismes nitrificants, s’utilitzaran els següents valors típics 

d’aigües residuals. 

ORGANISMES NITRIFICANTS 

Taxa màxima de creixement de nitrificants, µA 0,90 d-1 

Coeficient de desaparició de nitrificants, ba 0,17 d-1 

Taula 4. Coeficients cinètics del microorganismes nitrificants. (Font: Annex núm.01. Dades de partida). 

3.4. TEMPERATURA. 

No existeix un registre històric de les temperatures de l’aigua afluent a l’EDAR. Davant d’aquesta manca 

d’informació s’adoptaran les següents temperatures màximes i mínimes de l’aigua residual: 

- Mínima:    12 ºC 
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- Màxima:   27 ºC 

3.5. POBLACIÓ EQUIVALENT. 

Amb els valors de cabal i contaminació determinats anteriorment, i prenent un valor mitjà de 60 g 

DBO5/hab-equ, tal i com defineix el Decret 130/2003, el dimensionament de l’EDAR es realitza per 675 

habitants equivalents. 

3.6. CARACTERÍSTIQUES DE L’EFLUENT. 

D’acord amb l’annex V del programa de mesures del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de 

Catalunya, per càrregues de disseny abocada superior a 500 habitants equivalents a menys de 500 m de 

trams de rius que estiguin definits en el Pla de Gestió com a zona protegida per vida piscícola (salmònids) 

com és el cas de la massa d’aigua receptora, el límits d’abocament són: 

- Nivell 3:  Eliminació de nitrogen. 

- Demanda Química d’Oxigen, DQO: < 125 mg/L o una reducció mínima del 75% 

- Demanda Bioquímica d’Oxigen, DBO5 < 25 mg/L o una reducció mínima del 70% 

- Nitrogen Total, NT < 15 mg/L o una reducció mínima del 70% 

La resta de paràmetres queden fixats d’acord amb el que estableix la Directiva 91/271/CE sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

- Sòlids suspesos, MES: < 35 mg/L 

 

  



Annex núm. 04. Estudi d’alternatives. 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 7 

4. SISTEMES DE TRACTAMENT. 

La selecció del sistema de tractament a adoptar per l’EDAR Montseny ve condicionat per les 

característiques exigides a l’aigua tractada i per la superfície disponible. 

Referent a les característiques exigides a l’aigua tractada, d’acord amb l’annex V del programa de 

mesures del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de Catalunya, per càrregues de disseny abocada 

superior a 500 habitants equivalents a menys de 500 m de trams de rius que estiguin definits en el Pla de 

Gestió com a zona protegida per vida piscícola (salmònids) com és el cas de la massa d’aigua receptora, 

el límits d’abocament són: 

- Nivell 3:  Eliminació de nitrogen. 

- Demanda Química d’Oxigen, DQO: < 125 mg/L o una reducció mínima del 75% 

- Demanda Bioquímica d’Oxigen, DBO5 < 25 mg/L o una reducció mínima del 70% 

- Nitrogen Total, NT < 15 mg/L o una reducció mínima del 70% 

- Sòlids suspesos, MES: < 35 mg/L 

La resta de paràmetres queden fixats d’acord amb el que estableix la Directiva 91/271/CE sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

Així doncs, el procés seleccionat ha de ser capaç de garantir un efluent amb un contingut de nitrogen 

inferior a 15 mg/L. 

Pel que fa a la superfície disponible, aquesta és la parcel·la en la que es troba la instal·lació de 

tractament actual.  

A l’hora de determinar la superfície disponible, és necessari tenir en compte les instruccions recollides en 

la “Declaració d’Impacte Ambiental de 29 de juliol de 2008, del projecte d’obra per a la construcció de 

l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Montseny”. 

En dita declaració, a l’apartat “6. Condicions addicionals” s’establia que s’havia d’evitar afectar a la llera, 

els marges i la vegetació de ribera de la Tordera catalogada com a hàbitat d’interès comunitari, per a la 

qual cosa d’una banda s’haurà de realitzar un tancament de l’àmbit de l’obra que eviti afectacions fora 

d’aquesta i de l’altra s’haurà de deixar una franja de protecció, de com a mínim 5 m, des del marge dret 

del riu fins el peu del talús del terraplè on s’ubicarà la instal·lació. 
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Figura 4: Parcel·la disponible per a la ubicació de l’EDAR. 

La superfície total disponible és de 797,69 m². Aquest serà un factor determinant a l’hora de seleccionar 

el tipus de tractament. 

4.1. ALTERNATIVES DE TRACTAMENT DISPONIBLES. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, les alternatives de tractament que es poden aplicar al cas de l’EDAR 

Montseny, queden limitades a aquelles alternatives que són capaces de garantir un contingut de nitrogen 

a l’efluent inferior a 15 mg/L, a més del altres paràmetres contaminants. 

A continuació es realitzarà una preselecció dels sistemes de tractament d’aplicació al sanejament del 

Montseny. 

- Llacunes. 

- Aiguamolls artificials. 

- Fangs activats. 

- Contactors biològics rotatius. 

4.2. CONFIGURACIÓ GENERAL DE L’EDAR. 

En l’apartat anterior s’han seleccionat diferents tractaments que poden ser d’aplicació en el tractament de 

l’aigua residual del Montseny. 
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Ara bé, en totes les alternatives de tractament plantejades, hi ha processos comuns de tractament a totes 

elles. Concretament, el pretractament i l’afinament de l’aigua tractada. 

Així, abans del tractament pròpiament dit, es preveu un pretractament composat pels següents processos 

unitaris: 

- Arribada de l‘aigua bruta de la zona del càmping Les Piscines. 

- Arribada de l’aigua per gravetat del nucli del Montseny. 

- Pou de gruixuts. 

- Bombament d’entrada. 

- Desbast de fins. 

- Desorrador – desengreixador airejat. 

Els dos últims processos unitaris, desbast de fins i el desorrador – desengreixador, es realitzaran en un 

element prefrabicat, que aglutina els dos processos en un sol element. 

Després del pretractament, s’instal·laran els diferents processos unitaris encaminats a obtenir la qualitat 

de l’aigua tractada exigida per la normativa. 

Finalment, una vegada tractada l’aigua, es preveu un afinament de l’aigua tractada en totes les 

alternatives. 

Després del tractament, es construirà la mesura de cabal d’aigua tractada. 

Aquest afinament de l’aigua es realitzarà mitjançant l’aplicació de l’aigua al terreny. 

Pel que respecta al tractament de fangs, cadascuna de les solucions presenta un tractament de fangs 

adequat al sistema de tractament adoptat. 

4.3. DESCRIPCIÓ DE LES ALTERNATIVES DE TRACTAMENT SELECCIONADES. 

4.3.1. LLACUNATGE. 

Els sistemes de tractament amb llacunes poden no requerir un tractament previ, no obstant, l’avantatge 

d’un pretractament radica en que minimitza la quantitat de material flotant que causa molèsties en la 

primera llacuna. 

Per tant, tal i com s’ha explicat anteriorment, en el cas de tractament amb llacunes es preveu un 

pretractament per eliminar els sòlids i greixos de l’aigua residual. 

Després del pretractament, es preveu la construcció d’una llacuna facultativa. L’objectiu és dissenyar 

llacunes amb temps de retenció alts i càrregues orgàniques baixes, tals que permetin mantenir condicions 
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aeròbiques en la capa superficial de la llacuna. El sòlids sedimentats es digereixen en la zona més baixa 

de la llacuna facultativa. 

L’eliminació de nitrogen en els sistemes amb llacunes s’obté com el resultat de la combinació de 

mecanismes que inclouen la volatilització d’amoníac (que depèn del pH), captura d’algues, nitrificació / 

desnitrificació, acumulació de fangs, i adsorció sobre els sòlids del fons. 

En la figura següent es presenta l’esquema de tractament previst en el cas de llacunes. 

 

Figura 5: Esquema de funcionament de l’alternativa de llacunes. 

Encara que hi ha diversos mètodes pel càlcul de la superfície i el volum d’una llacuna facultativa, (Mara, 

1976), és recomanat el càlcul basat en la càrrega superficial. 

Una fórmula global de disseny va ser desenvolupada per Mara (1987): 

𝜆𝑠 = 350 (1,107 − 0,002𝑇)𝑇−25 

Que per a una temperatura de 15ºC, requereix una càrrega superficial de 167 kg/Ha/d. Així, la superfície 

necessària per a la llacuna facultativa és de 2.425 m2. 

Donat que la dimensió necessària per a la llacuna facultativa és superior a la superfície disponible en la 

parcel·la, es descarta l’opció del tractament de l’aigua residual mitjançant llacunes. 

4.3.2. AIGUAMOLLS ARTIFICIALS. 

Els aiguamolls artificials són sistemes de depuració constituïts per canals poc profunds plantats amb 

vegetals propis de les zones humides i en els que els processos de descontaminació tenen lloc mitjançant 

les iteracions entre l’aigua, els substrat sòlid, els microorganismes i la vegetació. 

Depenent del tipus de circulació de l’aigua, els aiguamolls es poden classificar en: 
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- Aiguamolls artificials amb flux superficial. 

- Aiguamolls artificials amb flux subsuperficial horitzontal. 

- Aiguamolls artificials amb flux subsuperficial vertical. 

En els sistemes de flux superficial l’aigua està exposada directament a l’atmosfera i circula preferentment 

a través dels talls i les fulles de les plantes. Aquest fet pot provocar problemes d’aparició de mosquits, 

amb el que es descarta la utilització d’aquests tipus d’aiguamolls. 

Un dels objectius del tractament de l’aigua residual és l’eliminació del nitrogen, amb el que es preveu la 

combinació de diferents tipus d’aiguamolls encaminat a aquest fi. 

 

Figura 6: Esquema de funcionament de l’alternativa d’aiguamolls. 

El requeriment de superfície per a l’aplicació d’aquestes tecnologia, d’acord amb el model francès, és 

d’1,2 m2 per habitant equivalent en els filtres de flux subsuperficial vertical de primera etapa. 

Considerant que el dimensionament de la instal·lació es realitza per 675 d’habitants equivalents, la 

superfície útil necessària pels filtres verticals de primera etapa és de 810 m2, valor superior a la superfície 

disponible. A la superfície anterior encara cal afegir la superfície dels filtres de segona etapa  i de 

pretractament. 

Així doncs, es descarta l’opció del tractament de l’aigua residual mitjançant aiguamolls artificials. 

4.3.3. FANGS ACTIVATS. 

Aquesta alternativa consisteix en realitzar el tractament de l’aigua residual mitjançant fangs activats en la 

modalitat d’aireació estesa, en un reactor en el que es generen zones anòxiques per l’eliminació del 

nitrogen. Aquestes zones anòxiques es poden generar mitjançant una aireació alternada. 
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Figura 7: Esquema de funcionament de l’alternativa de fangs activats. 

 

Figura 8: Modelització de l’alternativa de fangs activats. 

En aquesta solució, el tractament biològic estarà format per un reactor i un decantador secundari de les 

següents característiques: 

- Reactor biològic amb eliminació de nitrogen format per una línia de 120 m3 de volum. 

- Decantació secundària formada per una unitat de 9 m2. 

- Recirculació externa del 100% sobre el cabal mitjà. 

- Arqueta de recirculació i purga de fangs. 

- Dipòsit de fangs. 

Els resultats a l’efluent es recullen en les figures següents: 

Influent Reactor Decantador Efluent

Purga

Fangs

Espessidor
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Figura 9: Qualitat de l’efluent a l’alternativa de fangs activats. 

 

Figura 10: Qualitat de l’efluent a l’alternativa de fangs activats (nutrients). 

Així doncs, les dimensions dels diferents elements permeten la implantació d’aquesta alternativa en la 

parcel·la existent, i els resultats obtinguts a l’efluent compleixen amb les característiques exigides per la 

normativa, amb el que no es descarta aquesta alternativa de tractament. 

4.3.4. CONTACTORS BIOLÒGICS ROTATIUS (RBC). 

Aquesta alternativa consisteix en realitzar el tractament de l’aigua residual amb un procés biològic de 

pel·lícula adherida. En aquests processos, els microorganismes responsables del tractament estan 

adherits en un medi fixe, en contra dels processos de creixement en suspensió. 
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Figura 11: Esquema de funcionament de l’alternativa de contactors biològics rotatius. 

 

Figura 12: Modelització de l’alternativa de contactors biològics rotatius. 

El procés, després del pretractament, s’inicia en el tanc polivalent de quatre cambres a on es porta a 

terme les següents funcions: 

- Zona de decantació primària. 

- Zona de desnitrificació. 

- Zona de decantació intermèdia. 

- Zona de digestió. 

Posterior a aquestes cambres, s’instal·len dues línies de contactors biològics rotatius formats per tres 

etapes cadascuna i la decantació lamel·lar secundària. 

Els resultats a l’efluent es recullen en les figures següents: 

Influent Reactor Decantador Efluent

Purga

Fangs

RBC 1 RBC 2 RBC 3 R. InternaDecantador primari Decantador intermedi

Dipòsit de fangs
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Figura 13: Qualitat de l’efluent a l’alternativa de contactors biològics rotatius. 

 

Figura 14: Qualitat de l’efluent a l’alternativa de contactors biològics rotatius (nutrients). 

Així doncs, les dimensions dels diferents elements permeten la implantació d’aquesta alternativa en la 

parcel·la existent, i els resultats obtinguts a l’efluent compleixen amb les característiques exigides per la 

normativa, amb el que no es descarta aquesta alternativa de tractament. 
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5. CONCLUSIÓ. 

D’acord amb l’apartat precedent, el tractament de les aigües residuals del Montseny es poden realitzar 

amb dos processos de tractament: 

- Fangs activats. 

- Contactors biològics rotatius. 

Tots dos són capaços d’assolir els límits d’abocament marcats per la normativa. 

Tenint en compte que ambdues solucions requereixen d’una superfície d’ocupació més o menys 

equivalent, i per tant, l’afecció al medi a l’hora d’implantar-la serà equivalent, la decisió d’utilitzar una o 

altra tecnologia es basarà d’acord als costos d’explotació. 

La diferència en els costos d’explotació entre ambdues solucions es concentren en dos aspectes 

principals, en la producció de fangs i en el consum d’energia elèctrica. 

La producció de fangs específica en cadascuna de les alternatives és: 

- Contactors biològics rotatius: 0,459 kg MS/kg DBO5. 

- Fangs activats: 0,596 kg MS/kg DBO5. 

Considerant la quantitat de DBO5 anual d’entrada a la planta, la producció de fangs prevista, amb una 

sequedat del fang del 5% és: 

- Contactors biològics rotatius: 3.603 kg MS/any – 72 t MF/any 

- Fangs activats: 4.678 kg MS/any – 94 t MF/any 

Així, la diferència econòmica anual, considerant un cost de 6,64 €/t MF, és de 146 € anual. 

Pel que fa al consum d’energia, s’avaluen els següents consums energètics: 

- Contactors biològics rotatius: 73.047 kW h/any 

- Fangs activats: 78.337 kW h/any 

Així, la diferència econòmica anual, considerant un cost de 0,16 €/kW h, és de 846 € anual. 

Per tant, la diferència anual entre una solució i altra és de 992,48 €/any. 

Atenent als criteris anteriors, la solució adoptada per al sanejament de les aigües residuals del municipi 

del Montseny és la de Contactors biològics Rotatius (RBC). 
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MODELITZACIÓ I DEFINICIÓ DE LA SOLUCIÓ 

ESCOLLIDA. 

1. DADES BÀSIQUES DE PARTIDA. 

D’acord amb l’”Annex 1. Dades de partida”, les dades bàsiques de partida són: 

1.1. CABALS. 

D’acord amb l’annex mencionat anteriorment, els cabals de dimensionament de l’EDAR són: 

CABAL DISSENY 

Cabal mitjà diari  75,00 m³/d 

Cabal mitjà horari 3,13 m³/h 

Cabal punta horari 5,63 m³/h 

Cabal de dilució 15,65 m³/h 

Factor de cabal punta 1,8 

Factor de dilució 5 

Taula 1. Cabals de dimensionament de l’EDAR (Font: Annex núm.1. Dades de partida). 

La corba horària per un cabal de 75 m³/d és: 

 

Figura 1: Corba de cabals horaris. 
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1.2. CONTAMINACIÓ. 

D’acord amb l’annex mencionat anteriorment, la contaminació de dimensionament de l’EDAR és: 

PARÀMETRE CONTAMINACIÓ 

MES 420 mg/L 

MESV 362 mg/L 

DBO5 540 mg/L 

DQOtot 871 mg/L 

NKT 60 mg/L 

N-NH4 36 mg/L 

Ptotal 8 mg/L 

Taula 2. Paràmetres de contaminació pel disseny de l’EDAR (Font: Annex núm.1. Dades de partida). 

La corba de distribució horària de la contaminació és: 

 

Figura 2: Corba de contaminació. 

1.3. FRACCIONAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL. 

La determinació de les fraccions de la DQO s’ha realitzat d’acord amb les dades històriques de 

contaminació de l’EDAR, obtenint les fraccions recollides en la taula adjunta: 

DEMANDA QUÍMICA D’OXIGEN 

Fracció no biodegradable  17,8% 

   Soluble (Si) 4,8% 

   Particulada (Xi) 13,0% 

Fracció biodegradable  82,2% 

   Ràpidament biodegradable (Ss) 11,8% 

   Lentament biodegradable (Xs) 70,4% 

Taula 3. Fraccionament de la DQO afluent a l’EDAR. (Font: Annex núm.1. Dades de partida). 

Pel que fa als paràmetres cinètics dels microorganismes nitrificants, s’utilitzaran els següents valors típics 

d’aigües residuals. 
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ORGANISMES NITRIFICANTS 

Taxa màxima de creixement de nitrificants, µA 0,90 d-1 

Coeficient de desaparició de nitrificants, ba 0,17 d-1 

Taula 4. Coeficients cinètics del microorganismes nitrificants. (Font: Annex núm.1. Dades de partida). 

1.4. TEMPERATURA. 

No existeix un registre històric de les temperatures de l’aigua afluent a l’EDAR. Davant d’aquesta manca 

d’informació s’adoptaran les següents temperatures màximes i mínimes de l’aigua residual: 

- Mínima:    12 ºC 

- Màxima:   27 ºC 

1.5. POBLACIÓ EQUIVALENT. 

Amb els valors de cabal i contaminació determinats anteriorment, i prenent un valor mitjà de 60 g 

DBO5/hab-equ, tal i com defineix el Decret 130/2003, el dimensionament de l’EDAR es realitza per 675 

habitants equivalents. 

1.6. CARACTERÍSTIQUES DE L’EFLUENT. 

D’acord amb l’annex V del programa de mesures del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de 

Catalunya, per càrregues de disseny abocada superior a 500 habitants equivalents a menys de 500 m de 

trams de rius que estiguin definits en el Pla de Gestió com a zona protegida per vida piscícola (salmònids) 

com és el cas de la massa d’aigua receptora, el límits d’abocament són: 

- Nivell 3:  Eliminació de nitrogen. 

- Demanda Química d’Oxigen, DQO: < 125 mg/L o una reducció mínima del 75% 

- Demanda Bioquímica d’Oxigen, DBO5 < 25 mg/L o una reducció mínima del 70% 

- Nitrogen Total, NT < 15 mg/L o una reducció mínima del 70% 

La resta de paràmetres queden fixats d’acord amb el que estableix la Directiva 91/271/CE sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

- Sòlids suspesos, MES: < 35 mg/L 
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2. LÍNIA DE TRACTAMENT. 

D’acord amb l’estudi d’alternatives, la línia de tractament de l’EDAR adoptada és: 

- Pou de gruixuts. 

- Reixa de gruixuts. 

- Bombament de capçalera. 

- Pretractament prefabricat. 

o Tamisat fi de l’aigua. 

o Rentat i premsat del residu. 

o Separació i classificació de les sorres. 

o Separació i extracció dels greixos i olis. 

- Tanc polivalent. 

o Decantador primari. 

o Reactor anòxic. 

o Decantador secundari. 

o Digestor de fangs. 

- RBC. 

o Contactor biològic rotatiu. 

o Decantació lamel·lar. 

- Mesura de cabal d’aigua tractada. 

- Filtre verd. 

 

Figura 3: Esquema de funcionament.  
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3. POU DE GRUIXUTS. 

Actualment arriben a l’EDAR dos col·lectors independents: 

- Un que prové del poble, creua el riu per sobre d’ell mitjançant una estructura, i aboca l’aigua 

directament a un tamís de fins. 

- Un que prové de la zona de les piscines, discorre suportat al marge dret del riu fins arribar a la 

parcel·la. 

 

Fotografia 1: Entrada d’aigua residual a l’EDAR. 

Ambdós col·lector s’uniran a una arqueta, que farà la funció de pou de gruixuts, des d’on sortirà un canal 

equipat amb una reixa de gruixuts que protegirà les bombes posteriors. 

Les dimensions útils del pou de gruixuts previstes són: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Unitats 1 
 Dimensions 

  Ample  1,10 m 

Longitud 1,50 m 

Profunditat recta útil 1,35 m 

Volum total 2,23 m3 

Taula 5. Dimensions del pou de gruixuts . 
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Amb aquestes dimensions i els cabals de tractament previstos, els paràmetres de funcionament del pou 

de gruixos són:  

PARÀMETRE TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAIXA UNITAT 

  FESTIUS LABORABLES FESTIUS LABORABLES   

Temps de retenció real a Cabal mitjà 42,77 71,28 58,32 128,30 min 

Temps de retenció real a Cabal punta 23,76 39,60 32,40 71,28 min 

Temps de retenció real a Cabal màxim 8,55 14,26 11,66 25,66 min 

Càrrega superficial a cabal mitjà 1,89 1,14 1,39 0,63 m3/m2h 

Càrrega superficial a cabal punta 3,41 2,05 2,50 1,14 m3/m2h 

Càrrega superficial a cabal màxim 9,47 5,68 6,94 3,16 m3/m2h 

Taula 6. Paràmetres de funcionament del pou de gruixuts. 

En aquest pou, es preveurà la construcció d’un sobreeixidor d’emergència, de manera que si el 

bombament posterior no funciona, o bé es tanca l’entrada d’aigua, no es produeixin problemes d’entrada 

en càrrega en els col·lectors afluents o s’inundi part de la instal·lació. 

L’extracció dels sòlids que quedin retinguts en el pou es realitzarà mitjançant un camió cubà que haurà de 

netejar el pou cada vegada que aquest quedi colmatat. 
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4. DESBAST DE GRUIXUTS. 

L’aigua de sortida del pou de gruixuts seguirà el seu camí fins al bombament d’entrada. 

Amb la finalitat de protegir a les bombes d’entrada de possibles sòlids flotants que puguin fer-les malbé, 

es preveu la instal·lació d’una reixa de gruixuts manual de protecció, amb una llum de pas de 20 mm. 

Els paràmetres de dimensionament de la reixa de gruixuts són: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Embrutiment 50,00 % 

Velocitat de pas per la reixa 0,50 m/s 

Llum entre barrots 20,00 mm 

Gruix de barrots 10,00 mm 

Nombre de línies a cabal màxim 1 u. 

Coeficient 0,67   

Taula 7. Paràmetres de dimensionament de la reixa de gruixuts. 

Amb els paràmetres anteriors, i el cabal màxim previst, les dimensions de canal necessàries són: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Superfície efectiva necessària total 0,026 m2 

Superfície efectiva necessària unitària 0,026 m2 

Dimensions adoptades: 
  Ample canal 0,40 m 

Alçada útil necessària 0,07 m 

Alçada útil adoptada 0,10 m 

Resguard 0,40 m 

Alçada total 0,50 m 

Superfície total unitària canal 0,04 m2 

Superfície total efectiva de pas per reixa 0,01 m2 

Taula 8. Dimensions del canal de la reixa de gruixuts. 

Així, els paràmetres de funcionament de la reixa pels diferents cabals previstos en les diferents 

temporades, són: 

PARÀMETRE TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAIXA UNITAT 

  FESTIUS LABORABLES FESTIUS LABORABLES   

Cabal mitjà 
     Nombre de canals utilitzats 1 1 1 1 u, 

Embrutiment 50,00 50,00 50,00 50,00 % 

Velocitat de pas per reixa bruta 0,07 0,04 0,05 0,02 m/s 

Velocitat de pas per reixa neta 0,03 0,02 0,02 0,01 m/s 

Velocitat en el canal 0,02 0,01 0,02 0,01 m/s 

Cabal punta 
     Nombre de canals utilitzats 1 1 1 1 u, 

Embrutiment 50,00 50,00 50,00 50,00 % 

Velocitat de pas per reixa bruta 0,12 0,07 0,09 0,04 m/s 

Velocitat de pas per reixa neta 0,06 0,04 0,04 0,02 m/s 

Velocitat en el canal 0,04 0,02 0,03 0,01 m/s 
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PARÀMETRE TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAIXA UNITAT 

  FESTIUS LABORABLES FESTIUS LABORABLES   

Cabal màxim 
     Nombre de canals utilitzats 1 1 1 1 u, 

Embrutiment 50,00 50,00 50,00 50,00 % 

Velocitat de pas per reixa bruta 0,33 0,20 0,24 0,11 m/s 

Velocitat de pas per reixa neta 0,16 0,10 0,12 0,05 m/s 

Velocitat en el canal 0,11 0,07 0,08 0,04 m/s 

Taula 9. Paràmetres de dimensionament de la reixa de gruixuts. 

Per a l’extracció dels sòlids retinguts per la reixa, s’utilitzarà un rastrell d’alumini anoditzat i un cistell 

ranurat d’acer inoxidable AISI-316L de 600 mm d’ample. 

Adossat al canal de desbast de gruixuts, es preveu la construcció d’un canal de by-pass, de manera que 

si la reixa queda colmatada, l’aigua salti a través d’un sobreeixidor fins a aquest canal, i pugui arribar al 

pou de bombament. 

El canal de la reixa de gruixuts disposarà d’una comporta mural manual construïda en acer inoxidable 

AISI-316L amb estanquitat a 4 bandes. 
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5. BOMBAMENT DE CAPÇALERA. 

5.1. BOMBES D’ENTRADA. 

Una vegada eliminats els sòlids gruixuts pesats i flotants de l’aigua residual, aquesta és conduïda fins al 

pou de bombament d’entrada a l’EDAR. 

El nombre de bombes instal·lades és: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Cabal requerit 15,63 m3/h 

Número de bombes en funcionament 1 u. 

Número de bombes en reserva 1 u. 

Cabal unitari requerit 15,63 m3/h 

Nivell líquid en l'arqueta de bombament 385,15 m 

Cota del pretractament prefabricat 392,17 m 

Desnivell geomètric 7,02 m 

Temperatura de l'aigua 15,00 ºC 

Viscositat de l'aigua 1,14E-06 m2/s 

Taula 1: Bombes d’entrada a l’EDAR . 

Les característiques físiques de la instal·lació s’adjunten a la taula següent: 

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT 

Col·lector 1 2 
 Nombre de canonades / bombes 1 1 u. 

Diàmetre interior canonada 80,00 80,00 mm 

Secció 0,005 0,005 m2 

Longitud canonada 6,00 6,00 m 

Material de la canonada Xapa inox, Foneria 
 Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 ºC 

Rugositat absoluta 1,00 1,00 mm 

Coeficients de pèrdua localitzada 
   Posta en velocitat (k= 1.00) 1 - u. 

Colze de 90º (r/D=1,5) (k= 0.29) 1 - u. 

Colze de 45º (r/D=1,5) (k= 0.17) 2 - u. 

Conus 50/80 (k= 1.82) 1 - u. 

Te de reunió de corrent (k= 0.60) - 1 u. 

Vàlvula de comporta (k= 0.12) 1 - u. 

Vàlvula de retenció de bola (k= 2.50) 1 - u. 

Descàrrega bombament (k= 1.00) - 1 u. 

Coeficient total de pèrdua localitzada 6,07 1,60   

Taula 2: Característiques físiques la instal·lació  . 

La bomba seleccionada per realitzar el bombament d’entrada és la bomba DP-3069 LT3-411 de la marca 

Flygt o equivalent, amb una potència unitària de 2 kW. 
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El punt de funcionament del sistema, per diferents nivells de l’aigua en el pou de bombament i diferents 

freqüències de funcionament són els que s’adjunten en la taula i gràfic adjunts: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Bomba seleccionada DP-3069-LT3-411 

Nombre de bombes en funcionament 1 
 Punt de funcionament desnivell màxim 

  Cabal total 16,67 m3/h 

Cabal unitari 16,67 m3/h 

Alçada manomètrica 7,62 m 

Velocitat en la columna d'impulsió 0,92 m/s 

Velocitat en la canonada general 0,92 m/s 

Punt de funcionament amb variador de freqüència 
  Freqüència 47,00 Hz 

Cabal total 9,77 m3/h 

Cabal unitari 9,77 m3/h 

Alçada manomètrica 7,23 m 

Velocitat en la columna d'impulsió 0,54 m/s 

Velocitat en la canonada general 0,54 m/s 

Taula 3: Punts de funcionament del bombament  . 

 

Figura 4:Funcionament del bombament d’entrada. 
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Amb la finalitat de regular el cabal bombat, s’ha previst la instal·lació de variadors de freqüència en 

cadascuna de les bombes. Aquest variadors aniran regulats pel mesurador de nivell ultrasònics instal·lat 

en la cambra de tranquil·lització de l’estació de bombament. 

En la canonada general d’impulsió s’instal·larà un mesurador de cabal electromagnètic, que disposarà 

d’una pantalla de lectura de camp i d’una tarja de comunicació 4-20 mA HART que es connectarà amb 

l’autòmat de control corresponent. El grau de protecció del mesurador de cabal serà IP-68, i l’electrònica 

serà separada (en versió remota). La instal·lació prevista del mesurador garanteix un error de mesura 

inferior al 0,5%. 

El material de totes les canonades serà d’acer inoxidable AISI-316L segons norma EN 10217-7 amb un 

gruix mínim de paret de 2 mm. 

5.2. VOLUM DE REGULACIÓ. 

Es preveu que el funcionament del bombament sigui en continu, és a dir, que el cabal bombat s’adapti al 

cabal afluent mitjançant un llaç de control entre el nivell del pou de bombament i els variadors de 

freqüència de les bombes.  

Tot i això, s’ha previst que el bombament pugui funcionar sense el llaç de control anterior, dotant a la 

cambra de bombament d’una alçada de regulació d’1m, el que proporciona un volum de regulació de 3,60 

m³.  
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6. PRETRACTAMENT. 

Per a la protecció dels equips que hi ha aigües avall en la línia del procés de depuració, s’inclou un 

pretractament que inclou els següents processos unitaris: 

- Tamisat fi de l’aigua. 

- Rentat i premsat del residu. 

- Separació i classificació de les sorres. 

- Separació i extracció dels greixos i olis. 

Donats els cabals i càrregues a tractar en la present instal·lació, s’ha adoptat la instal·lació d’un equips 

prefabricat que integri tots els processos anteriors. 

 

Figura 5. Pretractament prefabricat. 

6.1. TAMISAT DE FINS. 

L’aigua que arriba al pretractament prefabricat és sotmès a un tamisat de fins, abans d’entrar a la zona de 

desgreixat i dessorrat. 

Les característiques del tamís de fins previst són: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Capacitat màxima 10,00 L/s 

Capacitat màxima 36,00 m³/h 
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PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Diàmetre de la cistella 600,00 mm 

Llum de pas 6,00 mm 

Diàmetre del cargol 273,00 mm 

Àngle d'instal·lació 35,00 º 

Longitud total 3,200,00 mm 

Alçada de descàrrega 1,500,00 mm 

Pes total 400,00 kg 

Material AISI-316L   

Taula 4: Característiques del tamís de fins. 

6.2. PREMSA DE RESIDUS. 

Els sòlids extrets pel tamís de fins, són rentats i compactats abans de ser dipositats en el contenidor de 

residus. 

Les característiques de la premsa de residus són: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Compactació de residus 35% 
 Connexió per aigua de rentat 1" Geka 

Pressió de funcionament requerida 5 - 7 bar 

Sortida per al líquid de premsat 50,00 mm 

Alçada de descàrrega dels residus 1,500,00 mm 

Diàmetre del cargol 273,00 mm 

Material AISI-316L   

Taula 5: Característiques del premsat de residus. 

6.3. SEPARACIÓ I CLASSIFICACIÓ DE SORRES. 

L’aigua tamisada arriba a la unitat de separació classificació de sorres de les següents característiques: 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Capacitat màxima 10,00 L/s 

Capacitat màxima 36,00 m³/h 

Grau de separació 90% 
 Grandària de partícula 0,20 mm 

Longitud 2.200,00 mm 

Ample 1.245,00 mm 

Material AISI-316L   

Taula 6: Característiques del dessorrador. 

La sorra sedimentada en el fons es transporta mitjançant un cargol horitzontal fins a un altre cargol 

inclinat, on la sorra és deshidratada a la vegada que és transportada i descarregada en un contenidor. 

El rentat de la sorra es realitza mitjançant l’entrada d’aire a pressió en la zona final del cargol horitzontal 

de sorres, que provoca el fregament entre els grans i el despreniment de la matèria orgànica que hi ha 

adherida. 
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Figura 6. Sistema de neteja de sorres. 

Per descarregar les sorres al contenidor, es preveu la instal·lació 1 tobogan de descàrrega (obert) per a 

cargol d’extracció de sorres (Longitud de 1.500 mm) fet en acer inoxidable AISI-316L (1.4404). 

6.4. SEPARACIÓ I EXTRACCIÓ DELS GREIXOS I OLIS. 

El dessorrador previst és airejat, amb el que els greixos i flotants es recullen a part, en una cambra 

separada del dessorrador mitjançant una xapa deflectora ranurada. El flotants, greixos i olis són retirats 

de la superfície de l’aigua mitjançant una rasqueta que es mou lentament mitjançant un cable d’acer 

inoxidable. Aquesta rasqueta està dissenyada per retirar pràcticament tots els flotants i greixos, preveient 

les molèsties i inconvenients d’aquests elements en el tractament posterior. 

Els greixos seran conduits fins a un concentrador de greixos, format per una bolsa perforada que permet 

la sortida de l’aigua però no dels greixos. 

 

Figura 7. Concentrador de greixos. 
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7. DECANTACIÓ PRIMÀRIA. 

7.1. DECANTADOR PRIMARI. 

Una vegada l’aigua ha estat pretractada, és conduïda cap al decantador primari on es realitzarà la 

decantació de part de la contaminació de l’aigua particulada present en l’aigua residual. 

Donat que l’alimentació al posterior Contactor Biològic Rotatiu (RBC) és a cabal constant, es dimensiona 

el decantador, el reactor anòxic i el decantador intermedi amb el resguard hidràulic necessari per poder 

laminar la corba de cabal. La geometria del decantador projectada és: 

Decantació primària 

Nombre de decantadors 1,00 u. 

Ample del decantador 3,50 m 

Longitud del decantador 2,60 m 

Alçada mitjana del decantador 1,41 m 

Superfície unitària 9,10 m2 

Volum unitari 12,83 m3 

Alçada de regulació de cabal 1,00 m 

Volum de regulació de cabal 9,10 m3 

Taula 10. Dimensions del decantador primari. 

Amb els cabals afluents i la geometria del decantador adoptada, els paràmetres de funcionament i 

rendiments obtinguts es recullen a la taula següent: 

Comportament de la decantació primària 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal mitjà 3,13 1,88 2,29 1,04 m³/h 

Cabal punta 5,63 3,38 4,13 1,88 m³/h 

Cabal màxim 15,63 9,38 11,46 5,21 m³/h 

A cabal mitjà 
     Càrrega superficial 0,34 0,21 0,25 0,11 m3/m2/h 

Temps de retenció 4,11 6,84 5,60 12,32 h 

A cabal punta 
     Càrrega superficial 0,62 0,37 0,45 0,21 m3/m2/h 

Temps de retenció 2,28 3,80 3,11 6,84 h 

A cabal màxim 
     Càrrega superficial 1,72 1,03 1,26 0,57 m3/m2/h 

Temps de retenció 0,82 1,37 1,12 2,46 h 

Rendiments d'eliminació 
     Demanda Química de oxigeno, DQO 48% 48% 48% 47% 

 Demanda Bioquímica d'oxigen, DBO5 44% 44% 44% 44% 
 Matèria en suspensió, SS 65% 65% 65% 64% 
 Nitrogen total Kjendal, NTK 15% 15% 15% 15% 
 Fòsfor total, Pt 32% 32% 32% 32%   

Taula 11. Paràmetres de funcionament de la decantació primària. 
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7.2. SORTIDA D’AIGUA. 

L’aigua decantada surt a través d’una canonada en forma de “te” de manera que tots els sòlids flotants 

queden retinguts en el decantador primari, des d’on seran extrets manualment cada vegada que 

l’acumulació dels mateixos sigui prou important com per portar un camió cuba. 

La canonada de sortida està fabricada amb canonada DN 200 d’acer inoxidable AISI-316L de 2 mm de 

gruix s/UNE 10217-7. La canonada entrarà 500 mm a partir de l’eix del passa murs de sortida i 

sobresortirà 1000 mm per sobre de l’eix.  

 

Figura 8. Canonada de sortida del decantador primari. 

7.3. PRODUCCIÓ I PURGA DE FANGS PRIMARIS. 

D’acord als rendiments previstos en la decantació primària, la previsió de producció de fangs primaris és 

la següent: 

Producció de fangs primaris 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal de purga 0,50 0,50 0,50 0,50 m3/d 

Concentració de purga 37,82 22,69 27,73 12,61 kg/m3 

Pes total de fangs primaris 18,91 11,35 13,87 6,30 kg/d 

Taula 12. Producció de fangs primaris. 

Els fangs primaris són purgats des del fons del decantador mitjançant dues canonades que es troben 

connectades a una bomba peristàltica. Les canonades d’aspiració de fangs estan fabricades amb 

canonada DN40 d’acer inoxidable AISI-316L de 2 mm de gruix s/UNE 10217-7. Les dues canonades 
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disposaran de dues vàlvules de comporta d’accionament manual que permetran seleccionar per quina 

canonada es realitza la purga.  

El bombament de fangs es realitzarà mitjançant una bomba peristàltica de la marca Boyser o equivalent, 

model FMP-40, dotada de variador de freqüència i una capacitat compresa entre els 154 i 2.735 L/h, amb 

una pressió d’impulsió màxima de 4 bar. 

En la canonada d’impulsió, es practicarà un “picatge”, dotat d’una vàlvula de bola manual que servirà per 

prendre mostres de fang primari. 
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8. TRACTAMENT BIOLÒGIC. 

El tractament biològic previst està composat per processos unitaris encaminats a l’obtenció d’una 

concentració de nitrogen total a l’efluent inferior a 15 mg/L. 

Així els processos previstos són: 

- Recirculació de licor mixt. 

- Reactor anòxic. 

- Decantador intermedi. 

- Recirculació i purga de fangs. 

- Biodiscs (RBC) de tres etapes. 

- Decantació lamel·lar. 

- Purga de fangs. 

 

Figura 9. Esquema de funcionament del procés. 

8.1. RECIRCULACIÓ INTERNA. 

Per poder realitzar el procés de desnitrificació, es preveu una recirculació interna de licor mixt des de la 

sortida dels biodiscs fins al reactor anòxic. 

Per poder fer aquesta recirculació es preveu la instal·lació d’una canonada que derivarà part del licor mixt 

abans d’entrar en el decantador lamel·lar. 

Les característiques del licor mescla recirculat es recull en la taula adjunta: 

Recirculació interna 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal mitjà diari 175,00 105,00 129,00 59,00 m3/d 

Cabal mitjà horari 7,29 4,38 5,38 2,46 m3/h 

Recirculació s/afluent al biològic 235% 236% 237% 241% 
 Demanda Química d'oxigen, DQO 135,03 118,87 133,30 109,13 mg/L 

Demanda Bioquímica d'oxigen, DBO5 38,74 28,52 37,95 22,07 mg/L 

Matèria en suspensió, SS 62,60 53,59 61,81 48,24 mg/L 

Sòlids volàtils, SSV 57,01 48,12 56,16 42,80 mg/L 

Influent Decantador Efluent

Fangs

Entrada Anoxia RBC 1 RBC 2 RBC 3 R. InternaDecantador primari

Dipòsit de fangsEntrada de fangs

Regulació de cabalAnoxia Decantador IntermediSidestream Mixer5

Purga fangs
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Recirculació interna 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Nitrogen total Kjeldhal, NTK 6,92 6,45 7,18 6,21 mg/L 

Nitrogen amoniacal, N-NH4 0,10 0,05 0,33 0,09 mg/L 

Nitrats, N-NO3 9,85 10,52 9,74 10,57 mg/L 

Fòsfor total, Pt 3,44 3,54 3,41 3,61 mg/L 

Fosfats, P-PO4 2,04 2,27 2,00 2,43 mg/L 

Taula 13. Recirculació interna. 

8.2. REACTOR ANÒXIC. 

El reactor anòxic rep les aigües provinents de la decantació primària i de la recirculació interna. 

El cabal i els paràmetres de contaminació de l’aigua d’entrada al reactor anòxic són: 

Cabals i contaminació entrada al reactor anòxic 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal mitjà diari 249,50 149,50 183,50 83,50 m3/d 

Cabal mitjà horari 10,40 6,23 7,65 3,48 m3/h 

Cabal punta 12,90 7,73 9,48 4,31 m3/h 

Demanda Química d'oxigen, DQO 230,60 219,27 229,04 211,65 mg/L 

Demanda Bioquímica d'oxigen, DBO5 96,23 89,03 95,45 83,92 mg/L 

Matèria en suspensió, SS 84,74 78,52 84,16 74,74 mg/L 

Sòlids volàtils, SSV 78,50 72,36 77,88 68,59 mg/L 

Nitrogen total Kjeldhal, NTK 20,08 19,73 20,20 19,40 mg/L 

Nitrogen amoniacal, N-NH4 10,84 10,78 10,95 10,67 mg/L 

Nitrats, N-NO3 6,91 7,39 6,85 7,47 mg/L 

Fòsfor total, Pt 4,03 4,10 4,01 4,15 mg/L 

Fosfats, P-PO4 2,63 2,79 2,60 2,89 mg/L 

Taula 14. Cabal i contaminació entrada al reactor anòxic. 

Igual que en el decantador primari, donat que l’alimentació al posterior Contactor Biològic Rotatiu (RBC) 

és a cabal constant, es dimensiona el reactor anòxic amb el resguard hidràulic necessari per poder 

laminar la corba de cabal. 

La geometria del reactor anòxic projectada és: 

Reactor Anòxic 

Nombre de línies 1 u. 

Nombre de reactors per línia 1 u. 

Dimensions unitàries 
  Ample del reactor 4,65 m 

Longitud del reactor 4,65 m 

Alçada útil del reactor 2,00 m 

Volum unitari 43,25 m3 

Volum per línia 43,25 m3 

Volum total 43,25 m3 
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Reactor Anòxic 

Alçada de regulació de cabal 1,00 m 

Volum de regulació de cabal 21,62 m3 

Taula 15. Dimensions del reactor Anòxic. 

Amb les dimensions del reactor adoptades, la recirculació interna i les característiques de l’aigua afluent, 

el paràmetres de funcionament del reactor anòxic són: 

Paràmetres operacionals reactor Anoxic 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Nombre de línies en funcionament 1,00 1,00 1,00 1,00 u. 

Producció de fangs biològics 8,02 4,46 5,88 2,37 kg MS/d 

Cabal de purga de fangs 1,00 1,00 1,00 1,00 m3/d 

Sòlids totals en la purga de fangs 8.019,79 4.459,80 5.879,95 2.367,88 mg/L 

Sòlids totals en el licor mescla 1.136,57 968,65 1,081,14 793,97 mg/L 

Sòlids volàtils en el licor mescla 1.053,88 894,63 1,001,59 730,43 mg/L 

Percentatge de volàtils 93% 92% 93% 92% 
 Edat del fang 6,13 9,39 7,95 14,50 d 

Temps de retenció a cabal mitjà efluent 13,84 23,06 18,87 41,52 h 

Temps de retenció a cabal punta efluent 7,69 12,81 10,48 23,06 h 

Cabal de recirculació de fangs 37,50 37,50 37,50 37,50 m3/d 

Recirculació de fangs s/ Afluent 50% 83% 68% 150%   

Taula 16. Paràmetres de funcionament del reactor anòxic. 

Per mantenir en suspensió el sòlids suspesos, es preveu la instal·lació d’un agitador de la marca FLYGT 

o equivalent, model SR-4620 d’1,5 kW de potència, construït en acer inoxidable AISI-316L. L’agitador 

disposarà d’un sistema de barres guia de 6 m de longitud en acer inoxidable AISI-316L, incloent un 

winche en acer inoxidable per a la seva extracció, amb cable d’acer inoxidable. 

Igual que en el decantador primari, la canonada de sortida està fabricada amb canonada DN 200 d’acer 

inoxidable AISI-316L de 2 mm de gruix s/UNE 10217-7. La canonada entrarà 500 mm a partir de l’eix del 

passamurs de sortida i sobresortirà 1.000 mm per sobre de l’eix. 

Aquesta sortida conduirà l’aigua directament cap al decantador intermedi, on es realitzarà la separació 

sòlid-líquid abans d’enviar l’aigua cap al decantador intermedi.  

8.3. DECANTADOR INTERMEDI. 

S’ha previst la construcció d’un decantador intermedi posterior al reactor anòxic per realitzar la separació 

sòlid-líquid. 
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Les dimensions del decantador intermedi són: 

Decantació intermèdia 

Nombre de decantadors 1,00 u. 

Ample del decantador 2,50 m 

Longitud del decantador 4,65 m 

Superfície unitària 11,63 m2 

Alçada equivalent d'aigua 1,43 m 

Volum unitari 16,62 m3 

Longitud unitària de vessador 4,65 m 

Taula 17. Dimensions del decantador intermedi. 

Amb els cabals afluents i la geometria del decantador adoptada, els paràmetres de funcionament i 

rendiments obtinguts es recullen a la taula següent: 

Comportament de la decantació intermèdia 

 
Temporada Alta 

 
Temporada Baixa 

    Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal mitjà 3,02 1,77 2,19 0,94 m³/h 

Cabal punta 5,63 3,38 4,13 1,88 m³/h 

A cabal mitjà 
     Càrrega superficial 0,26 0,15 0,18 0,08 m3/m2/h 

Càrrega de sòlids 1,16 0,65 0,85 0,34 kg/m²/h 

A cabal punta 
     Càrrega superficial 0,48 0,28 0,35 0,16 m3/m2/h 

Càrrega de sòlids 1,39 0,77 1,02 0,40 kg/m²/h 

Taula 18. Paràmetres de funcionament de la decantació intermèdia. 

8.4. SORTIDA D’AIGUA. 

L’aigua decantada surt a través d’una canonada en forma de “te” de manera que tots els sòlids flotants 

queden retinguts en el decantador primari, des d’on seran extrets manualment cada vegada que 

l’acumulació dels mateixos sigui prou important com per portar un camió cuba. 

La canonada de sortida està fabricada amb canonada DN 200 d’acer inoxidable AISI-316L de 2 mm de 

gruix s/UNE 10217-7. La canonada entrarà 500 mm a partir de l’eix del passa murs de sortida i 

sobresortirà 1000 mm per sobre de l’eix.  
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Figura 10. Canonada de sortida del decantador primari. 

Els paràmetres de contaminació de l’aigua de sortida de la decantació intermèdia són: 

Contaminació efluent decantador intermedi 

 
Temporada Alta 

 
Temporada Baixa 

    Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal de sortida 248,50 148,50 182,50 82,50 m³/d 

Demanda Química d'oxigen, DQO 156,38 145,92 154,83 139,78 mg/L 

Demanda Bioquímica d'oxigen, DBO5 52,12 45,09 51,13 40,93 mg/L 

Matèria en suspensió, SS 65,39 60,85 65,28 58,16 mg/L 

Sòlids volàtils, SSV 60,63 56,20 60,48 53,50 mg/L 

Nitrogen amoniacal, N-NH4 11,70 11,87 11,91 11,92 mg/L 

Nitrats, N-NO3 0,13 0,05 0,09 0,04 mg/L 

Nitrits, N-NO2 0,01 0,01 0,01 0,00 mg/L 

Nitrogen total Kjeldhal, NTK 17,84 17,64 18,07 17,53 mg/L 

Nitrogen total, NT 17,98 17,69 18,17 17,57 mg/L 

Fòsfor total, Pt 3,43 3,54 3,41 3,61 mg/L 

Taula 19. Paràmetres de contaminació a la sortida de la decantació intermèdia. 

8.5. RECIRCULACIÓ I PURGA DE FANGS 

Per mantenir el sòlids suspesos en el licor mescla es preveu realitzar una recirculació de fangs entre el 

decantador secundari i el reactor anòxic. Per dur a terme aquesta recirculació els fangs són purgats des 

del fons del decantador mitjançant dues canonades que es troben connectades a una bomba peristàltica. 

Les canonades d’aspiració de fangs estan fabricades amb canonada DN40 d’acer inoxidable AISI-316L 

de 2 mm de gruix s/UNE 10217-7. Les dues canonades disposaran de dues vàlvules de comporta 

d’accionament manual que permetran seleccionar per quina canonada es realitza la recirculació.  
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El bombament de fangs es realitzarà mitjançant una bomba peristàltica de la marca Boyser o equivalent, 

model FMP-40, dotada de variador de freqüència i una capacitat compresa entre els 154 i 2.735 L/h, amb 

una pressió d’impulsió màxima de 4 bar. 

En la canonada d’impulsió, es practicarà un “picatge”, dotat d’una vàlvula de bola manual que servirà per 

prendre mostres de fang biològic. 

Per dur a terme la purga de fangs, es preveurà una derivació en la canonada d’impulsió, que enviar els 

fangs cap al dipòsit de fangs. 

8.6. BIOSICS (RBC) 

8.6.1. REGULACIÓ DE CABAL. 

L’entrada als biodiscs és a cabal constant, donat que el bombament d’entrada està format per un elevador 

tipus sínia que eleva l’aigua cap als biodiscs. 

Considerant la corba de cabal d’entrada, els volums de regulació necessaris en funció de la temporada 

són: 

Volum de regulació 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

 

 

Festius Laborables Festius Laborables 
 Volum de regulació necessari 18,59 11,16 13,64 6,20 m³ 

Taula 20. Volum de regulació necessari. 

El volum de regulació s’aconsegueix permetent que la làmina d’aigua en el decantador primari, el reactor 

anòxic i el decantador intermedi augmenti, fins a un màxim d’1 m. 

Així, el volum de regulació disponible és de 42,35 m³, valor clarament superior al necessari. 

  Regulació 

  Ample Llarg Àrea Alçada útil Volum 

Decantador primari 3,50 2,60 9,10 1,00 9,10 

Cambra desnitrificació 4,65 4,65 21,62 1,00 21,62 

Decantador secundari 2,50 4,65 11,63 1,00 11,63 

Total         42,35 

Taula 21. Volum de regulació disponible. 

8.6.2. BIODISCS. 

La depuració de l’aigua residual es du a terme a través d’un sistema de biodiscs submergibles rotatius, 

consistent en una sèrie de discs de polipropilè situats sobre un eix a curta distancia entre ells. El seu 
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funcionament es basa en què, donat que els discs estan parcialment submergits en l’aigua residual, la 

seva rotació indueix a que la pel·lícula biològica formada en la seva superfície es posi en contacte 

alternativament amb l’aigua i amb l’aire (transferència d’O2 mantenint la biomassa en condicions 

aeròbiques). Aquesta rotació també es la causa del despreniment dels sòlids en excés. 

Es preveu la instal·lació de dues línies de tractament de biodiscs (RBC) de les següents característiques: 

Reactor RBC 

Nombre de línies 2 u. 

Nombre de reactors per línia 3 u. 

Dimensions unitàries 
  Ample del reactor 2,26 m 

Longitud del reactor 1,99 m 

Alçada útil del reactor 1,00 m 

Volum unitari 4,50 m3 

Volum per línia 13,49 m3 

Volum total 26,98 m3 

Taula 22. Biodiscs instal·lats. 

Replè plàstic 

Diàmetre del disc 
   

2,00 m 

Gruix del disc 
   

2,00 mm 

 
1a etapa 2ona etapa 3a etapa Total 

 Nombre de discs / línia 91 94 110 295 u. 

Nombre total de discs 182 188 220 590 u. 

Distància entre discs 15,00 15,00 12,00 
 

mm 

Superfície / línia 571,77 590,62 691,15 1.853,54 m² 

Superfície total 1.143,54 1.181,24 1.382,30 3.707,08 m² 

Taula 23. Característiques dels biodiscs. 

Amb les característiques del RBC, la recirculació interna i les característiques de l’aigua afluent, el 

paràmetres de funcionament del RBC són: 

Paràmetres de funcionament del contactor biològic rotatiu 

  1a etapa 2ona etapa 3a etapa Total   

Temporada 
    

Alta 

Període 
    

Festiu 

Temperatura 22,00 
   

ºC 

Temps de retenció 
     A cabal mitjà 0,87 0,87 0,87 2,60 h 

A cabal punta 0,70 0,70 0,70 2,09 h 

Càrrega hidràulica 0,22 0,21 0,18 0,07 m³/m²/d 

Sòlids totals en el licor mescla 66,27 64,98 62,60 
 

mg/L 

Sòlids totals en el licor mescla 0,60 0,58 0,56 1,74 kg 

Sòlids totals en el biofilm 12,51 8,79 8,60 29,90 kg 

Sòlids totals en el RBC 13,11 9,37 9,16 31,64 kg 

Gruix del film 0,81 0,64 0,60 
 

mm 

Sòlids totals / Superfície 10,94 7,44 6,22 
 

g/m² 

Nitrogen amoniacal, N-NH4 2,62 0,54 0,10 
 

mg/L 

Nitrats, N-NO3 7,51 9,50 9,85   mg/L 

Taula 24. Paràmetres de funcionament en temporada alta i dia festiu. 
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Paràmetres de funcionament del contactor biològic rotatiu 

  1a etapa 2ona etapa 3a etapa Total   

Temporada 
    

Alta 

Període 
    

Laborable 

Temperatura 22,00 
   

ºC 

Temps de retenció 
     A cabal mitjà 1,44 1,44 1,44 4,33 h 

A cabal punta 1,16 1,16 1,16 3,49 h 

Càrrega hidràulica 0,13 0,13 0,11 0,04 m³/m²/d 

Sòlids totals en el licor mescla 60,12 57,26 53,59 
 

mg/L 

Sòlids totals en el licor mescla 0,54 0,52 0,48 1,54 kg 

Sòlids totals en el biofilm 9,44 6,78 6,98 23,19 kg 

Sòlids totals en el RBC 9,98 7,29 7,46 24,73 kg 

Gruix del film 0,69 0,58 0,55 
 

mm 

Sòlids totals / Superfície 8,26 5,74 5,05 
 

g/m² 

Nitrogen amoniacal, N-NH4 1,55 0,23 0,05 
 

mg/L 

Nitrats, N-NO3 9,18 10,32 10,52   mg/L 

Taula 25. Paràmetres de funcionament en temporada alta i dia laborable. 

Paràmetres de funcionament del contactor biològic rotatiu 

  1a etapa 2ona etapa 3a etapa Total   

Temporada 
    

Baixa 

Període 
    

Festiu 

Temperatura 12,00 
   

ºC 

Temps de retenció 
     A cabal mitjà 1,18 1,18 1,18 3,53 h 

A cabal punta 0,95 0,95 0,95 2,85 h 

Càrrega hidràulica 0,16 0,16 0,13 0,05 m³/m²/d 

Sòlids totals en el licor mescla 65,39 64,17 61,81 
 

mg/L 

Sòlids totals en el licor mescla 0,59 0,58 0,56 1,72 kg 

Sòlids totals en el biofilm 11,06 9,44 8,86 29,36 kg 

Sòlids totals en el RBC 11,65 10,02 9,41 31,08 kg 

Gruix del film 0,76 0,68 0,63 
 

mm 

Sòlids totals / Superfície 9,67 7,99 6,41 
 

g/m² 

Nitrogen amoniacal, N-NH4 5,48 1,44 0,33 
 

mg/L 

Nitrats, N-NO3 5,04 8,77 9,74   mg/L 

Taula 26. Paràmetres de funcionament en temporada baixa i dia festiu. 

Paràmetres de funcionament del contactor biològic rotatiu 

  1a etapa 2ona etapa 3a etapa Total   

Temporada 
    

Baixa 

Període 
    

Laborable 

Temperatura 12,00 
   

ºC 

Temps de retenció 
     A cabal mitjà 2,59 2,59 2,59 7,76 h 

A cabal punta 2,09 2,09 2,09 6,26 h 

Càrrega hidràulica 0,07 0,07 0,06 0,02 m³/m²/d 

Sòlids totals en el licor mescla 56,03 52,32 48,24 
 

mg/L 

Sòlids totals en el licor mescla 0,50 0,47 0,43 1,41 kg 

Sòlids totals en el biofilm 8,56 6,47 6,65 21,68 kg 

Sòlids totals en el RBC 9,06 6,94 7,08 23,09 kg 

Gruix del film 0,65 0,58 0,55 
 

mm 

Sòlids totals / Superfície 7,48 5,48 4,71 
 

g/m² 
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Paràmetres de funcionament del contactor biològic rotatiu 

  1a etapa 2ona etapa 3a etapa Total   

Nitrogen amoniacal, N-NH4 1,82 0,31 0,09 
 

mg/L 

Nitrats, N-NO3 8,85 10,24 10,57   mg/L 

Taula 27. Paràmetres de funcionament en temporada baixa i dia laborable. 

8.7. DECANTACIÓ LAMEL·LAR. 

En cadascuna de les línies, desprès del tractament biològic, l’aigua es elevada per la sínia de sortida fins 

el clarificador lamel·lar de 5,95 m2 de superfície i 1,16 m3 de volum, instal·lat en el mateix mòdul que els 

biodiscs. Les lamel·les inclinades generen un flux que facilita la separació de l’aigua neta del fang. La 

sedimentació es produeix per l’efecte de la gravetat donat que els microorganismes tenen una estructura 

densa i formen flòculs de ràpida decantació. 

L’aigua clarificada ascendeix lentament entre les lamel·les fins arribar als orificis de sortida de l’aigua 

tractada, mentre que el fang sedimenta dipositant-se en el fons del decantador, que presenta forma de 

embut. 

Les característiques físiques del decantador secundari són: 

Decantació secundària 

Nombre de decantadors 2,00 u. 

Ample del decantador 2,26 m 

Longitud del decantador 0,99 
 Superfície unitària projectada 5,95 m2 

Longitud unitària de vessador 0,99 m 

Taula 28. Dimensions del decantador secundari. 

Amb la geometria dels decantadors adoptada, i el nombre de decantadors en funcionament, els 

paràmetres d’operació de la decantació secundària són: 

Comportament de la decantació secundària 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal mitjà 3,02 1,77 2,19 0,94 m³/h 

Cabal punta 3,02 1,77 2,19 0,94 m³/h 

A cabal mitjà 
     Càrrega superficial 0,25 0,15 0,18 0,08 m3/m2/h 

Càrrega de sòlids 0,02 0,01 0,01 0,00 kg/m²/h 

A cabal punta 
     Càrrega superficial 0,25 0,15 0,18 0,08 m3/m2/h 

Càrrega de sòlids 0,02 0,01 0,01 0,00 kg/m²/h 

Taula 29. Paràmetres de funcionament de la decantació secundària. 
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8.8. PURGA DE FANGS. 

En el clarificador és des d’on es realitza l’extracció del fang mitjançant una bomba de purga. Aquest fang 

es impulsat fins al dipòsit de fangs. La bomba de purga es regeix mitjançant un temporitzador (control 

remot) en el que es programa la cadència amb la que ha d’actuar la bomba així com el temps que ha 

funcionar cada vegada que es posa en funcionament.  

La producció de fangs prevista és: 

Producció de fangs biològics RBC 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Cabal de purga 1,00 1,00 1,00 1,00 m3/d 

Concentració de purga 4,14 2,10 2,98 1,02 kg/m3 

Pes total de fangs biològics 4,14 2,10 2,98 1,02 kg/d 

Taula 30. Producció de fangs en els RBC. 

9. CARACTERÍSTIQUES DE L’EFLUENT. 

Amb les característiques de l’aigua afluent, les característiques físiques de la instal·lació i el mode de 

funcionament, els paràmetres de contaminació a l’efluent són: 

Contaminació efluent 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Cabal de sortida 72,50 42,50 52,50 22,50 m³/d 

Demanda Química d'oxigen, DQO 54,46 51,96 54,30 50,62 mg/L 

Demanda Bioquímica d'oxigen, DBO5 6,16 4,47 6,06 3,46 mg/L 

Matèria en suspensió, SS 6,35 5,48 6,30 5,04 mg/L 

Sòlids volàtils, SSV 5,78 4,93 5,72 4,47 mg/L 

Nitrogen amoniacal, N-NH4 0,10 0,05 0,33 0,09 mg/L 

Nitrats, N-NO3 9,84 10,52 9,74 10,57 mg/L 

Nitrits, N-NO2 0,02 0,01 0,05 0,02 mg/L 

Nitrogen total Kjeldhal, NTK 2,89 2,82 3,13 2,84 mg/L 

Nitrogen total, NT 12,75 13,35 12,92 13,43 mg/L 

Fòsfor total, Pt 2,18 2,40 2,15 2,55 mg/L 

Taula 31. Contaminació a l’efluent. 
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Gràfic 1. Contaminació de l’efluent 

 

Gràfic 2. Contaminació de l’efluent en temporada alta festius. 

 

Gràfic 3. Contaminació de l’efluent en temporada alta festius (matèria nitrogenada). 
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Gràfic 4. Contaminació de l’efluent en temporada alta laborables. 

 

Gràfic 5. Contaminació de l’efluent en temporada alta laborables (matèria nitrogenada). 

 

Gràfic 6. Contaminació de l’efluent en temporada baixa festius. 
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Gràfic 7. Contaminació de l’efluent en temporada baixa festius (matèria nitrogenada). 

 

Gràfic 8. Contaminació de l’efluent en temporada baixa laborables. 

 

Gràfic 9. Contaminació de l’efluent en temporada baixa laborables (matèria nitrogenada). 
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10. MESURA DE CABAL D’AIGUA TRACTADA. 

Per conèixer el cabal tractat s’instal·larà un mesurador de cabal electromagnètic, que disposarà d’una 

pantalla de lectura de camp i d’una tarja de comunicació profibus que es connectarà amb l’autòmat de 

control corresponent. El grau de protecció del mesurador de cabal serà IP-68, i l’electrònica serà 

separada (en versió remota). La instal·lació prevista del mesurador garanteix un error de mesura inferior 

al 0,5%. 

Per instal·lar el mesurador de cabal es construirà una arqueta que concentrarà l’aigua de sortida dels dos 

decantadors secundaris, i conduirà l’aigua mitjançant una canonada en la que s’instal·larà el mesurador 

de cabal fins a l’arqueta de repartiment de l’aigua tractada al tractament terciari o a la llera. 

Per garantir unes velocitats mínimes en el mesurador de cabal es realitzarà una reducció de secció per 

instal·lar el mesurador de cabal d’un diàmetre adequat.  

El diàmetre de la canonada de sortida de la planta és: 

PARÀMETRE TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAIXA UNITAT 

  FESTIUS 
LABORABLE

S FESTIUS 
LABORABLE

S   

Diàmetre de la 
canonada 100,00 100,00 100,00 100,00 mm 

Cabal mitjà 3,13 1,88 2,29 1,04 m3/h 

Cabal punta 5,63 3,38 4,13 1,88 m3/h 

Cabal màxim 15,63 9,38 11,46 5,21 m3/h 

Velocitat  a cabal mitjà 0,11 0,07 0,08 0,04 m/s 

Velocitat a cabal punta 0,20 0,12 0,15 0,07 m/s 

Velocitat a cabal màxim 0,55 0,33 0,41 0,18 m/s 

Taula 32. Canonada de sortida de planta. 

Per realitzar la mesura de cabal, es realitza la corresponent reducció de secció. Així, el mesurador de 

cabal instal·lat és de les característiques següents: 

PARÀMETRE TEMPORADA ALTA TEMPORADA BAIXA UNITAT 

  FESTIUS 
LABORABLE

S FESTIUS 
LABORABLE

S   

Diàmetre de la 
canonada 65,00 65,00 65,00 65,00 mm 

Cabal mitjà 3,13 1,88 2,29 1,04 m3/h 

Cabal punta 5,63 3,38 4,13 1,88 m3/h 

Cabal màxim 15,63 9,38 11,46 5,21 m3/h 

Velocitat  a cabal mitjà 0,26 0,16 0,19 0,09 m/s 

Velocitat a cabal punta 0,47 0,28 0,35 0,16 m/s 

Velocitat a cabal màxim 1,31 0,78 0,96 0,44 m/s 

Taula 33. Mesurador de cabal. 

L’aigua de sortida del mesurador de cabal es recollida en una arqueta des d’on l’aigua podrà ser conduïda 

al tractament terciari o bé ser abocada al medi. 
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Aquesta arqueta disposarà d’un sobreeixidor que abocarà al medi el cabal excedent al tractament terciari. 

Cal fer esment que el tractament terciari estarà dissenyat per al cabal afluent en temporada baixa, pel que 

no podrà absorbir la totalitat del cabal en temporada alta. 

A l’arqueta de sortida s’instal·larà una comporta de canal manual construïda en acer inoxidable AISI-316L 

amb estanquitat a 4 bandes, que servirà per a regular manualment el cabal que entra en el tractament 

terciari. 

No obstant, si no es vol enviar aigua al terciari, només caldrà tancar completament la comporta, i l’aigua 

tractada saltarà pel sobreeixidor de by-pass cap al medi. 
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11. TRACTAMENT TERCIARI. 

L’objectiu del tractament terciari és crear una superfície d’infiltració a la part inferior del marge del riu per 

tal que l’aigua percoli per la ribera. Per un altre costat, l’aigua arribarà als aiguamolls complint la 

normativa d’abocament, i per tant, el dimensionament no s’ha realitzat amb objectius de rendiment de 

depuració. 

A tal efecte, es proposa implantar un sistema similars als aiguamolls verticals amb flux subsuperficials, 

però sense la impermeabilització de la part inferior. 

11.1. ARQUETA D’ALIMENTACIÓ ALS FILTRES 

Anterior als filtres es construirà una arqueta de repartiment als filtres verticals. L’alimentació als filtres es 

realitzarà mitjançant polsos, és a dir, de manera intermitent. 

Per dur a terme aquest efecte, a l’interior de l’arquet s’instal·larà un sifó autocebant, que bascularà en 

funció de la làmina d’aigua al seu interior. 

A l’inici del cicle, l’arqueta es trobarà en el seu nivell mínim i s’anirà omplint a mesura que arribi l’aigua del 

tractament biològic. A mesura que s’ompli l’arqueta, el sifó autocebant anirà basculant fins arribar al topall 

que limitarà l’alçada d’aigua. En aquest moment, l’aigua s’introduirà dins del sifó i farà que aquest baixi, 

permetent la sortida de l’aigua emmagatzemada. 

El sifó descarrega l’aigua en una arqueta contigua, des d’on serà alimentada al filtre que correspongui. 

Per poder fer l’alternança dels filtres, es preveu que les canonades d’alimentació dels dos filtres que no 

s’alimentaran (dels tres previstos) es trobin tapades mitjançant un tap format per una canonada d’acer 

inoxidable que impedeix el pas a l’interior de la canonada d’alimentació. 

 

Figura 11. Exemple d’alimentador. 
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Atenent a un cabal mitjà de 50 m³/d, doncs s’ha considerat no dimensionar els filtres pel cabal màxim de 

tractament en temporada alta, es preveuen els següents paràmetres de funcionament de l’alimentador. 

PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Superfície cel·la 13,00 m² 

Alçada de làmina 0,04 m 

Volum onada 0,52 m³ 

Cabal mínim exigit 0,60 m³/m²/h 

Cabal mínim alimentació 7,80 m³/h 

Cabal diari estimat 50,00 m³/d 

Duració de l'onada 4,00 min 

Polsos estimats 96 u. 

Taula 34. Alimentació als filtres. 

11.2. FILTRES 

Es preveu la construcció d’un filtre vertical constituït per tres (3) cel·les de 13 m² cadascuna 

L’alimentació a cadascun dels filtres es realitzarà mitjançant una canonada de DN100 d’acer inoxidable 

AISI-316L de 2 mm de gruix s/UNE 10217-7 al centre del mateix. En el punt de descàrrega de l’aigua es 

disposarà d’una lloseta de formigó de 50 cm de costat per evitar l’erosió de la superfície. 

El massís filtrant estarà composat per les següents capes (de superior a inferior): 

- Grava de 3/6 mm: 30 cm 

- Grava de 12/20 mm: 20 cm 

- Grava de 40/70 mm: 30 cm 

Les graves utilitzades han de complir les següents especificacions: 

- Han d’estar rentades i calibrades. 

- El percentatge de fins ha de ser inferior al 3%, i el contingut de calç, expressat en carbonat de 

calci ha de ser inferior al 20%. 

- S’utilitzaran graves naturals. 

- La granulometria de les graves ha de complir les regles de Terzaghi per evitar la migració de les 

capes filtrants cap a la capa inferior i la colmatació de les mateixes. 

Pel que fa al recinte del filtre, aquest estarà format per parets de formigó armat que contindran les graves 

al seu interior. No es disposarà de solera, ja que l’objectiu del filtre es la infiltració de l’aigua en el terreny. 

Tot i això, i per tenir en compte que es pot donar el cas que la capacitat d’infiltració sigui inferior a la 

desitjada, es preveu la instal·lació d’una canonada de drenatge de PVC ranurat de 160 mm de diàmetre 

en el fons del filtre, que conduirà l’aigua fins a la sortida de planta. Aquesta canonada disposarà de 

xemeneies de ventilació. 
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PARÀMETRE VALOR UNITAT 

Nombre de filtres 3 u. 

Superfície total 39,00 m² 

Superfície unitària 13,00 m² 

Dimensions en planta 
  Ample 2,75 m 

Llarg 4,75 m 

Superfície 13,06 m² 

Massís de grava 
  Resguard 0,65 m 

Grava 3/6 mm 0,30 m 

Grava 12/20 mm 0,20 m 

Grava 40/70 mm 0,30 m 

Taula 35. Característiques dels filtres verticals. 
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12. DIPÒSIT DE FANGS. 

Els fang produïts en la decantació primària, i en la decantació secundària, són enviats al dipòsit de fangs, 

on es veuran sotmesos a una digestió anaeròbia. 

Les característiques i paràmetres de funcionament del dipòsit de fangs es recullen a la taula següent: 

Dipòsit de fangs 

 
Temporada Alta Temporada Baixa 

   Festius Laborables Festius Laborables   

Temperatura 22,00 22,00 12,00 12,00 ºC 

Nombre de dipòsits 1,00 1,00 1,00 1,00 u. 

Ample del dipòsit 3,75 3,75 3,75 3,75 m 

Longitud del dipòsit 4,65 4,65 4,65 4,65 m 

Alçada útil 3,00 3,00 3,00 3,00 m 

Superfície unitària 17,44 17,44 17,44 17,44 m2 

Volum unitari 52,31 52,31 52,31 52,31 m3 

Cabal de fangs diaris 2,50 2,50 2,50 2,50 m3/d 

Quantitat de fangs diaris 31,07 17,90 22,72 9,69 kg/d 

Concentració del fang 1,24 0,72 0,91 0,39 % 

Temps de retenció 20,93 20,93 20,93 20,93 d 

Taula 36. Característiques i paràmetres de funcionament del dipòsit de fangs. 

Els fangs produïts s’emmagatzemen en el dipòsit de fangs durant varis dies, on son sotmesos a una 

fermentació anaeròbia. 

Per obtenir un major rendiment en la digestió anaeròbia, es preveu la instal·lació d’un agitador que 

mantingui el fangs en suspensió. A tal efecte, es preveu la instal·lació d’un agitador de la marca FLYGT o 

equivalent, model SR-4620 de 1,5 kW de potència, construït en acer inoxidable AISI-316L. L’agitador 

disposarà d’un sistema de barres guia de 6 m de longitud en acer inoxidable AISI-316L, incloent un 

winche en acer inoxidable per a la seva extracció, amb cable d’acer inoxidable. 
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CÀLCULS HIDRÀULICS. 

1. INTRODUCCIÓ. 

Es objecte del present annex la determinació de les cotes de construcció dels diferents elements de 

l’EDAR, així com la determinació dels diàmetres de les canonades de connexió entre ells. 

A més, en el present annex també es determinaran els nivell de l’aigua en els diferents elements de 

tractament per les diferents hipòtesi de funcionament. 

També forma part del present annex la determinació dels cabals i alçades manomètriques dels diferents 

bombaments de la planta. 

2. CABALS DE DISSENY 

D’acord amb l’”Annex núm.1. Dades bàsiques de partida” els cabals de dimensionament de l’EDAR són 

els indicats en la taula següent. 

CABAL DISSENY 

Cabal mitjà diari  75,00 m³/d 

Cabal mitjà horari 3,13 m³/h 

Cabal punta horari 5,63 m³/h 

Cabal de dilució 15,65 m³/h 

Factor de cabal punta 1,8 

Factor de dilució 5 

Taula 1. Cabals de dimensionament de l’EDAR (Font: Annex núm.01). 

3. CONDICIONS DE CONTORN. 

Per tal de protegir la instal·lació, l’explanada sobre la que es construirà l’EDAR es trobarà a una cota 

superior a la cota màxima de la làmina d’aigua per un període de 500 anys. Així, la cota d’explanació 

adoptada és la 389,87 m. 

Aquesta cota d’explanació condicionarà les cotes dels diferents aparells que conformen l’EDAR. 

4. ESCENARIS DE FUNCIONAMENT. 

D’acord amb els diferents cabals de funcionament de l’EDAR es determinaran els nivells d’aigua en els 

diferents elements de la mateixa en funció del cabal circulant. Concretament, es determinaran els nivells 

d’aigua pel cabal mitjà, punta i màxim de disseny. 
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5. BOMBAMENTS INTERIORS. 

Els bombaments es dimensionen pels cabals i nombre de bombes recollits en l’”Annex núm.5. 

Modelització i definició de la solució escollida”.  

A les taules següents es recullen les necessitats dels bombament interiors, les bombes seleccionades i el 

punt de funcionament amb dites bombes. 

Els càlculs de dits bombaments es troben recollits en els apèndix corresponents. 

BOMBAMENT TIPUS DE BOMBA 
NOMBRE 

DE 
BOMBES 

CABAL 
UNITARI 

NECESSSARI 

ALÇADA 
MANOMÈTRICA 

Bombament d’entrada Centrífuga submergible 1+1 15,60 m³/h 7,55 mca 

Purga de fangs primaris Peristàltica 1+0 1,56 m³/h 1,43 mca 

Recirculació i purga de 
fangs biològics 

Peristàltica 1+0 1,56 m³/h 1,43 mca 

Taula 2. Bombaments interiors. 

 

BOMBAMENT BOMBA SELECCIONADA CABAL UNITARI 
ALÇADA 

MANOMÈTRICA 

Bombament d’entrada DP 3069.180 LT3-411-165 mm 16,67 m³/h 7,62 mca 

Purga de fangs primaris BOYSER FMP-40 0,154- 2,735 m³/h 1,43 mca 

Recirculació i purga de fangs 
biològics 

BOYSER FMP-40 0,154- 2,735 m³/h 1,43 mca 

Taula 3. Bombes seleccionades. 

6. FORMULACIÓ UTILITZADA. 

6.1. CANONADES I CANALS PER GRAVETAT EN LÀMINA LLIURE. 

Pel càlcul de canonades i canals per gravetat en làmina lliure sense aportació de cabal al llarg del seu 

recorregut, s’utilitzarà l’expressió següent: 

3

2

··
1

ybg

Q

Ii

dx

dy




  

A on:  Q: Cabal en m3/s. 

  y: Alçada de la làmina d’aigua en m. 

  i: Pendent de la canonada en m/m. 

  I: Pendent de la línia d’energia, avaluada mitjançant la fórmula de Manning. 
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3
4

2

22

hRA

nQ
I   

A on:  Q: Cabal en m3/s. 

  n: Coeficient de Manning. 

  A: Àrea de la secció en m2. 

  Rh: Radi hidràulic en m. 

En les situacions en que el cabal sigui creixent al llarg del canal, s’utilitzarà l’expressió següent: 

DAg

Q

Ag

qQ
Ii

dx

dy

··
1

·

··2

2

2

2





  

A on:  q: Cabal en m3/s/m. 

  D: Q/A. 

Els valors del coeficient de Manning adoptats, en funció del material, són els següents: 

MATERIAL COEFICIENT DE 
MANNING 

Formigó 0,015 

Foneria 0,015 

PVC 0,010 

PRFV 0,010 

Polietilè 0,010 

Xapa d’acer 0,013 

Xapa d’acer galvanitzat 0,013 

Taula 4. Coeficients de Manning de diferents materials. 

6.2. PÈRDUA DE CÀRREGA EN CANONADES A SECCIÓ PLENA. 

Les pèrdues de càrrega en canonades a secció plena es divideixen en dues parts: les pèrdues lineals i les 

pèrdues localitzades. 

loclin hhh 
 

6.3. PÈRDUES DE CÀRREGA LINEALS. 

Per avaluar les pèrdues de càrrega lineals en canonades circulars s’utilitza la fórmula de Darcy-Weisbach. 

g

V

D

L
fhlin

2

2
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A on:  Dhlin: Pèrdua de càrrega en m 

 L: Longitud de la canonada en m 

 V: Velocitat del fluid en m/s 

 g: Gravetat, m2/s 

 f: Coeficient de fricció 

El valor de f s’obté de l’expressió de Colebrook: 
















fD

k

f Re

51,2

7,3
log2

1
 

A on: f: Coeficient de fricció 

 k: Rugositat mitjana de la canonada en mm 

 D: Diàmetre interior de la canonada en mm 

 Re: Número de Reynolds 

El número de Reynolds s’obté de l’expressió següent: 

v

VD
Re

 

A on: Re: Número de Reynolds 

 V: Velocitat del fluid en m/s 

 n: viscositat cinemàtica en m2/s (és funció de la temperatura) 

Els valors de la rugositat mitjana de la canonada adoptats són: 

MATERIAL k (mm) 

Foneria 1,00 

PVC 0,01 

PRFV 0,01 

Polietilè 0,007 

Xapa d’acer 0,05 

Xapa d’acer galvanitzat 0,15 

Taula 5. Rugositat absolutes de diferents materials. 

Encara que els valors de la rugositat recomanats pels fabricants de canonades són els que es recullen en 

la taula anterior, es recomana (Manual Técnico del Agua – Dégremont) adoptar un valor de k=1,00 mm 

per aigües brutes no clorades, poc agressives i poc incrustants, i k=2,00 mm per conduccions que 

transportin fangs amb una concentració superior al 2%, ja que es el valor que es considera que assolirà 

amb el temps. 
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6.3.1. PÈRDUES DE CÀRREGA LOCALITZADES. 

Per avaluar les pèrdues de càrrega localitzades s’utilitza l’expressió: 





n

i

i
iloc

g

V
Kh

1

2

2  

A on: Dhloc: Pèrdua de càrrega en m 

 K: Coeficient de pèrdua de càrrega 

 V: Velocitat del fluid en m/s 

Els valors de K són funció de les singularitats de la canonada. El valors de K adoptats són: 

6.3.1.1. Estretament brusc: 

g

V

D

D
h

2
1

2

1
2

2

2

1

2

2













 

A on: Dh: Pèrdua de càrrega en m 

 D2: Diàmetre després de l’estretament en m 

 D1: Diàmetre abans de l’estretament en m 

 V2: Velocitat del fluid després de l’estretament en m/s 

Un cas particular d’estretament brusc és la sortida d’un dipòsit, en aquest cas: 

g

V
h

22

1
2



 

Si la canonada entra dins del dipòsit més de un radi, l’expressió anterior es tradueix en: 

g

V
h

2

2



 

Si la canonada surt amb cantonades arrodonides, l’expressió es tradueix en: 

g

V
h

D

r
si

2
05,0)18,0(

2



 

A on: r: Radi d’unió 

6.3.1.2. Eixamplament brusc: 

g

V

D

D
h

2
1

2
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2
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A on: Dh: Pèrdua de càrrega en m 

 D2: Diàmetre després de l’eixamplament en m 

 D1: Diàmetre abans de l’eixamplament en m 

 V1: Velocitat del fluid abans de l’eixamplament en m/s 

Un cas particular d’estretament brusc és l’entrada a un dipòsit, en aquest cas: 

g

V
h

2

2



 

6.3.1.3. Con Convergent: 

a) Pèrdua lineal 

'

linlin hxh 
 

A on: Dh’lin: Pèrdua de càrrega en una canonada cilíndrica de la mateixa longitud i secció igual a la 

major. 

 
 14

14






n

nn
x

 

en la que d

D
n 

 

b) Pèrdua localitzada 

g

V
Kh

2

2



 

A on K es troba tabulat en funció de l’angle del vèrtex i  d

D
n 

 

6.3.1.4. Con Divergent: 

S’utilitza la fórmula de Lorenz: 

g

V
tgh

223

4
2

1












 

A on: a: angle en el vèrtex 

 V1: Velocitat del fluid abans de la divergència en m/s. 

6.3.1.5. Colzes arrodonits: 
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El valors utilitzats corresponen als colzes amb una relació r/D de 1,0 i 1,5. Així doncs, el coeficients 

adoptats són: 

 r/D=1,0 r/D=1,5 

d=22,5º 0,11 0,10 
d=45º 0,19 0,17 
d=60º 0,25 0,22 
d=90º 0,33 0,29 
d=135º 0,41 0,36 
d=180º 0,48 0,43 

Taula 6. Coeficients de pèrdues de càrrega en colzes r/D=1 i r/D=1,5. 

6.3.1.6. Vàlvules: 

Els coeficients adoptats pels diferents tipus de vàlvules (quan aquestes es troben completament obertes) 

són: 

VÀLVULA K 

Comporta 0,12 
Retenció 2,50 
Rodet de desmuntatge 0,20 
Papallona 0,25 

Taula 7. Coeficients de pèrdues de càrrega en vàlvules. 

6.3.1.7. Derivacions d’arribada: 

Les derivacions es realitzen amb els mateixos diàmetres que la canonada principal i les unions s’efectuen 

segons angles vius. En aquestes condicions, les pèrdues de càrrega en derivacions d’arribada són: 

g

V
Kh

2

2



 

A on K depèn de: Q: Cabal total en m3/s 

   Qa: Cabal en la derivació d’arribada en m3/s 

Qa/Q 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Kb -0,60 -0,37 -0,18 -0,07 0,26 0,46 0,62 0,78 0,94 1,08 1,20 

Kr 0 0,16 0,27 0,38 0,46 0,53 0,57 0,59 0,60 0,59 0,55 

Taula 8. Coeficients de pèrdues de càrrega en unions de corrent. 

Kb: Coeficient relatiu en la derivació 

Kr: Coeficient relatiu en la part rectilínia 

6.3.1.8. Te simètrica, separació de corrents: 

En aquest cas: 
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6.3.1.9. Te simètrica, reunió de corrents: 

En aquest cas: 
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6.4. VESSADORS. 

6.4.1. VESSADOR RECTANGULAR DE LLAVI FI. 

El cabal dels vessadors rectangulars ve donat per la fórmula general: 

ghlhQ 2
 

A on: Q: Cabal en m3/s 

 m: Coeficient 

 l: Longitud del vessador 

 h: Alçada de làmina en m 

El valor de m s’obté mitjançant la fórmula de Rehbock: 














p

h

h
08,0

31050

1
605,0

3

2


 

A on: h: Alçada de làmina en m 

 p: Alçada de pala en m 

6.4.2. VESSADOR TRIANGULAR DE LLAVI FI. 

El cabal dels vessadors triangulars ve donat per la fórmula general: 

2
2

5

4 2 
 tgghhQ 

 

A on: Q: Cabal en m3/s 
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 m: Coeficient 

 l: Longitud del vessador 

 h: Alçada de làmina en m 

 a: Angle en el vèrtex del vessador 

El valor de m s’obté mitjançant la fórmula de Rehbock: 














p

h

h
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31050

1
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3

2


 

A on: h: Alçada de làmina en m 

 p: Alçada de pala en m 

6.4.3.  VESSADOR RECTANGULAR DE LLAVI GRUIXUT. 

Es considera que un vessador és de llavi gruixut quan e/h>0,67, essent “e” el gruix del vessador i h 

l’alçada d’aigua sobre el vessador. 

El cabal en aquestes condicions ve donat per la fórmula general: 

ghlhQ 21  

A on: Q: Cabal en m3/s 

 m: Coeficient 

 l: Longitud del vessador 

 h: Alçada de làmina en m 

 e1: Coeficient 

El valor de m s’obté mitjançant la fórmula de Rehbock: 














p

h

h
08,0

31050

1
605,0

3

2


 

A on: h: Alçada de làmina en m 

 p: Alçada de pala en m 

i e1 ve donat per: 

  - e/h<3  h
e

185,0
7,01 
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  - e/h>3  h
e

1,0
1 

 

6.4.4.  VESSADOR RECTANGULAR DE LLAVI GRUIXUT SUBMERGIT. 

Es considera que un vessador és de llavi gruixut quan e/h>0,67, essent “e” el gruix del vessador i h 

l’alçada d’aigua sobre el vessador. 

Es considera que es submergit quan la relació h

hh '

>0, essent h’ l’alçada d’aigua aigües avall del 

vessador. 

El cabal en aquestes condicions ve donat per la fórmula general: 

ghlhQ 221 
 

A on: Q: Cabal en m3/s 

 m: Coeficient 

 l: Longitud del vessador 

 h: Alçada de làmina en m 

 e1: Coeficient 

 e2: Coeficient 

El valor de m s’obté mitjançant la fórmula de Rehbock: 














p

h

h
08,0

31050

1
605,0

3

2


 

A on: h: Alçada de làmina en m 

 p: Alçada de pala en m 

e1 ve donat per: 

  - e/h<3  h
e

185,0
7,01 

 

  - e/h>3  h
e

1,0
1 

 

e2 ve donat per: 
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0006,1
'

1419,02 






 


h

hh
Ln

 

6.5. ORIFICIS. 

El cabal a través d’un orifici de petites dimensions i paret fina ve donat per la formula següent: 

gHACQ d 2
 

A on: Q: Cabal en m3/s 

 A: Àrea 

 H: Càrrega d’aigua en m 

 Cd: Coeficient 

Cd és funció del número de Reynolds, 
v

VD
Re . 

6.6. REIXES. 

La pèrdua de càrrega en una reixa ve donada per: 

g

V
KKKh

2

2

321

 

A on: V: Velocitat d’acostament en el canal en m/s 

 K1: Coeficient d’embussament 

 K2: Coeficient de forma dels barrots 

 K3: Coeficient de la secció de pas entre barrots 
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Cabal mitjà actual Cabal punta actual Cabal de dilució

- Cota de rasant mínima de les canonades d'arribada 386,00 386,00 386,00 m

Col·lector de les piscines 386,00 386,00 386,00 m

Col·lector del poble 386,00 386,00 386,00 m

- Cota de rasant del col·lector de by-pass 385,85 385,85 385,85 m

Resguard 0,15 0,15 0,15 m

- Nivell líquid en l'arqueta d'entrada 385,75 385,75 385,75 m

Resguard 0,10 0,10 0,10 m

- Nivell líquid en el canal d'entrada, abans de la reixa de gruixuts 385,75 385,75 385,75 m

Alçada d'aigua davant la reixa (veure càlculs funcionals) 0,10 0,10 0,10 m

Cota solera del canal 385,65 385,65 385,65 m

Ample de la comporta 0,40 0,40 0,40 m

Nombre de canals de desbast 1 1 1 u.

Cabal unitari 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Alçada d'aigua 0,10 0,10 0,10 m

Velocitat 0,02 0,04 0,11 m/s

Coeficients de pèrdua de càrrega ut

Pas per comporta 1 1,00 1,00 1,00

Canvi de sentit 1 0,50 0,50 0,50

Coeficient total de pèrdua de càrrega 1,50 1,50 1,50

Pèrdua de càrrega 0,00 0,00 0,00 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,00 0,00 m

- Nivell líquid en el canal d'entrada, després de la reixa de gruixuts 385,75 385,75 385,75 m

Cota solera del canal 385,65 385,65 385,65 m

Ample del canal 0,40 0,40 0,40 m

Nombre de canals de desbast 1 1 1 u.

Cabal unitari 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Alçada d'aigua 0,10 0,10 0,10 m

Velocitat 0,02 0,04 0,11 m/s

Coeficients de pèrdua de càrrega ut

Pas per reixa 1 1,16 1,16 1,16

Canvi de sentit 1 0,50 0,50 0,50

Coeficient total de pèrdua de càrrega 1,66 1,66 1,66

Pèrdua de càrrega 0,00 0,00 0,00 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,00 0,00 m

- Nivell líquid en el canal d'entrada, arribada a l'estació de bombament 385,66 385,66 385,67 m

Cabal unitari 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Ample del canal 0,40 0,40 0,40 m

Calat crític 0,01 0,01 0,02 m

LÍNIA PIEZOMÈTRICA



Cabal mitjà actual Cabal punta actual Cabal de dilució

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Cota solera del canal d'entrada 385,65 385,65 385,65 m

- Nivell líquid màxim a l'entrada de l'estació de bombament (abans de

la pantalla)

385,65 385,65 385,65 m

Cota solera del canal d'entrada 385,65 385,65 385,65 m

Resguard respecte de la solera del canal d'entrada 0,00 0,00 0,00 m

- Nivell líquid màxim a l'entrada de l'estació de bombament desrpés de

la pantalla)

385,65 385,65 385,65 m

Cabal màxim total 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Nombre d'estacions de bombament 1 1 1 ut

Nombre d'orificis per estació de bombament 2 2 2 ut

Nombre total d'orificis 2 2 2 ut

Cabal màxim per orifici 1,57 2,82 7,83 m
3

/h

Ample de l'orifici 0,20 0,20 0,20 m

Alçada de l'orifici 0,20 0,20 0,20 m

Àrea de l'orifici 0,04 0,04 0,04 m
2

Velocitat màxima 0,01 0,02 0,05 m/s

Coeficient d'orifici submergit 0,82 0,82 0,82

Pèrdua de càrrega 0,00 0,00 0,00 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,00 0,00 m

- Nivell líquid mínim a l'entrada de l'estació de bombament (després de

la pantalla)

384,65 384,65 384,65 m

Alçada de regulació 1,00 1,00 1,00 m

- Cota de la solera del pou de bombament 384,40 384,40 384,40 m

Submergència mínima de la bomba 0,25 0,25 0,25 m

ESTACIÓ DE BOMBAMENT (Veure càlculs del bombament)

- Nivell líquid màxim en el decantador primari 389,40 389,40 389,40 m

- Nivell líquid mínim en el decantador primari 388,40 388,40 388,40 m

Alçada de regulació 1,00 1,00 1,00 m

- Nivell líquid màxim en el reactor anòxic 389,40 389,40 389,40 m

Cabal màxim total 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Nombre total d'orificis 1 1 1 ut

Cabal màxim per orifici 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Diàmetre de l'orifici 0,20 0,20 0,20 m

Àrea de l'orifici 0,03 0,03 0,03 m
2

Velocitat màxima 0,03 0,05 0,14 m/s

Coeficient d'orifici submergit 0,82 0,82 0,82

Pèrdua de càrrega 0,00 0,00 0,00 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,00 0,00 m



Cabal mitjà actual Cabal punta actual Cabal de dilució

- Nivell líquid màxim en el decantador intermedi 389,40 389,40 389,38 m

Cabal 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Cabal de recirculació de fangs 1,56 1,56 1,56 m
3

/h

Cabal de recirculació interna 7,36 13,23 36,78 m
3

/h

Cabal total 12,05 20,42 53,99 m
3

/h

Nombre total d'orificis 1 1 1 ut

Cabal màxim per orifici 12,05 20,42 53,99 m
3

/h

Diàmetre de l'orifici 0,20 0,20 0,20 m

Àrea de l'orifici 0,03 0,03 0,03 m
2

Velocitat màxima 0,11 0,18 0,48 m/s

Coeficient d'orifici submergit 0,82 0,82 0,82

Pèrdua de càrrega 0,00 0,00 0,02 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,00 0,02 m

- Nivell líquid màxim a l'arqueta de repartiment als biodiscs 389,40 389,40 389,32 m

Cabal 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Cabal de recirculació de fangs 7,36 13,23 36,78 m
3

/h

Cabal total 10,49 18,86 52,43 m
3

/h

Nombre de canonades 1 1 1 u.

Cabal unitari / canonada 10,49 18,86 52,43 m
3

/h

Diàmetre interior 200 200 200 mm

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 15,00 ºC

Viscositat 0,00000114 0,00000114 0,00000114 m
2

/s

Rugositat absoluta 1,00 1,00 1,00 mm

Longitud de la canonada 15,00 15,00 15,00 m

Velocitat 0,09 0,17 0,46 m/s

Pèrdues de càrrega lineals

Pèrdua de càrrega lineal 0,00010 0,00020 0,00170 m/m

Pèrdua de càrrega lineal 0,00 0,00 0,03 m

Pèrdues de càrrega localitzades

Coeficients de pèrdua de càrrega u.

Sortida de dipòsit 1 0,50 0,50 0,50

Colze de 90º (r/D=1,5) 1 0,29 0,29 0,29

Arribada a dipòsit 1 1,00 1,00 1,00

Posta en velocitat 1 1,00 1,00 1,00

Total coeficients 2,79 2,79 2,79

Pèrdua de càrrega localitzada 0,00 0,00 0,03 m

Pèrdua de càrrega en la canonada de 200 mm de diàmetre 0,00 0,00 0,06 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,00 0,06 m

- Nivell líquid màxim a l'entrada dels biodiscs 389,40 389,40 389,26 m

Cabal 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Cabal de recirculació de fangs 7,36 13,23 36,78 m
3

/h

Cabal total 10,49 18,86 52,43 m
3

/h

Nombre de canonades 1 1 1 u.

Cabal unitari / canonada 10,49 18,86 52,43 m
3

/h

Diàmetre interior 200 200 200 mm

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 15,00 ºC



Cabal mitjà actual Cabal punta actual Cabal de dilució

Viscositat 0,00000114 0,00000114 0,00000114 m
2

/s

Rugositat absoluta 1,00 1,00 1,00 mm

Longitud de la canonada 15,00 15,00 15,00 m

Velocitat 0,09 0,17 0,46 m/s

Pèrdues de càrrega lineals

Pèrdua de càrrega lineal 0,00010 0,00020 0,00170 m/m

Pèrdua de càrrega lineal 0,00 0,00 0,03 m

Pèrdues de càrrega localitzades

Coeficients de pèrdua de càrrega u.

Sortida de dipòsit 1 0,50 0,50 0,50

Colze de 45º (r/D=1,5) 2 0,34 0,34 0,34

Arribada a dipòsit 1 1,00 1,00 1,00

Posta en velocitat 1 1,00 1,00 1,00

Total coeficients 2,84 2,84 2,84

Pèrdua de càrrega localitzada 0,00 0,00 0,03 m

Pèrdua de càrrega en la canonada de 200 mm de diàmetre 0,00 0,00 0,06 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,00 0,06 m

- Nivell líquid mínim a l'entrada dels biodiscs 388,40 388,40 388,26 m

Alçada de regulació 1,00 1,00 1,00 m

- Cota de la solera del biodisc 388,16 388,16 388,03 m

Desnivell entre la canonada d'entrada i la solera 0,24 0,24 0,24 m

- Cota superior de la part recta del biodisc 390,14 390,14 390,01 m

Alçada de la part recta del biodisc 1,98 1,98 1,98 m

- Cota de la rasant de la canonada de sortida d'aigua 388,91 388,91 388,78 m

Distància de la coronació a la rasant de sortida 1,23 1,23 1,23 m

- Nivell líquid en l'arqueta de recollida d'aigua dels biodiscs 388,91 388,91 388,77 m

Cabal 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Nombre de canonades 2 2 2 u.

Cabal unitari / canonada 1,57 2,82 7,83 m
3

/h

Diàmetre interior 100 100 100 mm

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 15,00 ºC

Viscositat 0,00000114 0,00000114 0,00000114 m
2

/s

Rugositat absoluta 1,00 1,00 1,00 mm

Longitud de la canonada 2,00 2,00 2,00 m

Velocitat 0,06 0,10 0,28 m/s

Pèrdues de càrrega lineals

Pèrdua de càrrega lineal 0,00010 0,00020 0,00160 m/m

Pèrdua de càrrega lineal 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdues de càrrega localitzades

Coeficients de pèrdua de càrrega u.

Sortida de dipòsit 1 0,50 0,50 0,50

Colze de 90º (r/D=1,5) 1 0,29 0,29 0,29

Arribada a dipòsit 1 1,00 1,00 1,00

Posta en velocitat 1 1,00 1,00 1,00

Total coeficients 2,79 2,79 2,79

Pèrdua de càrrega localitzada 0,00 0,00 0,01 m

Pèrdua de càrrega en la canonada de 100 mm de diàmetre 0,00 0,00 0,01 m



Cabal mitjà actual Cabal punta actual Cabal de dilució

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,00 0,01 m

- Nivell líquid en l'arqueta de sortida de la mesura de cabal 388,91 388,88 388,55 m

Tram canonada 100 mm de diàmetre

Cabal 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Nombre de canonades 1 1 1 u.

Cabal unitari / canonada 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Diàmetre interior 100 100 100 mm

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 15,00 ºC

Viscositat 0,00000114 0,00000114 0,00000114 m
2

/s

Rugositat absoluta 1,00 1,00 1,00 mm

Longitud de la canonada 12,00 12,00 12,00 m

Velocitat 0,11 0,20 0,55 m/s

Pèrdues de càrrega lineals

Pèrdua de càrrega lineal 0,0003 0,0008 0,0061 m/m

Pèrdua de càrrega lineal 0,004 0,01 0,073 m

Pèrdues de càrrega localitzades

Coeficients de pèrdua de càrrega u.

Sortida de dipòsit 1 0,50 0,50 0,50

Arribada a dipòsit 1 1,00 1,00 1,00

Posta en velocitat 1 1,00 1,00 1,00

Colze de 90º (r/D=1,5) 1 0,29 0,29 0,29

Total coeficients 2,79 2,79 2,79

Pèrdua de càrrega localitzada 0,00 0,01 0,04 m

Pèrdua de càrrega en la canonada de 100 mm de diàmetre 0,00 0,02 0,11 m

Tram canonada 65 mm de diàmetre

Cabal 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Nombre de canonades 1 1 1 u.

Cabal unitari / canonada 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Diàmetre interior 65 65 65 mm

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 15,00 ºC

Viscositat 0,00000114 0,00000114 0,00000114 m
2

/s

Rugositat absoluta 1,00 1,00 1,00 mm

Longitud de la canonada 1,00 1,00 1,00 m

Velocitat 0,26 0,47 1,31 m/s

Pèrdues de càrrega lineals

Pèrdua de càrrega lineal 0,0025 0,008 0,0601 m/m

Pèrdua de càrrega lineal 0,003 0,008 0,06 m

Pèrdues de càrrega localitzades

Coeficients de pèrdua de càrrega u.

Sortida de dipòsit 0 0,00 0,00 0,00

Arribada a dipòsit 0 0,00 0,00 0,00

Posta en velocitat 0 0,00 0,00 0,00

Colze de 45º (r/D=1,0) 0 0,00 0,00 0,00

Total coeficients 0,00 0,00 0,00

Pèrdua de càrrega localitzada 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega en la canonada de 65 mm de diàmetre 0,00 0,01 0,06 m

Reducció de secció de 100 mm a 65 mm

Diàmetre d'entrada 100 100 100 mm

Diàmetre de sortida 65 65 65 mm

Àngle en el vèrtex 8,00 8,00 8,00 º

Longitud de la transició 0,25 0,25 0,25 m

Coeficient de Colebrook 0,0468 0,0457 0,0447

Pèrdues linials 0,00 0,00 0,02 m



Cabal mitjà actual Cabal punta actual Cabal de dilució

Coeficient de pèrdues localitzades 0,1742 0,1742 0,1742

Pèrdues localitzades 0,00 0,00 0,02 m

Pèrdua total en la reducció de secció 0,00 0,00 0,04 m

Ampliació de secció de 65 mm a 100 mm

Diàmetre d'entrada 65 65 65 mm

Diàmetre de sortida 100 100 100 mm

Àngle en el vèrtex 8,00 8,00 8,00 º

Longitud de la transició 0,25 0,25 0,25 m

Coeficient de Colebrook 0,0432 0,041 0,0391

Pèrdues linials 0,00 0,00 0,00 m

Coeficient de pèrdues localitzades 0,0932 0,0932 0,0932

Pèrdues localitzades 0,00 0,00 0,01 m

Pèrdua total en l'ampliació de secció 0,00 0,00 0,01 m

Pèrdua de càrrega 0,00 0,03 0,22 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Pèrdua de càrrega total 0,00 0,03 0,22 m

- Cota de rasant de la canonada de sortida cap el terciari 388,91 388,88 388,55 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

- Cota umbral vessador metàl·lic de sortida cap al riu 388,90 388,87 388,52 m

Cabal 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Nombre de vessadors 1 1 1 u.

Cabal punta unitari 3,13 5,63 15,65 m
3

/h

Longitud vessador 0,50 0,50 0,50 m

Alçada de pala 1,00 1,00 1,00 m

Làmina d'aigua 0,01 0,01 0,02 m

Resguard 0,00 0,00 0,00 m

Alçada de làmina total 0,01 0,01 0,02 m

- Cota coronació vessador de sortida del biològic. 388,85 388,82 388,47 m

Resguard 0,05 0,05 0,05 m
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Apèndix núm.2. Bombament d’entrada.  





a) Dades de cabal i estació de bombament

PARÀMETRE VALOR UNITAT

Cabal requerit 15,63 m
3

/h

Número de bombes en funcionament 1 u.

Número de bombes en reserva 1 u.

Cabal unitari requerit 15,63 m
3

/h

Nivell líquid en l'arqueta de bombament 385,15 m

Cota del pretractament prefabricat 392,17 m

Desnivell geomètric 7,02 m

Temperatura de l'aigua 15,00 ºC

Viscositat de l'aigua 1,14E-06 m
2

/s

b) Dades de les conduccions

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT

Col·lector 1 2

Nombre de canonades / bombes 1 1 u.

Diàmetre interior canonada 80,00 80,00 mm

Secció 0,005 0,005 m
2

Longitud canonada 6,00 6,00 m

Material de la canonada Xapa inox. Foneria

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 ºC

Rugositat absoluta 1,00 1,00 mm

Coeficients de pèrdua localitzada

Posta en velocitat (k= 1,00) 1 - u.

Colze de 90º (r/D=1,5) (k= 0,29) 1 - u.

Colze de 45º (r/D=1,5) (k= 0,17) 2 - u.

Conus 50/80 (k= 1,82) 1 - u.

Te de reunió de corrent (k= 0,60) - 1 u.

Vàlvula de comporta (k= 0,12) 1 - u.

Vàlvula de retenció de bola (k= 2,50) 1 - u.

Descàrrega bombament (k= 1,00) - 1 u.

Coeficient total de pèrdua localitzada 6,07 1,60

1. Canonada d'impulsió individual.

2. Canonada d'impulsió general

BOMBAMENT D'ENTRADA



c) Càlculs hidràulics

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT

Col·lector 1 2

Nombre de canonades / bombes 1 1

Cabal unitari canonada / bomba 15,63 15,63 m
3

/h

Diàmetre 80,00 80,00 mm

Velocitat 0,86 0,86 m/s

Pèrdua de càrrega lineal 0,12 0,12 m

Pèrdua de càrrega localitzada 0,23 0,06 m

Desnivell geomètric màxim 7,02 m

Alçada manomètrica màxima de la bomba 7,55 m

d) Punt de funcionament amb la bomba seleccionada

PARÀMETRE VALOR UNITAT

Bomba seleccionada DP-3069-LT3-411

Nombre de bombes en funcionament 1

Punt de funcionament desnivell màxim

Cabal total 16,67 m
3

/h

Cabal unitari 16,67 m
3

/h

Alçada manomètrica 7,62 m

Velocitat en la columna d'impulsió 0,92 m/s

Velocitat en la canonada general 0,92 m/s

Punt de funcionament amb variador de freqüència

Freqüència 47,00 Hz

Cabal total 9,77 m
3

/h

Cabal unitari 9,77 m
3

/h

Alçada manomètrica 7,23 m

Velocitat en la columna d'impulsió 0,54 m/s

Velocitat en la canonada general 0,54 m/s



a) Dades de cabal i estació de bombament

PARÀMETRE VALOR UNITAT

Cabal requerit 15,63 m
3

/h

Número de bombes en funcionament 1 u.

Número de bombes en reserva 1 u.

Cabal unitari requerit 15,63 m
3

/h

Nivell líquid en l'arqueta de bombament 385,15 m

Cota del pretractament prefabricat 392,17 m

Desnivell geomètric 7,02 m

Temperatura de l'aigua 15,00 ºC

Viscositat de l'aigua 1,14E-06 m
2

/s

b) Dades de les conduccions

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT

Col·lector 1 2

Nombre de canonades / bombes 1 1 u.

Diàmetre interior canonada 80,00 80,00 mm

Secció 0,005 0,005 m
2

Longitud canonada 6,00 6,00 m

Material de la canonada Xapa inox. Foneria

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 ºC

Rugositat absoluta 1,00 1,00 mm

Coeficients de pèrdua localitzada

Posta en velocitat (k= 1,00) 1 - u.

Colze de 90º (r/D=1,5) (k= 0,29) 1 - u.

Colze de 45º (r/D=1,5) (k= 0,17) 2 - u.

Conus 50/80 (k= 1,82) 1 - u.

Te de reunió de corrent (k= 0,60) - 1 u.

Vàlvula de comporta (k= 0,12) 1 - u.

Vàlvula de retenció de bola (k= 2,50) 1 - u.

Descàrrega bombament (k= 1,00) - 1 u.

Coeficient total de pèrdua localitzada 6,07 1,60

1. Canonada d'impulsió individual.

2. Canonada d'impulsió general

BOMBAMENT D'ENTRADA



c) Càlculs hidràulics

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT

Col·lector 1 2

Nombre de canonades / bombes 1 1

Cabal unitari canonada / bomba 15,63 15,63 m
3

/h

Diàmetre 80,00 80,00 mm

Velocitat 0,86 0,86 m/s

Pèrdua de càrrega lineal 0,12 0,12 m

Pèrdua de càrrega localitzada 0,23 0,06 m

Desnivell geomètric màxim 7,02 m

Alçada manomètrica màxima de la bomba 7,55 m

d) Punt de funcionament amb la bomba seleccionada

PARÀMETRE VALOR UNITAT

Bomba seleccionada DP-3069-LT3-411

Nombre de bombes en funcionament 1

Punt de funcionament desnivell màxim

Cabal total 16,67 m
3

/h

Cabal unitari 16,67 m
3

/h

Alçada manomètrica 7,62 m

Velocitat en la columna d'impulsió 0,92 m/s

Velocitat en la canonada general 0,92 m/s

Punt de funcionament amb variador de freqüència

Freqüència 47,00 Hz

Cabal total 9,77 m
3

/h

Cabal unitari 9,77 m
3

/h

Alçada manomètrica 7,23 m

Velocitat en la columna d'impulsió 0,54 m/s

Velocitat en la canonada general 0,54 m/s
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a) Dades de cabal i estació de bombament

PARÀMETRE VALOR UNITAT

Cabal requerit 1,56 m
3

/h

Número de bombes en funcionament 1 u.

Número de bombes en reserva 0 u.

Cabal unitari requerit 1,56 m
3

/h

Nivell líquid en el decantador primari 388,40 m

Cota de la canonada d'arribada al dipòsit de fangs 389,70 m

Desnivell geomètric 1,30 m

Temperatura de l'aigua 15,00 ºC

Viscositat de l'aigua 1,14E-06 m
2

/s

b) Dades de les conduccions

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT

Col·lector 1 2

Nombre de canonades / bombes 1 1 u.

Diàmetre interior canonada 44,30 44,30 mm

Secció 0,002 0,002 m
2

Longitud canonada 5,00 15,00 m

Material de la canonada Xapa inox. Xapa inox.

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 ºC

Rugositat absoluta 1,00 1,00 mm

Coeficients de pèrdua localitzada

Posta en velocitat (k= 1,00) 1 - u.

Colze de 90º (r/D=1,5) (k= 0,29) 3 7 u.

Conus 40/50 (k= 0,19) 1 1 u.

Te de reunió de corrent (k= 0,60) 1 - u.

Vàlvula de comporta (k= 0,12) 1 - u.

Vàlvula de retenció de clapeta (k= 1,70) - 1 u.

Descàrrega bombament (k= 1,00) - 1 u.

Coeficient total de pèrdua localitzada 2,78 4,92

1. Canonada d'aspiració

2. Canonada d'impulsió

BOMBAMENT DE FANGS PRIMARIS



c) Càlculs hidràulics

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT

Col·lector 1 2

Nombre de canonades / bombes 1 1

Cabal unitari canonada / bomba 1,56 1,56 m
3

/h

Diàmetre 44,30 44,30 mm

Velocitat 0,28 0,28 m/s

Pèrdua de càrrega lineal 0,02 0,07 m

Pèrdua de càrrega localitzada 0,01 0,02 m

Desnivell geomètric màxim 1,30 m

Alçada manomètrica màxima de la bomba 1,43 m
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a) Dades de cabal i estació de bombament

PARÀMETRE VALOR UNITAT

Cabal requerit 1,56 m
3

/h

Número de bombes en funcionament 1 u.

Número de bombes en reserva 0 u.

Cabal unitari requerit 1,56 m
3

/h

Nivell líquid en el decantador secundari 388,40 m

Cota de la canonada d'arribada al reactor anòxic 389,70 m

Desnivell geomètric 1,30 m

Temperatura de l'aigua 15,00 ºC

Viscositat de l'aigua 1,14E-06 m
2

/s

b) Dades de les conduccions

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT

Col·lector 1 2

Nombre de canonades / bombes 1 1 u.

Diàmetre interior canonada 44,30 44,30 mm

Secció 0,002 0,002 m
2

Longitud canonada 8,00 12,00 m

Material de la canonada Xapa inox. Xapa inox.

Temperatura de l'aigua 15,00 15,00 ºC

Rugositat absoluta 1,00 1,00 mm

Coeficients de pèrdua localitzada

Posta en velocitat (k= 1,00) 1 - u.

Colze de 90º (r/D=1,5) (k= 0,29) 2 5 u.

Conus 40/50 (k= 0,19) 1 1 u.

Te de reunió de corrent (k= 0,60) 1 - u.

Te de separació de corrent (k= 0,50) - 1 u.

Vàlvula de comporta (k= 0,12) 1 - u.

Vàlvula de retenció de clapeta (k= 1,70) - 1 u.

Descàrrega bombament (k= 1,00) - 1 u.

Coeficient total de pèrdua localitzada 2,49 4,84

1. Canonada d'aspiració

2. Canonada d'impulsió

BOMBAMENT DE RECIRCULACIÓ



c) Càlculs hidràulics

PARÀMETRE VALOR VALOR UNITAT

Col·lector 1 2

Nombre de canonades / bombes 1 1

Cabal unitari canonada / bomba 1,56 1,56 m
3

/h

Diàmetre 44,30 44,30 mm

Velocitat 0,28 0,28 m/s

Pèrdua de càrrega lineal 0,04 0,06 m

Pèrdua de càrrega localitzada 0,01 0,02 m

Desnivell geomètric màxim 1,30 m

Alçada manomètrica màxima de la bomba 1,43 m
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1. OBJECTE. 

L’Objecte del present annex, és la definició i justificació des treballs a realitzar en la instal·lació elèctrica I 

d’automatització en les obres de construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals al terme 

municipal de Montseny al Vallès Oriental. 

2. NORMATIVA APLICABLE. 

Seran d'aplicació a les obres, les següents disposicions, normes i reglaments en allò que resulti aplicable. 

o "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". Reial Decret 2413/1973 de 20 de 

setembre. 

o Instruccions de ld’Institut Nacional de Racionalització i Normalització. Normes UNE. 

o Guia Vademècum per instal·lacions d’enllaç en Baixa tensió. Fecsa-Endesa. 

o  Llei 18/2008, de 23 de desembre, de garantía i qualitat del subministrament elèctric. 

o Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, 

distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització 

d’instal·lacions d’energia elèctrica.  

o Reial Decret 1580/2006, de 22 de desembre, pel qual es regula la compatibilitat 

electromagnètica dels equips elèctrics i electrònics. 

o “Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios”. Reial Decret 1027/2007 de 20 de 

juliol. 

o Codi Tècnic de l’Edificació. Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

o Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en obres de construcció. 

o Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

o Reial Decret 614/2001, de 8 de juny. “Disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico”.. 

o Llei 6/2001, de 31 de maig, d’Ordenació Ambiental de l’Enllumenat per a la Protecció de 

Medi Nocturn. 

o Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

o Mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya publicat el 29 de juny 

de 2018 pel Departament de Territori i sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya 

o Reial Decret 1980/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’Eficiència 

Energètica en instal·lacions d’Enllumenat Exterior i les seves instruccions tècniques 

complementàries.  

Es compliran modificacions de les normes anteriors, disposicions, normes i reglament que afectin a les 

obres. 
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3. DEFINICIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ. 

3.1. ESCOMESA. 

La nova escomesa a la parcel·la de l’EDAR es realitzarà en baixa tensió d’acord a la petició de 

subministrament d’energia a la Companyia Subministradora. Al llindar de la parcel·la s’ubicarà una armari 

prefabricat per allotjar al conjunt de seccionament, la caixa general de protecció i el conjunt de mesura. El 

lloc previst es indicat als plànols del projecte. 

La companyia subministradora d’energia a la instal·lació és Fecsa-Endesa, i es realitza en baixa tensió a 

400V trifàsics a 50 Hz. El règim de neutre previst és el TT. 

Del llistat de potències previstes a instal·lar i aplicant els factors d’utilització i simultaneïtat, es té una 

necessitat de potència a contractar de 20,78 kW. 

La caixa de comptadors prevista és la TMF-1 amb un interruptor ICP de 30A i interruptor diferencial. 

Així els elements previstos són: 

- Caixa de seccionament CGPC-400C BUC 

- Caixa General de Protecció CGPC-9-100BUC/E 

- Caixa de protecció i mesura TMF-11 20,78 ICP 30A 

- Comptador multifunció. 

L’armari per allotjar els conjunts de protecció i mesura disposarà de dos espais diferenciats, en un d’ells 

s’ubicaran la caixa de seccionament i la caixa general de protecció, i estará dotat d’una porta metàl·lica 

en acer galvanitzat amb tanca triangular i dispositiu per cadenat segons norma de la Companyia. 

En l’altra espai, s’ubicarà la TMF-1 de 30A i duu també una porta metàl·lica amb pany JIS.  

Hi haurà una paret mitjanera de separació entre els dos espais, deixant un pas per cables per la part 

superior per permetre la connexió entre la CGP i l’escomesa. 
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Figura 1: Caseta prefabricada per conjunt de protecció i mesura TMF-1. (Font: Prefabricats GET) 

La derivació individual, es realitzarà amb una manguera de cable tetrapolar de secció 16 mm2 en coure i 

de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, no propagador d’incendi i emissió de fums i opacitat reduïda 

(Instr. ITC-BT-15). 

La conducció de la derivació individual es realitzarà mitjançant una canalització soterrada amb tub de 160 

mm2 de diàmetre. 

3.2. QUADRE ELÈCTRIC. 

La instal·lació B.T. que s’alimenta des del quadre de comptadors està formada principalment pels 

següents quadres elèctrics: 

1. Quadre General i Centre de Control de Motors (CCM). Ubicat a la sala elèctrica de la caseta de 

l’EDAR. 

2. Bateria automàtica de compensació de reactiva.  

3. Quadre del Pretractament Compacte (subministrat amb l’equip Huber). 

Als plànols del projecte s’inclou detall amb la implantació d’aquest quadres a la sala elèctrica. 

Des del CCM que fa a la vegada les funcions de quadre general de distribució, s’alimenta a la resta de 

quadres de la instal·lació B.T. 

El quadre s’ubicarà a uns sala elèctrica dins de la caseta de l’EDAR. Es preveu que a la sala hi hagi una 

canal d’obra civil on es fixarà l’armari elèctric i amb espai suficient per allotjar els cables de força i de 

control que connecten amb el quadre. 
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El quadre es construirà amb armaris modulars, i seran del tipus fix, de dimensions individuals de 2.000 

mm d’alçada, 800 mm d’ample i 500 mm de profunditat. Els armaris estaran dotats de placa de muntatge 

al fons de l’armari i disposaran d’un sòcol de 200 mm d’alçada. Es preveu que seran necessaris tres 

mòduls d’armari, resultat unes dimensions totals de 2.000 x 2.400 x 500 mm, als quals, s’ha d’afegir el 

sòcol de 200 mm d’alçària. 

El joc de barres estarà dimensionat per intensitat nominal pertinent i preparat per suportar la intensitat de 

curtcircuit calculada. Es protegirà el joc de barres dels contactes directes mitjançant una placa de 

metacrilat transparent al llarg del recorregut del mateix. 

La definició de les sortides i alimentacions als diferents receptors, s’ajustarà al descrit al capítol 

corresponent del pressupost i al detallat al document de plànols. 

Sempre que sigui possible es mantindrà una única marca per cadascun dels elements d’aparellatge que 

formin part dels quadres (interruptors, automàtics, contactors...). 

L’aparellatge elèctric es disposarà de forma adequada per aconseguir un fàcil accés al mateix. 

Tant en l’exterior dels quadres com en el seu interior, els circuits s’identificaran per rètols gravats i 

col·locats en la part frontal de les portes al costat de l’aparellatje corresponent. 

Es tindrà en compte la potencia dissipada pels aparells instal·lats en l’interior del armaris, per dimensionar 

correctament la ventilació forçada del quadres. 

El cablejat interior es realitzarà amb cable de coure amb designació H07V-K de 2,5 mm2 de secció 

mínima i/o pletina de coure convenientment aïllada amb seccions i separacions adequades. 

Cada sortida a motor tindrà els seus elements en el mateix lloc, i es delimitaran amb canal elèctrica, de 

forma que tots els elements de una mateixa sortida es puguin identificar amb facilitat. 

Els motors amb arrancada directa s’instal·laran amb els següents elements elèctrics: 

o Interruptor magnetotèrmic amb contacte auxiliar de senyalització de defecte. 

o Diferencial amb toroïdal. 

o Contactor tripolar. 

o Relés auxiliars 

o Pilot verd de funcionament i vermell d’aturat o defecte. 

o Selector de 3 posicions (Local / 0 / Remot) 

o Aturada d’emergència a peu de màquina 

Els motors governats amb convertidor de freqüència s’instal·laran amb els següents elements elèctrics: 
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o Interruptor magnètic amb contacte auxiliar de senyalització de defecte. 

o Diferencial amb toroïdal, regulable en sensibilitat i temps. 

o Contactor tripolar. 

o Convertidor de freqüència. 

o Pilot verd de funcionament i vermell d’aturat o defecte. 

o Selector de 3 posicions (Local / 0 / Remot) 

o Aturada d’emergència a peu de màquina 

o Relés auxiliars. 

Les alimentacions a equips auxiliars com són: Actuadors de vàlvules, Polispastos, grup de pressió, 

quadres d’enllumenat i preses de corrent exteriors, estaran protegides per: 

o Interruptor Automàtic 

o Bloc Diferencial  

o Bloc de senyalització de defecte. 

Pels pilots lluminosos, el color verd indicarà en funcionament, i el color vermell indicarà alarma si està 

encès. 

En el cas d’utilitzar polsadors per efectuar rearmaments, aquests seran de color blau. 

La maniobra de funcionament dels equips es dissenyarà de tal forma que quan funcionin en manual, no 

depenguin de l’autòmat programable. Al document nº2 de plànols s’adjunten els esquemes tipus pels 

diferents tipus d’arrencada de motor. 

Tant en l’exterior dels quadres com en l’interior, es disposaran rètols per la identificació de l’aparellatge 

elèctric d’acord amb els esquemes constructius. 

Es cuidarà la ventilació de l’interior dels quadres. Si a causa de las condicions de treball dels quadres, es 

preveuen elevades temperatures en el seu interior, s’adoptarà el sistema de ventilació forçada que 

garanteixi que la temperatura de l’interior no superi els 40ºC. 

Els polsadors per maniobrar manualment als equips així com el polsadors d’emergència es situaran a peu 

de màquina, i seran del tipus girar per desenclavar. Per poder operar els polsadors locals (excepte 

emergència) caldrà situar el selector situat en porta de l’armari en la posició adequada. 

Els convertidors de freqüència necessaris, seran amb grau de protecció IP-21 i aniran instal·lats en 

l’interior dels armaris seguin les recomanacions del fabricant en quan a espais lliure necessaris. 

Els panells d’operador dels convertidors de freqüència s’instal·laran a la porta del mòdul d’armari on es 

troba instal·lat el convertidor, juntament amb la resta d’elements de diàleg home-màquina (selector i pilots 

lluminosos) de l’equip al que dona servei. 
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Els cables d’alimentació a motors controlats per convertidors de freqüència, tindran pantalla exterior 

concèntrica de fil de coure trenat, denominació RVKV-k 0,6/1 kV, i es connectaran directament al 

variador, i no es connectaran a bornes del regleter, i el cable de terres i la pantalla tampoc es podran 

connectar directament a la barra col·lectora de terres. Es seguiran les instruccions del fabricant dels 

variadors a l’hora de fer les connexions. 

Els cables de control y senyals que es connectin als variadors seran del tipus apantallat, tal i com es 

defineix en els manuals d’instal·lació dels variadors. 

Per dur a terme la correcció de l’energia reactiva, s’ha previst la instal·lació d’una bateria de compensació 

d’energia reactiva de funcionament automàtic de 12,5 kVAr que es connectarà al quadre general. 

3.3. PROTECCIONS CONTRA SOBRETENSIONS. 

Es procedirà la realització d’una protecció completa contra sobretensions. 

En l’armari de la TMF-1 de l’EDAR, s’instal·larà un cofret dotat de protector de Tipus I composat per 

descarregadors de corrent de llamps i coordinats amb fusibles per sistema TT. 

Al quadre, es procedirà a la instal·lació d’un protector combinat per sobretensions  transitòries i 

permanents de Tipus II que actuarà sobre el IGA tetrapolar de 40A de capçalera del quadre. 

També es protegiran el armaris de alimentacions auxiliars i de PLC amb protectors bipolars de Tipus III 

Totes les entrades i sortides analògiques es protegiran amb les targes adequades. 

3.4. INSTAL·LACIÓ DE CAMP 

L’alimentació a equips de potència es farà mitjançant cable de denominació UNE RV-k 0,6/1 kV, tret dels 

receptors alimentats amb variador de freqüència que es realitzarà amb cable RVKV 0,6/1 kV sempre i 

quan es compleixin les disposicions del fabricant dels variadors en quant a longitud màxima de cable 

apantallat entre variador i motor. 

Les seccions dels cables de distribució a consums, es dimensionaran segons les intensitats admissibles 

d’acord al reglament electrotècnic de baixa tensió de forma que la caiguda de tensió al final de cadascun 

dels receptors no sobrepassa el 5% admissible pels circuits de força i el 3% pels circuits d’enllumenat a 

contar des de la caixa de protecció i mesura TMF-1. 

Les seccions mínimes emprades per força no seran inferiors a 2,5 mm2 i per comandament i senyalització 

a 1 mm2. 

Els cables de comandament (a botoneres, boies, etc.) seran del tipus VV-K 500V. 
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Les connexions dels conductes finals amb els consums es realitzarà mitjançant tub rígid de PVC i premsa 

estopes de diàmetre adequat a la quantitat de conductors que continguin. 

Totes les connexions de canalitzacions es realitzaran mitjançant les corresponents arquetes o caixes de 

derivació. 

La xarxa de distribució exterior, es composa fonamentalment d’una estesa de tubs de polietilè de 63 i 160 

mm de diàmetre exterior enterrats, amb les seves corresponents arquetes, distribuïda per la depuradora 

segons s’indica en els plànols del projecte. Els cables de potència discorreran per tubs diferents que els 

cables de control i es respectaran las capacitats màximes d’ompliment de tubs establertes a la 

reglamentació vigent. 

Quan els cables hagin de discórrer en instal·lació a l’aire, es suportaran en safates de PVC amb tapa. Els 

cables de potència discorreran en safates separades dels cables de senyals i comunicacions, i en cas de 

discórrer safates paral·lels (una sobre de l’altra) aquestes es col·locaran amb una separació mínima entre 

elles de 250 mm. 

Al llarg del total recorregut de les safates de potència, s’instal·larà un cable de coure nu de 16 mm2 de 

secció degudament fixat a la safata. Aquest cable s’unirà a la xarxa de terra en tots els extrems. 

Les connexions dels conductes finals amb els consums es realitzarà mitjançant tub rígid de PVC o flexible 

segons s’escaigui i premsa estopes de diàmetre adequat a la secció del cable que continguin. 

Las caixes de distribució aïllant seran IP-65 i l’entrada de cables es realitzarà mitjançant premsaestopes 

de poliamida. Per la unió de cables s’utilitzaran borns de capacitat adequada. 

Tots els conductors estaran degudament identificats d’acord amb els esquemes finals en els seus dos 

extrems mitjançant etiquetes adequades. 

A peu de màquina s’instal·laran caixes amb polsadors d’emergència tipus bolet de 40 mm de diàmetre de 

girar per desenclavar. 

3.5. XARXA DE TERRES 

Per tal d’acomplir el que s’especifica a la ITC-BT-18 del reglament REBT, caldrà realitzar a la planta una 

xarxa de terres on connectar totes les masses metàl·liques de la instal·lació. 

Per a la realització de la xarxa de terra s’aprofitarà l’execució de la canalització de tubs per cables de  

B.T. Al fons de les rases, s’estendrà un cable de coure nu de 50 mm2 de secció, i en certes arquetes es 

col·locaran piques de terra. 
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La xarxa de terres de baixa tensió formarà una superfície equipotencial, de manera que les tensions de 

pas en el interior del recinte siguin nul·les. 

Les estructures metàl·liques dels elements d’obra civil s’uniran a la xarxa de terra mitjançant cable de 

coure nu i dites unions es realitzaran amb soldadura aluminotèrmica. 

S’instal·larà un pont de comprovació de la xarxa de terres amb una caixa aïllant. Al costat del quadre 

principal a la sala elèctrica, s’instal·larà una barra de terres de coure suportada amb aïlladors i a una 

alçada mínima de 400 mm sobre el terra de la sala on es connectaran les estructures i ferratges metàl·lics 

de la sala elèctrica així com les barres col·lectores de terres dels diferents quadres elèctrics. 

Tots els equips, instruments i estructures metàl·liques (portes, etc) es connectaran a la xarxa de terres. 

3.6. ENLLUMENAT 

Enllumenat Interior 

A la nova EDAR es construirà una petita caseta amb dos espais diferenciats, per un costat es disposarà 

d’una sala per allotjar els quadres elèctrics de l’EDAR, i també es disposarà d’una sala que servirà de 

vestidor pels empleats de manteniment i d’un servei.  

Per la il·luminació de les diferents estances s’ha optat per a la utilització de llumeneres de tecnologia 

LED. 

Pel control i protecció dels consumidors elèctrics del edifici es subministrarà un quadre local amb els 

elements de protecció adequats segons normativa. Aquest quadre, a més de donar servei a la caseta de 

l’EDAR, servirà també per protegir i comandar els circuits d’enllumenat exterior.  

Els criteris seguits per fixar la tipologia d’instal·lació s’adequaran a l’entorn específic d’aquest tipus 

d’edifici, de tal forma que es preveu realitzar una instal·lació de superfície (vista) i amb elements estancs. 

La distribució de llumeneres, mecanismes i interruptors es detallen al document dels plànols del projecte. 

Enllumenat Exterior 

Es dotarà a la planta d’un sistema d’il·luminació exterior amb funcionament automàtic basat en relé 

astronòmic i cèl·lula fotoelèctrica fixada a la façana de la caseta. 

L’enllumenat exterior es dissenyarà de forma que es minimitzin els efectes sobre la fauna, donant 

compliment als requeriments establerts en el Decret 190/2015, de 3 maig, pel qual s’aprova el reglament 

de desenvolupament de la Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi 
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nocturn, així com les recomanacions indicades a la Declaració d’Impacte Ambiental específica pel 

projecte de construcció de la nova EDAR de Montseny. 

Es tindrà en compte també, el mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya publicat el 

29 de juny de 2018 pel Departament de Territori i sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya. 

Els nivells màxims d’enllumenat no superaran als establerts a la norma UNE-EN 12464-2 en la que 

s’estableixen els nivells d’iluminació per llocs de treball exteriors. 

Per tal de minimitzar el consum d’energia, s’ha previst realitzar l’enllumenat exterior amb llumeneres de 

tecnologia LED. Aquestes llumeneres s’instal·laran en columnes metàl·liques de 5 metres d’alçada, i la 

seva distribució es reflecteix als plànols de projecte. 

Les connexions elèctriques a cada punt de llum es realitzaran en l’interior de cada columna, no 

permetent-se la utilització de les arquetes per realitzar empalmaments.  

Cada columna es connectarà a terra mitjançant la utilització d’un cable aïllat de 16 mm2 de secció i una 

pica de coure de 1,5 metres de longitud. 

Climatització 

Per evitar sobretemperatures excessives a l’interior de la sala elèctrica, es dotarà a aquesta sala d’un 

equip de climatització tipus bomba de calor, amb refrigeració per l’estiu i calefacció a hivern. 

Estarà format per un equip d’interior tipus split i una unitat exterior que anirà fixada a la façana exterior de 

la caseta. 

4. INSTAL·LACIÓ D’AUTOMATITZACIÓ. 

Per realitzar les tasques de funcionament en automàtic de la planta, es planteja la instal·lació d’un 

autòmat programable de la gamma S7-1200 pel control de la planta.  

Aquest PLC s’instal·larà en un mòdul d’armari del quadre general exclusiu per la funció d’automatització. 

Pel control de l’aplicació es preveu el subministrament d’una pantalla HMI de Siemens. 

L’esquema seguit es mostra a continuació: 
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Figura 2: Esquema de l’arquitectura de control. 

Per poder facilitar l’accés remot al control de la planta, així com dotar a la instal·lació d’un sistema 

d’enviament d’alarmes a mòbil i correu electrònic, es dotarà a la instal·lació d’un router dotat de mòdul 

3G. 

El PLC també es comunicarà amb el PLC subministrat en el quadre de control del sistema de 

pretractament compacte de Huber. 

A la porta de l’armari general s’instal·larà una pantalla HMI des d’on es podrà operar al sistema i fer canvi 

de consignes si es disposa del permís d’accés adequat. 

Segons es defineix en els esquemes unifilars que figuren en els plànols de projecte, els equips podran 

funcionar de tres formes diferents: 

 Manual des de camp accionats des de els polsadors de porta d’armari. 

 Manual des del sistema de supervisió. 

 Automàtic seguint les seqüències d’operació establertes al programa del PLC. 

Per tal de seleccionar el mode de funcionament existiran en la porta del armaris elèctrics selectors de 

posicions. 

Els esquemes s’han desenvolupat de tal forma que en els modes de funcionament manual des de quadre, 

no intervingui el PLC per res, es a dir pot funcionar encara que l’autòmat estigui fora de servei 

4.1. CRITERIS DE FUNCIONAMENT. 

S’establiran els següents criteris de funcionament 
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- Funcionament manteniment 

En aquest mode de funcionament es pot operar en l’equip in situ mitjançant la utilització de 

polsadors instal·lats en a peu de màquina. L’equip quedarà fora de control del plc a on només 

podran observar el seu funcionament però sense controlar a l’equip. 

Per poder funcionar en aquest mode, prèviament serà necessari situar el selector del quadre en 

posició local. 

Quan s’operi en mode local, es podran efectuar las següents operacions: 

 Arrancar i parar el motor mitjançant els polsadors. 

- Funcionament remot: 

En aquest mode de funcionament es podrà operar des de l’HMI, a on a la vegada existiran dos 

modes de funcionament. El primer serà funcionament manual, que permetrà l’actuació sobre equips 

de forma individual i a voluntat de l’operador. El segon mode serà en funcionament automàtic, 

essent els autòmats els qui estableixin els criteris de funcionament, segons la programació que 

s’hagi realitzat. 

Per poder realitzar el funcionament remot, prèviament s’haurà de col·locar els selectors dels equips 

del quadre elèctric en posició remot. 

4.2. CRITERIS DE PROGRAMACIÓ. 

En la pantalla del HMI es visualitzaran tots els estats dels equips (funcionant, aturat, avariat, etc.), i 

com els paràmetres de la instrumentació de camp. 

Quan hi hagi varis equips realitzant la mateixa funció, es tindrà en compte les hores de 

funcionament, commutant-se els equips per equilibrar el desgast. 

A falta de disponibilitat entrarà en servei l’equip disponible. 

L'entrada en funcionament automàtic dels equips estarà condicionat per l’absència d'alarmes i pel 

compliment de les condicions de posada en marxa. S'acotarà el temps mínim entre arrancades 

successives per evitar puntes de corrent cavalcades, aquest temps serà configurable des de la 

programació del PLC. 

Amb l'objectiu que les bombes i altres equips en que existeixin reserves funcionin una quantitat 

equivalent d'hores, aniran entrant en funcionament de forma cíclica. L'ordre de posta en marxa es 

dirigirà a l'equip que porti més temps aturat. 

Es preveurà la substitució d'un equip que hagi estat funcionant de manera continuada durant un 

cert temps (temps modificable per l’operador) sempre i quan existeixi un altra disponible. 

Supervisió. 

S’han previst sinòptics animats refrescats dinàmicament els quals pot senyalar: 

Es seguiran les següents normes: 
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- La representació dels diferents processos, estats i equips serà el màxim d’intuïtiva possible, 

seguint l’operació i basant-se sempre en un codi de colors. D’aquesta manera, a simple vista 

s’obté una visió global de com es troba cada àrea d’operacions. 

- Dintre del possible, les dimensions dels elements es representaran proporcionals a la seva 

mesura real. 

- Totes les variables analògiques es representaran amb la seva unitat de treball i amb els decimals 

necessaris i significatius pel seu control. (Nivells, cabals, etc.). 

- Cada àrea d’operacions disposarà de la informació de l’estat en que es troba, es a dir Local o 

Remot. La representació serà mitjançant una etiqueta de text amb el missatge “LOCAL” / 

“REMOT” en totes les pantalles que facin referència a sinòptics i equips de tal àrea. 

- La selecció a sinòptics gràfics es realitzarà mitjançant polsadors gràfics o etiquetes situades en 

els propis sinòptics. 

- L’arbre de menús tindrà una estructura jeràrquica. Es a dir que des del sinòptic general de la 

Planta es podrà avançar augmentant el nivell de detall fins arribar al sinòptic particular de cada 

àrea d’operacions i als seus equips. 

- Tots els equips de la Planta disposaran de la seva representació en l’entorn gràfic, mostrant els 

detalls i estat generals dels equips i basant-se sempre en el mateix codi de colors. 

- En les pantalles de detall de cada equip, es disposarà de la informació de tots els paràmetres 

específics de l’equip, consignes de control, treball i alarmes. Tots els equips tindran les tecles 

d’operació, control i consignes necessàries per a la manipulació. 

- Cada equip mostrarà en pantalla la següent informació: 

 ESTAT, es representarà el símbol i mitjançant un codi de colors es mostrarà el seu estat 

(en marxa, aturat, etc.) 

 ALARMA, es representarà amb un senyal identificatiu du color adequat. Aquest símbol, 

només es mostrarà si existeix una alarma activa de l’equip. 

 EN / FORA DE SERVEI, en el moment que un equip es trobi fora de servei, es 

representarà amb un símbol de color adequat al costat del equip. 

 MANUAL / AUTOMATIC, cada equip permet que el seu funcionament sigui en automàtic 

(per defecte) o bé manual. Quan es trobi en aquest últim mode, es representarà una 

lletra “M” de color adequat al costat de l’equip. 

- Els criteris a seguir pels codis de colors es fixaran d’acord amb la Direcció Facultativa. 

Accés. 

Mitjançant un Password de protecció, es podrà accedir a la part corresponent mitjançant menús, es 

podrà actuar sobre les variables del procés, bé per variar valors consigna, valors límits, reset de 

comptadors o per l'accionament o aturada d'equips. 
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Per cadascun dels perfils d’usuari, el sistema permetrà l’accés a diferents funcionalitats, segons es 

tracti de: 

 Supervisor. Accés a totes les funcions de la aplicació i a més gestió d’usuaris. 

 Observador. Accés a visualització. 

 Manteniment. Usuari especial per a proves del sistema. 

4.3. RECOMPTE DE SENYALS. 

Depenent del tipus d'element a controlar, les senyals mínimes que s'enviaran al PLC seran les 

següents: 

a)  Motors 

a-1) Motor amb engegada directa per contactors amb un sentit de marxa. 

 

a-2) Motor amb variador de freqüència o arrencador estàtic. 

 

La consigna de velocitat del variador es realitzarà mitjançant una sortida analògica del PLC. 

 

b) Alimentacions. 

Tots els interruptors automàtics per alimentacions, com ara subquadres, grup de pressió, etc.. 

Entrades Digitals Sortides Digitals

Manual Ordre Marxa

Automàtic

Confirmació Marxa

Emergència

Defecte Elèctric

Entrades Digitals Sortides Digitals

Manual Entrada Contactor

Automàtic Variador On

Confirmació 

Contactor entrat

Confirmació 

Variadorr On

Defecte Variador

Emergència

Defecte Elèctric
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disposaran d’un contacte auxiliar de senyalització de defecte elèctric. 

c) Instrumentació 

a) Digital 

Correspon a les sondes de nivell, cabalímetres, etc, que representen una o vàries entrades digitals 

al PLC. 

b)  Analògica 

Correspon a les sondes de mesura contínua de diversos paràmetres de la planta depuradora que 

representen una entrada analògica per instrument en el PLC  corresponent. 

En general, els senyals necessàries en la instrumentació són els següents: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Defecte elèctric: Entrada digital

Totalitzador de cabalímetres.: Entrada digital (Sortida de pulsos de l’instrument)

Valor mesurat: Entrada analògica.
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5. CÀLCULS BT. 

5.1. PREVISIÓ DE CÀRREGUES. 

En el següent quadre es detalla el resum de potència prevista en l’EDAR. 

 

 

La potència total instal·lada a l’EDAR comptant els equips de reserva ascendeix a 34,0 kW. 

QUADRE GENERAL EDAR

Unitats en 

funcion.

Unitats en 

reserva
TAG Element Tensió

Potència 

unitària

Potència 

instal·lada

Potència 

simultània

màxima

Ut Ut V kW kW kW

1 0 01.LS.01 Interruptor de nivell de forquilla vibrant 230 - - Z

1 0 01.P.01.A Bomba entrada 400 2,00 2,00 E

0 1 01.P.01.B Bomba entrada (RESERVA) 400 2,00 2,00 0,00

1 0 01.LS.02 Boia de nivell aturada bombes - - - -

1 0 01.LS.03 Boia de nivell arrencada bombes - - - -

1 0 01.LS.04 Boia de nivell de seguretat - - - -

1 0 01.LT.01 Mesurador de nivell per ultrasons - - - -

1 0 01.FIT .01 Mesurador de cabal DN80 230 0,03 0,03 0,03

1 0 01.SQ.01 Pretractament prefabricat 400 5,47 5,47 5,47

1 0 01.VE.01 Electrovàlvula 1" 230 - - -

1 0 01.VE.02 Electrovàlvula 1" 230 - - -

1 0 02.LS.05 Interruptor de nivell de forquilla vibrant - - - -

1 0 02.P.02 Bomba peristàltica fangs primaris 400 1,50 1,50 1,50

1 0 02.F.01 Ventilació forçada 230 0,22 0,22 0,22

1 0 02.TI.01 Sonda PTC - - - -

1 0 02.A.01 Agitador horitzontal 400 1,50 1,50 1,50

1 0 02.P.03 Bomba peristàltica fangs biològics 400 1,50 1,50 1,50

1 0 02.F.02 Ventilació forçada 230 0,22 0,22 0,22

1 0 02.TI.02 Sonda PTC - - - -

1 0 02.A.01 Agitador horitzontal 400 1,50 1,50 1,50

1 0 03.RBC.01.A Biodisc A 400 1,10 1,10 1,10

1 0 03.RBC.01.B Biodisc B 400 1,10 1,10 1,10

1 0 03.P.04.A Bomba centrífuga purga fangs 400 0,60 0,60 0,60

1 0 03.P.04.B Bomba centrífuga purga fangs 400 0,60 0,60 0,60

1 0 03.FIT .02 Mesurador de cabal DN65 230 0,03 0,03 0,03

0 1 04.R.01 Reserva equipada 1 400 1,50 1,50 0,00

0 1 04.R.02 Reserva equipada 2 400 1,50 1,50 0,00

0 1 04.R.03 Reserva equipada 3 400 1,50 1,50 0,00

0 1 04.R.04 Reserva equipada 4 400 1,50 1,50 0,00

1 0 04.SQ.02 Grup de pressió 400 1,10 1,10 1,10

1 0 04.SQ.03 Quadre serveis auxiliars 400 7,60 7,60 7,60

34,07 34,07 24,07

Potència instal·lada 34,0 kW

Potència màxima simultànea 24,07 kW

Coeficient de simultaneitat 0,85

Potència admissible de projecte 20,46 kW

Intensitat nominal interruptor general 30A

Potència a contractar 20,78 kW
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Si no es tenen en compte els equips de reserva, la potència màxima simultània en funcionament 

(coeficient de simultaneïtat 1) la potència és de 24,07 kW. 

Com que pràcticament mai funcionarà la totalitats receptors, es considera un factor de simultaneïtat 

de 0,85, resultant una potència de 20,46 kW. 

Amb aquestes dades la potència a contractar serà de 20,78 kW. 

5.2. CÀLCULS ELÈCTRICS BT. 

5.2.1. Formules utilitzades 

Per la realització dels càlculs elèctrics de baixa tensió, s’ha utilitzat el software comercial CIEBT de 

la firma dmELECT,S.L. 

A Continuació es detallen les fórmules utilitzades pel mencionat programa. 

Formules generals: 

Sistema Trifàsic: 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = (V) 

Sistema Monofàsic: 

I = Pc / U x Cos x R = (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos ) = 

(V) 

A on: 

Pc = Potència de Càlcul en Wats. 

L = Longitud de Càlcul en metres. 

e = Caiguda de tensió en Volts. 

K = Conductivitat. Coure 56. Alumini 35. 

I = Intensitat en Ampers. 

U = Tensió de Servei en Volts (Trifàsica ó Monofàsica). 

S = Secció del conductor en mm². 

Cos = Cosinus de fi. Factor de potència. 

R = Rendiment. (Per a línies motor). 

n = Nº de conductors per fase. 

Xu = Reactància per unitat de longitud en m/m. 
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Fórmula Conductivitat Elèctrica. 

K = 1/ρ 

ρ =ρ20[1+α(T-20)]  

T = T0 + [(Tmàx. –T0) (I/Imàx.)²]  

Essent, 

K = Conductivitat del conductor a la temperatura T. 

ρ = Resistivitat del conductor a la temperatura T. 

Ρ20 = Resistivitat del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

α = Coeficient de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambient (ºC):  

 Cables soterrats = 25ºC  

 Cables a l’aire = 40ºC  

Tmàx. = Temperatura màxima admissible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensitat prevista pel conductor (A).  

I màx.= Intensitat màxima admissible del conductor (A).  

Fórmules Sobrecàrregues. 

Ib ≤ In ≤ Iz  

I2 ≤ 1,45 Iz 

A on: 

Ib: intensitat utilitzada en el circuit. 

Iz: intensitat admissible de la canalització segons la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensitat nominal del dispositiu de protecció. Pels dispositius de protecció 

regulables, In es la intensitat de regulació escollida. 

I2: intensitat que assegura efectivament el funcionament del dispositiu de 

protecció. En la pràctica I2 es pren igual: 

- a la intensitat de funcionament en el temps convencional, pels interruptors 
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automàtics (1,45 In com a màxim). 

 - a la intensitat de fusió en el temps convencional, pels fusibles (1,6 

In) 

Fórmules Curt circuit. 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  

Essent, 

IpccI: intensitat permanent de c.c. en inici de línia en kA. 

Ct: Coeficient de tensió obtingut de condicions generals de c.c. 

U: Tensió trifàsica en V, obtinguda de condicions generals de projecte. 

Zt: Impedància total en mohm, aigües amunt del punt de c.c. (sense incloure la 

línia o circuit en estudi). 

 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

Essent, 

IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de línia en kA. 

Ct: Coeficient de tensió obtingut de condicions generals de c.c. 

UF: Tensió monofàsica en V, obtinguda de condicions generals de projecte. 

Zt: Impedància total en mohm, incloent la pròpia de la línia o circuit (per tant és 

igual a la impedància en origen més la pròpia del conductor o línia). 

 

* La impedància total fins el punt de curt circuit serà: 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 

Essent, 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de les resistències de les línies aigües 

amunt fins el punt de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de les reactàncies de les línies aigües amunt 

fins el punt de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

R = Xu · L / n     (mohm) 

R: Resistència de la línia en mohm. 

X: Reactància de la línia en mohm. 

L: Longitud de la línia en m. 
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CR: Coeficient de resistivitat, extret de condicions generals de c.c. 

K: Conductivitat del metall; KCu = 56; KAl = 35. 

S: Secció de la línia en mm². 

Xu: Reactància de la línia, en mohm, per metre. 

n: nº de conductors per fase. 

 

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

Essent, 

tmcicc: Temps màxim en sg que un conductor suporta una Ipcc. 

Cc= Constant que depèn de la naturalesa del conductor i del seu aïllament. 

S: Secció de la línia en mm². 

IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de la línia en A. 

 

* tficc = cte. fusible / IpccF² 

Essent, 

tficc: temps de fusió d’un fusible per a una determinada intensitat de curt circuit. 

IpccF: Intensitat permanent de c.c. en final de la línia en A. 

 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

Essent, 

Lmax: Longitud màxima de conductor protegit a c.c. (m) (per a protecció per 

fusibles) 

UF: Tensió de fase (V) 

K: Conductivitat - Cu: 56, Al: 35 

S: Secció del conductor (mm²) 

Xu: Reactància per unitat de longitud (mohm/m). En conductors aïllats sol ser 

0,08. 

n: nº de conductors per fase 

Ct= 0,8: Es el coeficient de tensió de condicions generals de c.c. 

CR = 1,5: Es el coeficient de resistència. 

 IF5 = Intensitat de fusió en ampers de fusibles en 5 sg. 

 



Annex núm. 07. Càlculs elèctrics i automatització. 

Pàgina 20 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

* Corbes vàlides.(Per protecció d’interruptors automàtics dotats de relé 

electromagnètic). 

CORBA B    IMAG = 5 In 

CORBA C    IMAG = 10 In 

CORBA D I MA    IMAG = 20 In 

 

5.2.2. Càlculs 

Càlcul de la DERIVACIÓ INDIVIDUAL 

- Tensió de servei:  400 V. 

- Canalització: conductes soterrats 

- Longitud: 5 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  

- Potència a instalar: 31110 W. 

- Potència de Càlcul:  (Segons ITC-BT-47 i ITC-BT-44):  

2000x1.25+18010=20510 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=20510/1,732x400x0.8=37.01 A. 

Es trien conductors unipolars 4x16+TTx16mm²Cu 

Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendi i emisió fums i opacidad reduïda -. 

Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. Segons ITC-BT-19  

 

Caiguda de tensió: 

Temperatura cable (ºC): 52.85  

e(parcial)=5x20510/49.22x400x16=0.33 V.=0.08 % 

e(total)=0.08% ADMIS (3% MAX.) 

 

Proteccions: 

I. Mag. tetrapolar Int. 40 A.  

Inter. Dif. tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 500 mA. Clase AC [s]. 

 

Càlcul de la Línea : QUADRE GENERAL EDAR 

- Tensió de servei:  400 V. 

- Canalització: conductes soterrats. 

- Longitud: 70 m; Cos j: 0.8; Xu(mW/m): 0;  
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- Potència a instalar: 31110 W. 

- Potència de Càlcul:  (Segons ITC-BT-47 i ITC-BT-44):  

2000x1.25+18677=21177 W.(Coef. de Simult.: 0.62 ) 

 

I=21177/1,732x400x0.8=38.21 A. 

Es trien conductors tetrapolars 4x16+TTx16mm²Cu 

Aïllament: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 25°C (Fc=1)  75 A. Segons ITC-BT-19  

 

Caiguda de tensió: 

Temperatura cable (ºC): 52.98  

e(parcial)=70x21177/49.2x400x16=4.71 V.=1.18 % 

e(total)=1.26% ADMIS (3% MAX.) 

 

IGA: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A amb prortecció combinada de sobretensions.  

 

Dimensionament de la Batería de Condensadors  

En el Càlcul de la Potència reactiva a compensar, Per a que la instal·lació en estudi presente el factor de 

potència desitjat, es parteix de les següents dades:  

Suministrament: Trifàssic.  

Tensió: 400 V.  

Potència activa: 21,177 kW.  

CosØ actual: 0.85.  

CosØ a aconseguir: 1.  

 

Los resultados obtenidos son:  

 

Potència Reactiva a compensar (kVAr): 13.12  

Gama de Regulación: (1:2:4)  

Potència de Escalón (kVAr): 1.87  

Capacidad Condensadores (µF): 12.43  
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

Cuadro General de Mando i Protección 

 

QUADRE GENERAL EDAR 
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Subquadre Planta Compacta Huber  
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SubquadreServeis Auxiliars  
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Apèndix núm.1. Documentació petició escomesa elèctrica a companyia.
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    Solicitante/Promotor 
D./ Dª  Albert Solà i Rovira con CIF/NIF  52.414.308-D y domicilio en (Municipio) Barcelona 

(Vía pública y nº)   , con e-mail asola@besos-tordera.cat, y teléfono de contacto  

93.840.52.70, (1) 

[OPCIÓN A] actuando por cuenta propia como  

propietario 

arrendatario  

del inmueble para el que se solicita el suministro/servicio 

[OPCIÓN B] en representación de la Entidad ________________________________________________ 

según cargo / poderes ____________________________________(2), con CIF/NIF _________________, 

con e-mail ___________________________________ y teléfono de contacto _________________, 

entidad (3) como 

Propietaria 

Arrendataria 

Urbanizadora 

 del inmueble/parcela para el/la que se solicita el suministro/servicio 

DECLARO bajo mi responsabilidad, a efectos de la solicitud de suministro eléctrico/modificación de 

instalación de Endesa Distribución (táchese lo que no proceda) en la dirección abajo indicada, que tengo interés 

legítimo para efectuarla en la calidad antes indicada . 

DECLARO que esta manifestación es fiel y auténtica(3), y en virtud de la misma, AUTORIZO a solicitar, en mi 

nombre, las condiciones técnico económicas del suministro/servicio abajo indicado y recibir la información 

emitida por Endesa Distribución, S.L. en respuesta a dicha solicitud a: 

   Autorizado 
D. / Dª / La Entidad ENDESA ENERGIA (4), con CIF/NIF A81948077 y domicilio en (municipio)  Barcelona (vía 

pública y nº) Avinguda Vilanova nº2-10, 1º planta (5), con e-mail david.beltran@endesa.es  y teléfono de 

contacto 625606256, 

   Datos del suministro/servicio 
Dirección del suministro/servicio: Coordenadas UTM 31N; X: 449.369; Y: 4.623.014 

Municipio: EL MONTSENY.............................................................     Provincia: BARCELONA…..…………………… 

Potencia:  24,249 kW. (solo en caso de suministro) 
En Granollers, a fecha de la firma electrónica 

 

 

Firma del solicitante y Sello de la Empresa solicitante 

                                                             
1 Márquese la opción que proceda. 
2 En el caso de realizarse esta autorización por una persona física diferente del autorizador (siendo éste una entidad), debe 
identificarse dicha persona física. En caso contrario, no rellenar este apartado. 
3 Asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. 
4 Razón Social, o nombre y apellidos del autorizado. 
5 Domicilio fiscal del autorizado. 



Razón social / Nombre: CIF/NIF:
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico(1):
Persona de contacto:

Razón social / Nombre: CIF/NIF:
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico(1):
Persona de contacto:
( 2 ) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante. 

TIPO DE PETICIÓN:

Potencia Solicitada: Nivel de Tensión:

DIRECCIÓN PETICIÓN DE SUMINISTRO
Dirección Vía: Nº: Piso:
Población: C.P.: Provincia:
Aclarador:

Inicio construcción: Fecha necesidad de suministro:
Superficie Útil: Cordenadas UTM (٭) Huso: x: y:

TIPOLOGÍA DE LA FINCA:

Desglose por finca: Nº Superficie (m2) P. Unit (kW) P. Total (kW)
Viviendas electrif. básica (≤ 160 m2):
:Viviendas electrif. elevada (> 160 m2) (٭٭)
Locales comerciales/oficinas/industriales:

Plazas totales de aparcamiento:
:Plazas recarga de vehículo eléctrico (٭٭٭)

¿Se va a instalar Sistema de Protección de la línea gral. de alimentación (SPL)?: /
Servicios Generales:

Ascensor:
Escalera (kW):
Garajes:
Otros (kW):

Nº DE ESCALERAS: Nº DE PLANTAS: Nº DE PISOS POR PLANTA:

Este formulario deberá imprimirse a doble cara, o en su defecto, deberán graparse las dos hojas.

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-001 Fecha:
29/07/2015 Versión v2.7

PRESOLICITUDPETICIÓN DE SUMINISTRO

Av. SANT JULIÀ

SIMON RIERA LLORDELLA

BARCELONA 08018 BARCELONA
1º

A81948077

DATOS DE LA PETICIÓN DE SUMINISTRO

625606256

CONSORCI BESÒS TORDERA

ENDESA ENERGIA

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Oficial, particular, etc.)

P5800014B

938405270
GRANOLLERS BARCELONA08403

241

01/06/2019
31N

david.beltran@endesa.es

( 1 ) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.
       Este dato no será utilizado para otro propósito.

24,249 400

REPRESENTANTE (SI EXISTE2). (Empresa instaladora, Ingeniería, Asesoría Energética, Comercializadora, etc.)

AVINGUDA VILANOVA 2-10

sriera@besos-tordera.cat

Vehículo 
Eléctrico

SI NO

01/02/2019

ESTRUCTURA DE LA FINCA

PROTECCIÓN DE DATOS - De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA S.L., como responsable y destinatario de los datos personales recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán incorporados al fichero “ACCESO DE
CLIENTES A RED” con la finalidad:  “GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE ACCESO A LA RED ELÉCTRICA”. Sigue en Anexo.

CONSORCI BESOS TORDERA

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que
dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

11 de octubre de 2018

Esta presolicitud será considerada solicitud firme en un plazo de 48 horas a partir de su recepción, una vez validada la información contenida en la misma. En caso de ser precisa información
adicional nos pondremos en contacto con usted para solicitársela.

Nuevo suministro Ampliación de potencia Provisional de obras / Eventual

Inmueble Viviendas
Local Comercial

Viv. Unifamiliares

Parcela

Paraje

Industria
Polígonos BombeoEdificio Comercial

Urbaniz. Residencial

Edificio Oficinas

Vehículo Eléctrico

Urbaniz. Indust.

Alumbr. Público
Otros

Edificio Público

Página 1 de 2



ANEXO

NOTAS:

     - EL PRESENTE FORMULARIO CUMPLIMENTADO

     - PLANO DE SITUACIÓN DEL SUMINISTRO
Si es una petición de "ampliación de potencia" o ha existido un suministro previamente:
     - NÚMERO DE PÓLIZA O DE CONTADOR

Si el solicitante realiza la petición a través de un representante:

La documentación anterior deberá ser remitida por correo electrónico a la siguiente dirección: Solicitudes.NNSS@endesa.es
NOTA: Para proceder a la apertura de la petición de suministro de forma rápida, es imprescindible que incluya toda la documentación necesaria.

Razón Social / Nombre:

Firma Solicitante/Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-001 Fecha:
29/07/2015 Versión v2.7

PROTECCIÓN DE DATOS - De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ENDESA DISTRIBUCIÓN
ELECTRICA S.L., como responsable y destinatario de los datos personales recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán incorporados al fichero “ACCESO DE
CLIENTES A RED” con la finalidad:  “GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE ACCESO A LA RED ELÉCTRICA”.

El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en
consecuencia, otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.

La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la
que se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.

OBSERVACIONES
Se adjunta plano parcelario. Es la parcela 10 del polígono 9 del municipio de El Montseny.
Adicionalmente, se adjunta un plano con las coordenadas UTM de la EDAR.

     - PLANO DE PLANTA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PARCELAS en el que se identifiquen claramente pisos, locales y potencias de forma que
       se pueda validar la previsión de cargas. En urbanizaciones de polígonos, opcionalmente con propuesta de ubicación de los centros de
       transformación.

Si se trata de suministros eventuales o provisionales de obra, o cuando no es posible identificar la dirección del suministro por población, nombre de
calle y número de portal o la calle es de nueva urbanización:

Si la solicitud está dentro del intervalo de potencia entre 90 y 100kW, o para PROMOCIONES DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES, INMUEBLES DE
VIVIENDAS O MIXTAS, o para URBANIZACIONES DE POLÍGONOS INDUSTRIALES O RESIDENCIALES:

     - DOCUMENTO ACREDITATIVO DE LA REPRESENTACIÓN DEL SOLICITANTE. Este documento también será necesario cuando el
        solicitante sea un Organismo Oficial (Ayuntamientos, MOPT, etc.). Si se trata de una ampliación de potencia y el solicitante no coincide con
         el titular del contrato, será obligatorio presentar el documento acreditativo de la representación del titular del contrato.

A las viviendas con previsión de aire acondicionado o calefacción eléctrica y a las viviendas unifamiliares con instalación de recarga para vehículo eléctrico les corresponde electrificación (٭٭)
elevada independientemente de su superficie.

El nº mín. de plazas de recarga VE será del 10% del total en aparcamientos en régimen de propiedad horizontal y de 1 por cada 40 plazas en aparcamientos colectivos de cualquier (٭٭٭)
otro tipo. La Potencia unitaría mínima debe ser de 3,68 kW.

PETICIÓN DE SUMINISTRO PRESOLICITUD

.El cliente debe aportar plano parcelario con la ubicación del suministro o coordenadas UTM, si éste no se encuentra en suelo urbano con nombre de calle y número conocidos (٭)

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que
dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.
Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

CONSORCI BESOS TORDERA

11 de octubre de 2018

Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para hacer efectivos
sus derechos, podrá dirigirse mediante una solicitud escrita y firmada a: Endesa Operaciones y Servicios Comerciales Apartado Postal 1128 41080 – Sevilla o enviar mail a la dirección  
solicitudeslopd@endesa.es .

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA APERTURA DE SOLICITUDES DE SUMINISTRO
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CÀLCULS MECÀNICS. 

1. INTRODUCCIÓ. 

L’objecte del present annex és la realització dels càlculs estructurals dels següents elements de l’EDAR 

del nucli de Montseny: 

- Obra d’entrada 
- Pretractament 
- Fonamentació biodiscs 
- Cabalímetre i arqueta d’alimentació terciari 
- Filtres verticals 
- Caseta 

Totes les estructures són de formigó armat amb fonamentació superficial. Les tensions transmeses al 

terreny són inferiors a l’admissible de 3.0 kg/cm2. 

 

2. NORMATIVA 

Els càlculs estructurals s’han realitzat d’acord amb la següent normativa: 

- “Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08” 
-  “Código Técnico de la Edificación CTE” 
- “Instrucción de Acero Estructural EAE” 
- “Normativa de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02)” 

 

3. DURABILITAT 

En els càlculs estructurals es consideraran els següents ambients i classes específiques d’exposició 

d’acord amb la vigent Instrucció de Formigó Estructural EHE: 

- IIa per als elements que no estan en contacte amb l’aigua a depurar. 
- IV + Qb pels elements en contacte amb les aigües residuals a tractar. 

Es considera una vida útil de l’estructura de 50 anys. 

Per als elements amb ambient IV+Qb, la resistència característica mínima del formigó serà de 30 MPa. La 

màxima relació aigua/ciment serà de 0.50, amb un contingut mínim de ciment de 350 kg/m3 de formigó. 

El ciment serà resistent als sulfats, CEM II/A-D. 

Per als elements amb ambient IIa, la resistència característica mínima del formigó serà de 30 MPa. La 

màxima relació aigua/ciment serà de 0.60, amb un contingut mínim de ciment de 275 kg/m3 de formigó. 

El tipus de ciment serà CEM I. 

Es limitarà l’ample de fissura a 0.1 mm per tots els paraments en contacte amb les aigües a tractar i a 0.3 

mm per la resta de paraments. 
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El recobriment mínim de les armadures serà de 20 mm pels elements sense classe específica d’exposició 

i de 40 pels elements amb classe específica d’exposició Qb. El marge de recobriment serà de 10 mm, 

resultant recobriments de 30 i 50 mm respectivament. 

 

4. MATERIALS I NIVELLS DE CONTROL 

Pels elements en contacte amb les aigües a tractar, 

- Formigó, HA-30/B/20/IV + Qb  recobriment nominal, 50 mm 

Per la resta d’elements de formigó armat, 

- Formigó, HA-30/B/20/IIa   recobriment nominal, 30 mm 

El formigó de neteja serà, HL-150/P/30 

Tot l’acer per l’armat dels diferents elements de formigó armat, serà B 500S. 

Els nivells de control i coeficients de minoració de la resistència dels materials seran els següents: 

- Estadístic pel formigó (ϒc = 1.50). 
- Normal per l’acer (ϒs = 1.15). 

 

ACCIONS 

ACCIONS PERMANENTS 

- Pes propi 
Elements de formigó armat, ϒ = 25.0 kN/m3 

- Càrregues mortes 
Tràmex, q = 0.3 kN/m2 

ACCIONS VARIABLES 

- Pes i empentes de l’aigua 
ϒ = 10.0 kN/m3 
k = 1.0 (coeficient d’empenta) 

- Pes i empentes del terreny 
ϒ = 10.0 kN/m3 
k = 0.33 (coeficient d’empenta corresponent a un angle de fregament intern del terreny de 30⁰) 

- Càrregues degudes als equips 
- Sobrecàrregues d’ús 

Sobrecàrrega de 10 kN/m2 en l’extradós de les parets 
Sobrecàrrega general de 5 - 10 kN/m2 (1 kN/m2 en la coberta de l’edifici) 

- Vent 
D’acord amb el CTE, es considera una pressió dinàmica del vent de 0.5 kN/m2 

ACCIONS ACCIDENTALS: SISME 

D’acord amb la norma de construcció sismo-resistent NCSE-02 l’acceleració sísmica bàsica es de 0,05·g 

amb un coeficient de contribució K d’1,0. 

Per aquests valors de l’acceleració sísmica bàsica i per construccions d’importancia normal, resulten més 

crítiques pel dimensionament les situacions persistents o transitòries. 
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AVALUACIÓ DE LES ACCIONS SÍSMIQUES 

 

 

 

 

MONTSENY

acceleració sísmica bàsica, ab = 0.05 g

coficient adimensional de risc, ρ = 1.00 (importància normal)

coeficient de terreny, C = 1.60

coeficient d'amplificació del terreny, S = 1.28

acceleració sísmica de càlcul, ac = 0.064 g

coeficient sísmic horitzontal, kh = 0.06

coeficient sísmic vertical, kv = 0.03

0.06 rad

0.07 rad
=

angle de fregament intern del terreny, Ф = 30 ⁰

angle del parament del mur, β = 0 ⁰

angle d'inclinació del terreny, i = 0 ⁰

angle de fregament terreny-estructura, δ = 0 ⁰

coeficient d'empenta actiu, KAE = 0.33

coeficient d'empenta passiu, KPE = 3.00

TEORIA PSEUDOESTÀTICA PER AL CÀLCUL D'EMPENTES (MONONOBE-OKABE)
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COMBINACIÓ D’ACCIONS 

Per a les distintes situacions de projecte (ELU, situacions persistents o transitòries i ELS, combinació 
característica) es defineixen les combinacions segons el següent criteri: 

 

Els corresponents coeficients parcials de seguretat es defineixen en les taules adjuntes: 

Situació persistent o transitòria 

  
Coeficients parcials de s eguretat () 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.00 1.35 

Càrrega permanent de valor no constant (G*)  1.00 1.50 

Càrrega variable (Q) 0.00 1.50 

 

Combinació característica 

θ = 0.06 0.07

amb sisme, KAD = 0.38 0.39

KPD = 2.80 2.79

ϒ = 20.0 kN/m3

Empenta actiu total, EAE = 3.33 H
2

Moment, MEAE = 1.11 H
3

Increment de empenta degut al sisme, ΔEAD = 0.52 H2

Increment de moment, ΔMEAD = 0.35 H3

En ELU sense sisme, EAE,d = 5.00 H2

MAE,d = 1.67 H3

En ELU amb sisme, EAE,d = 3.86 H2

MAE,d = 1.46 H3

(les empentes són inferiors en el cas amb sisme)
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Coeficients parcials de seguretat () 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.00 1.00 

Càrrega permanent de valor no constant (G*)  1.00 1.00 

Càrrega variable (Q) 0.00 1.00 

 

Per a l’estat límit últim de sisme: 

 

     ψ2,i = 0.60 per a les s.c. d’ús 

     ψ2,i = 0 per a l’acció del vent 

 

5. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

Els càlculs estructurals s’han realitzat amb fulls de càlcul pròpies i amb els següents programes 
comercials d’ús habitual: 

- Programa CYPECAD de CYPE Ingenieros. 
El programa CYPECAD permet el disseny, càlcul i dimensionat d’estructures de formigó armat 
i metàl·liques compostes per pilars, pantalles i murs, bigues de formigó, metàl·liques i mixtes, 
forjats de biguetes, reticulars, lloses massisses, fonamentacions,... 
 

- Programa “Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2017”. 
El programa permet la modelització tridimensional de qualsevol tipus d’estructura amb 
elements finits tipus barra, superficial o volumètric. 
 

-  “Prontuario Informático del Hormigón Estructural 3.1 EHE-08” de la ETS d’Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de l’UPM 
El programa calcula i dimensiona seccions de formigó armat de qualsevol geometria, dona les 
característiques i propietats dels materials i permet la realització de comprovacions vàries 
relatives als ELU i ELS. 
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6. ARMADURES MÍNIMES 

S’adjunten els armats mínims necessaris, d’acord amb l’EHE, per als diferents gruixos dels elements. 

 

 

 

Fck = 30 N/mm
2 g c = 1.50 d' = 0.065 m

Fyk = 500 N/mm
2 g s = 1.15
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7. OBRA D’ENTRADA 

Es calcula la paret més desfavorable. 
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Es consideren dues hipòtesis de càrrega, una deguda a l’empenta del terreny més el d’una sobrecàrrega 

de 10 kN/m2 i altra deguda a les empentes de l’aigua. 

S’adjunten els esforços generats per aquestes hipòtesis de càrrega. Per la magnitud d’aquests, és 

suficient disposar armadures mínimes. 
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Per a la determinació dels esforços en la solera i la coberta, es calcularà la següent estructura de barres: 



Annex núm.08. Càlculs mecànics. 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 13 

   

 

Esquemes de càrregues: 
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En el full següent s’adjunten els esforços ELS. És suficient disposar armats mínims. 
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Esforços axils, 

 

 

Esforços tallants, 
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Moments flectors, 
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8. PRETRACTAMENT 

COBERTA 

Geometria, 

 

Característiques, 

 

 

Càrregues, 
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Esforços ELS, 
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Esforços ELU 
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En la llosa, disposarem armadures mínimes. 
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La justificació de l¡armat de la biga de 30 x 30 s’adjunta en el full següent. 

 

3 Ф12 

 

1c Ф8/15 
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PARETS 

Geometria, 

 

Càrregues, 
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Envolupants d’esforços, 
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Disposarem armadures mínimes. 
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MUR 

 

 

Selección de listados   

MUR PRETRACTAMENT  

1.- NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-25, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase IIa 

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 30 mm 
 

2.- ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

3.- DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.55 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 1.00 m 

Sin juntas de retracción 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.60  

  

 

 

ESTRATOS 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 

Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

5.- GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 4.00 m 

Espesor superior: 30.0 cm 

Espesor inferior: 30.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 
Canto: 40 cm 

Vuelos intradós / trasdós: 40.0 / 130.0 cm 

Hormigón de limpieza: 10 cm   

6.- ESQUEMA DE LAS FASES 

  

 

Fase 1: Fase 
 
  
 

7.- CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase Fase   

 

8.- RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
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CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 

0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.16 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.24 5.81 0.99 0.11 4.93 0.00 

-0.64 8.76 3.50 0.97 7.60 0.00 

-1.04 11.70 7.07 3.05 10.27 0.00 

-1.44 14.64 11.71 6.77 12.93 0.00 

-1.84 17.58 17.42 12.56 15.60 0.00 

-2.24 20.53 24.19 20.85 18.27 0.00 

-2.64 23.47 32.03 32.06 20.93 0.00 

-3.04 26.41 40.94 46.62 23.60 0.00 

-3.44 29.36 50.91 64.95 26.27 0.00 

Máximo
s 

29.43 
Cota: -3.45 

m 

51.17 
Cota: -3.45 m 

65.46 
Cota: -3.45 m 

26.33 
Cota: -3.45 m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

Mínimo
s 

0.00 
Cota: 0.55 

m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 

0.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.16 2.87 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.24 5.81 0.19 0.02 1.60 0.00 

-0.64 8.76 1.37 0.29 4.27 0.00 

-1.04 11.70 3.61 1.25 6.93 0.00 

-1.44 14.64 6.91 3.32 9.60 0.00 

-1.84 17.58 11.29 6.92 12.27 0.00 

-2.24 20.53 16.73 12.49 14.93 0.00 

-2.64 23.47 23.23 20.44 17.60 0.00 

-3.04 26.41 30.81 31.22 20.27 0.00 

-3.44 29.36 39.45 45.23 22.93 0.00 

Máximo
s 

29.43 
Cota: -3.45 

m 

39.67 
Cota: -3.45 m 

45.63 
Cota: -3.45 m 

23.00 
Cota: -3.45 m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

Mínimo
s 

0.00 
Cota: 0.55 

m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

0.00 
Cota: 0.55 m 

0.00 
Cota: 0.55 m 
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9.- COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 

 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

10.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 20 / 20 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/20 Ø10c/15 Ø16c/20 Ø10c/15 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.6 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/15 Ø16c/20 

    Patilla Intradós / Trasdós: 30 / 30 cm 

Inferior Ø12c/15 Ø12c/20 

    Patilla intradós / trasdós: 30 / 30 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
   

 

11.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: MURPRET (MUR PRETRACTAMENT) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 532.4 kN/m 

Calculado: 76.7 kN/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURPRET (MUR PRETRACTAMENT) 

Comprobación Valores Estado 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 14 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 14 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0016  
 

  

     -  Trasdós (-3.45 m): 
 

 

Calculado: 0.00174  
 

Cumple 

     -  Intradós (-3.45 m): 
 

 

Calculado: 0.00174  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 

horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Calculado: 0.00174  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.00067  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0.00026  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-3.45 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00335  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-3.45 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  

Calculado: 0.00335  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-3.45 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-3.45 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 1e-005  

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 3.7 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 16.8 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 171.6 kN/m 

Calculado: 66.7 kN/m 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: MURPRET (MUR PRETRACTAMENT) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.3 mm 

Calculado: 0.225 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.56 m 

Calculado: 0.6 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -
3.45 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -
3.45 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -3.45 m, Md: 98.20 kN·m/m, Nd: 29.43 kN/m, 
Vd: 76.76 kN/m, Tensión máxima del acero: 397.926 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -3.19 m 

- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -3.45 m, M: 57.53 kN·m/m, N: 29.43 
kN/m  
Referencia: Zapata corrida: MURPRET (MUR PRETRACTAMENT) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 1.8  

Calculado: 1.98  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.5  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 40 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0758 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 

Calculado: 0.1771 MPa 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
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Referencia: Zapata corrida: MURPRET (MUR PRETRACTAMENT) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 6.53 cm²/m 

Calculado: 10.05 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 

Calculado: 10.05 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 1.55 cm²/m 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 203.5 kN/m 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 94.7 kN/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 12.1 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 25.6 cm 

Calculado: 32.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 17 cm 

Calculado: 32.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 16 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø16 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: MURPRET (MUR PRETRACTAMENT) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 

de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00251  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

    

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00035  

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00062  

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00053  

Calculado: 0.00141  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00153  

Calculado: 0.00251  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 91.30 kN·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 22.14 kN·m/m 
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9. FONAMENTACIÓ BIODISCS 

Es calcula una placa de 11.20 x 3.05 m, recolzada elàsticament en el terreny. Es considera 

conservadorament un coeficient de balast de 10,000 kN/m3. 

Sobre la placa es suposa que actúa una sobrecàrrega uniforme de 30 kN/m2 repartida en superfícies de 

2.0 x 2.85 m d’acord amb la geometria i característiques adjuntes. 

 

 

Esquemes de càrregues: 

 



Annex núm.08. Càlculs mecànics. 

Pàgina 38 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

 

 

 

 

 

Esforços per al dimensionament ELS: 
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La llosa de 30 cm de cantell armada amb un armat mínim de Ф12/20 resisteix un moment últim superior a 

51.95 mkN/m, el moment de fissuració és de 43.45 mkN/m i l’esforç tallant últim que resisteix la secció és 

de 171.56 kN/m. 

 

Aquests esforços són molt superiors als obtinguts en el càlcul. 
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10. CABALÍMETRE 

Es calcula la següent estructura de barres: 

 

 

 

 

 

Accions: 

- Pes propi 
- Pes i empentes de terres més s.c. de 10 kN/m2  

esup = 3.33 kN/m2  
einf = 3.33 + 0.33 · 20.0 · 1.95 = 16.33 kN/m2  

- Pes i empentes de l’aigua, 7 kN/m2  
- Pes i s.c. de 5 kN/m2 en el tràmex 

S’adjunten els esquemes i combinacions de les càrregues: 
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Envolupant de tensions sobre el terreny i moments flectors ELS: 
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Envolupant de moments flectors i esforços tallants ELU: 
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Es suficient amb armadures mínimes. 
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11. ARQUETA D’ALIMENTACIÓ TERCIARI 

L’altura màxima de les parets és d’1.65 m. 

Les empentes de terres més una sobrecàrrega de 10 kN/m2 valdran: 

 esup = 3.33 kN/m2  

 einf = 3.33 + 0.33 · 20.0 · 1.45 = 13.0 kN/m2  

El moment flector màxim en ELS valdrà, 

 Mk = 6.89 mkN/m 

(es considera una mènsula) 

Serviran els armats i les justificacions realitzades per al cabalímetre. 
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12. FILTRES VERTICALS 

 

 

Selección de listados   

FILTROS VERTICALES EDAR MONTSENY Fecha: 03/11/18 

NORMA Y MATERIALES 

Norma: EHE-08 (España) 

Hormigón: HA-30, Yc=1.5 

Acero de barras: B 500 S, Ys=1.15 

Tipo de ambiente: Clase Qb 

Recubrimiento en el intradós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento en el trasdós del muro: 5.0 cm 

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm 

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm 

Tamaño máximo del árido: 20 mm 
 

ACCIONES 

Empuje en el intradós: Pasivo 

Empuje en el trasdós: Activo 
 

DATOS GENERALES 

Cota de la rasante: 0.00 m 

Altura del muro sobre la rasante: 0.20 m 

Enrase: Intradós 

Longitud del muro en planta: 10.00 m 

Separación de las juntas: 5.00 m 

Tipo de cimentación: Zapata corrida 
 

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 % 

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 % 

Evacuación por drenaje: 100 % 

Porcentaje de empuje pasivo: 50 % 

Cota empuje pasivo: 0.00 m 

Tensión admisible: 0.200 MPa 

Coeficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58  

  

 

ESTRATOS 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje 

1 - Relleno 0.00 m Densidad aparente: 20.00 kN/m³ 
Densidad sumergida: 10.00 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados 

Cohesión: 0.00 kN/m² 

Activo trasdós: 0.33 
Pasivo intradós: 3.00 

  

GEOMETRÍA 

MURO 
Altura: 1.15 m 

Espesor superior: 20.0 cm 

Espesor inferior: 20.0 cm  
  

ZAPATA CORRIDA 
Con puntera y talón 

Canto: 30 cm 
Vuelos intradós / trasdós: 40.0 / 40.0 cm 

Hormigón de limpieza: 10 cm   

ESQUEMA DE LAS FASES 

  

 

Fase 1: Fase 
 
  

 

 

 

 
 

CARGAS 

CARGAS EN EL TRASDÓS 
  

Tipo Cota Datos Fase inicial Fase final 

Uniforme En superficie Valor: 10 kN/m² Fase Fase   
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RESULTADOS DE LAS FASES 

Esfuerzos sin mayorar. 

FASE 1: FASE 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 
(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 
(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.10 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.01 1.04 0.03 0.00 3.41 0.00 

-0.12 1.58 0.45 0.03 4.15 0.00 

-0.23 2.13 0.96 0.10 4.89 0.00 

-0.34 2.67 1.54 0.24 5.63 0.00 

-0.46 3.22 2.21 0.45 6.37 0.00 

-0.57 3.76 2.95 0.73 7.11 0.00 

-0.68 4.30 3.78 1.11 7.85 0.00 

-0.79 4.85 4.70 1.58 8.59 0.00 

-0.90 5.39 5.69 2.15 9.33 0.00 

Máximo
s 

5.64 
Cota: -0.95 

m 

6.17 
Cota: -0.95 m 

2.45 
Cota: -0.95 m 

9.67 
Cota: -0.95 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

Mínimo
s 

0.00 
Cota: 0.20 

m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

 
  

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS 
Cota 
(m) 

Ley de axiles 
(kN/m) 

Ley de 
cortantes 

(kN/m) 

Ley de momento 
flector 

(kN·m/m) 

Ley de 
empujes 

(kN/m²) 

Presión 
hidrostática 

(kN/m²) 

0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.10 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

-0.01 1.04 0.00 0.00 0.08 0.00 

-0.12 1.58 0.05 0.00 0.82 0.00 

-0.23 2.13 0.18 0.01 1.56 0.00 

-0.34 2.67 0.40 0.05 2.30 0.00 

-0.46 3.22 0.69 0.11 3.04 0.00 

-0.57 3.76 1.07 0.20 3.78 0.00 

-0.68 4.30 1.53 0.35 4.52 0.00 

-0.79 4.85 2.07 0.54 5.26 0.00 

-0.90 5.39 2.70 0.81 6.00 0.00 

Máximo

s 

5.64 

Cota: -0.95 

m 

3.01 

Cota: -0.95 m 

0.95 

Cota: -0.95 m 

6.33 

Cota: -0.95 m 

0.00 

Cota: 0.20 m 

Mínimo
s 

0.00 
Cota: 0.20 

m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

0.00 
Cota: 0.20 m 

 
  
 

COMBINACIONES 

HIPÓTESIS 
 1 - Carga permanente 
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 2 - Empuje de tierras 

 3 - Sobrecarga  
COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS 

  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.35 1.00   

3 1.00 1.50   

4 1.35 1.50   

5 1.00 1.00 1.50 

6 1.35 1.00 1.50 

7 1.00 1.50 1.50 

8 1.35 1.50 1.50  
  

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO 
  Hipótesis 

Combinación 1 2 3 

1 1.00 1.00   

2 1.00 1.00 0.60  
  
 

DESCRIPCIÓN DEL ARMADO 

CORONACIÓN 

Armadura superior: 2Ø12 

Anclaje intradós / trasdós: 16 / 16 cm 
 

TRAMOS 

Núm. 
Intradós Trasdós 

Vertical Horizontal Vertical Horizontal 

1 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 Ø10c/20 

  Solape: 0.25 m   Solape: 0.35 m   
 

ZAPATA 

Armadura Longitudinal Transversal 

Superior Ø12c/20 Ø12c/20 

    Patilla Intradós / Trasdós: 15 / 15 cm 

Inferior Ø12c/20 Ø12c/20 

    Patilla intradós / trasdós: 9 / 9 cm 

Longitud de pata en arranque: 30 cm 
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COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 

Referencia: Muro: FILTROS (FILTROS VERTICALES EDAR MONTSENY) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación a rasante en arranque muro: 
 

        Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

 

Máximo: 215.1 kN/m 

Calculado: 9.2 kN/m 
 

Cumple 

Espesor mínimo del tramo: 
 

        Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12) 
 

 

 

Mínimo: 20 cm 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 19 cm 
 

Cumple 

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.001  
 

  

     -  Trasdós (-0.95 m): 
 

 

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

     -  Intradós (-0.95 m): 
 

 

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Cuantía 

horizontal > 20% Cuantía vertical) 
 

 

Mínimo: 0.00039  
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-0.95 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.0009  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: 
 

     -  Trasdós (-0.95 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00184  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-0.95 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.00027  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: 
 

     -  Intradós (-0.95 m): 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.3 
 

 

 

Mínimo: 0  

Calculado: 0.00196  
 

Cumple 

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

Mínimo: 2.5 cm 
 

  

     -  Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 18 cm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura vertical Trasdós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Muro: FILTROS (FILTROS VERTICALES EDAR MONTSENY) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Armadura vertical Intradós, vertical: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Comprobación a flexión compuesta: 
 

        Comprobación realizada por unidad de longitud de muro 
 

 

 

  
 

Cumple 

Comprobación a cortante: 
 

        Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

 

Máximo: 112.8 kN/m 

Calculado: 7.2 kN/m 
 

Cumple 

Comprobación de fisuración: 
 

        Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

 

 

Máximo: 0.1 mm 

Calculado: 0 mm 
 

Cumple 

Longitud de solapes: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

 

    

     -  Base trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.35 m 

Calculado: 0.35 m 
 

Cumple 

     -  Base intradós: 
 

 

Mínimo: 0.25 m 

Calculado: 0.25 m 
 

Cumple 

Comprobación del anclaje del armado base en coronación: 
 

Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

Calculado: 16 cm 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Mínimo: 9 cm 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm 
 

Cumple 

Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: 
 

        Criterio J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". 
 

 

 

Mínimo: 2.2 cm² 

Calculado: 2.2 cm² 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -
0.95 m 

- Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -

0.95 m 

- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -0.95 m, Md: 3.68 kN·m/m, Nd: 5.64 kN/m, Vd: 
9.25 kN/m, Tensión máxima del acero: 57.463 MPa 

- Sección crítica a cortante: Cota: -0.81 m 

  
Referencia: Zapata corrida: FILTROS (FILTROS VERTICALES EDAR MONTSENY) 

Comprobación Valores Estado 

Comprobación de estabilidad: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Coeficiente de seguridad al vuelco: 
 

 

Mínimo: 2  

Calculado: 3.33  
 

Cumple 

     -  Coeficiente de seguridad al deslizamiento: 
 

 

Mínimo: 1.5  

Calculado: 1.66  
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

     -  Zapata: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  58.8.1 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Valor introducido por el usuario. 
 

 

    

     -  Tensión media: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.0245 MPa 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: FILTROS (FILTROS VERTICALES EDAR MONTSENY) 

Comprobación Valores Estado 

     -  Tensión máxima: 
 

 

Máximo: 0.25 MPa 

Calculado: 0.0314 MPa 
 

Cumple 

Flexión en zapata: 
 

Comprobación basada en criterios resistentes 
 

 

Calculado: 5.65 cm²/m 
 

  

     -  Armado superior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0.25 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós: 
 

 

Mínimo: 0 cm²/m 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós: 
 

 

Mínimo: 0.29 cm²/m 
 

Cumple 

Esfuerzo cortante: 
 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.1 
 

 

Máximo: 178.5 kN/m 
 

  

     -  Trasdós: 
 

 

Calculado: 4.3 kN/m 
 

Cumple 

     -  Intradós: 
 

 

Calculado: 5 kN/m 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Norma EHE-08. Artículo  69.5 
 

 

    

     -  Arranque trasdós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

     -  Arranque intradós: 
 

 

Mínimo: 15 cm 

Calculado: 22.6 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 9 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior trasdós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado superior intradós (Patilla): 
 

 

Mínimo: 9 cm 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Recubrimiento: 
 

     -  Lateral: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm 

Calculado: 7 cm 
 

Cumple 

Diámetro mínimo: 
 

Norma EHE-08. Artículo  58.8.2. 
 

 

Mínimo: Ø12 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: Ø12 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 
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Referencia: Zapata corrida: FILTROS (FILTROS VERTICALES EDAR MONTSENY) 

Comprobación Valores Estado 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras 

de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 20 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

Calculado: 0.00188  
 

Cumple 

Cuantía mecánica mínima: 
 

Calculado: 0.00188  
 

  

     -  Armadura longitudinal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00047  
 

Cumple 

     -  Armadura longitudinal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  55 
 

 

 

Mínimo: 0.00047  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal inferior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00014  
 

Cumple 

     -  Armadura transversal superior: 
 

 

        Norma EHE-08. Artículo  42.3.2 
 

 

 

Mínimo: 0.00012  
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Información adicional: 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 2.57 kN·m/m 

- Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 2.99 kN·m/m  
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13. CASETA 

S’adjunten els càlculs realitzats amb el programa CYPECAD. 

 

 

 

   

CASETA EDAR MONTSENY   

 

Versión: 2018 

Número de licencia: 127792 
 
Proyecto: CASETA EDAR MONTSENY  

Clave: caseta 
 
 

Hormigón: EHE-08 

Aceros conformados: CTE DB SE-A 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 

Forjados de viguetas: EHE-08 

Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

 

 
 

FORJAT 200+50

Pes propi forjat, 3.09 kN/m
2

Pes envans, 0.80 kN/m2

Pes tauler ceràmic, 0.40 kN/m
2

Pes morter, 0.69 kN/m2

Pes teules, 0.60 kN/m2

Càrrega permanent total, 2.49 kN/m
2

S.c. d'ús, 1.00 kN/m
2

Llum de càlcul, 3.80 m

Esforços,

Mk = 11.88 mkN/m

Md = 16.30 mkN/m

Vd = 17.16 kN/m
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ACCIONES CONSIDERADAS 
 

Gravitatorias 

Planta 
S.C.U 

(kN/m²) 
Cargas muertas 

(kN/m²) 

Forjado 1 1.0 2.5 

Cimentación 0.0 0.0   

Viento 

CTE DB SE-AE 
Código Técnico de la Edificación. 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 

Zona eólica: C 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 

perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha 
presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de 
la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre 
el terreno del punto considerado: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo 
D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto 
considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en 
función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 

  Viento X Viento Y 

qb 

(kN/m²) 
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.520 0.51 0.71 -0.40 1.00 0.80 -0.50  
Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

Forjado 1 1.34 0.768 0.903  
 Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m) 

Ancho de banda X 

(m) 

En todas las plantas 3.80 7.40  
 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

Cargas de viento 

Planta 
Viento X 

(kN) 
Viento Y 

(kN) 

Forjado 1 5.546 12.701  
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Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las 

fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de 
±5% de la dimensión máxima del edificio. 

 Sismo  

 Norma utilizada: NCSE-02 

Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 

 Método de cálculo: Análisis mediante espectros de respuesta (NCSE-02, 3.6.2) 

 Datos generales de sismo 

Caracterización del emplazamiento           

ab: Aceleración básica (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   ab :  0.050 g 

K: Coeficiente de contribución (NCSE-02, 2.1 y Anejo 1)   K :  1.00   

Tipo de suelo (NCSE-02, 2.4): Tipo III           

Sistema estructural           

Ductilidad (NCSE-02, Tabla 3.1): Ductilidad baja           

: Amortiguamiento (NCSE-02, Tabla 3.1)    :  5.00 % 

Tipo de construcción (NCSE-02, 2.2): Construcciones de importancia 
normal 

          

Parámetros de cálculo           

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma           

Fracción de sobrecarga de uso    :  0.00   

Fracción de sobrecarga de nieve    :  0.00   

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden           

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Ninguno            
 Direcciones de análisis 

Acción sísmica según X 

Acción sísmica según Y 

 

Proyección en planta de la obra   

ESTADOS LÍMITE 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 
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SITUACIONES DE PROYECTO 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

- Situaciones persistentes o transitorias 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Situaciones sísmicas 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

 Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

AE Acción sísmica 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

AE Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de 

combinación () 

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

 Persistente o transitoria 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600  
  

Sísmica 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad () 
Coeficientes de combinación () 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q

 

        EGj kj P k A E Qi ai ki

j 1 i 1

G P A Q
 

       EGj kj P k A E Qi ki

j 1 i 1

G P A Q
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Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notas: 
(1) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los 

resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra.  
  

Tensiones sobre el terreno 

 Característica 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000  
  

 Sísmica 

  

Coeficientes parciales de 
seguridad () 

Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)         

Sismo (E) -1.000 1.000 1.000 0.000  
  
 

DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.80 3.80 

0 Cimentación       0.00  
  
 

DATOS GEOMÉTRICOS DE MUROS 
 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

- Las dimensiones están expresadas en metros. 

 Datos geométricos del muro 

Referenci
a 

Tipo muro GI- 
GF 

Vértices 
Inicial                   Final 

Plant
a 

Dimensiones 
Izquierda+Derecha=T

otal 

M1 Muro de bloques de 
hormigón 

0-1 (  0.00,  0.00) (  7.20,  
0.00) 

1 0.1+0.1=0.2 

M2 Muro de bloques de 
hormigón 

0-1 (  0.00,  3.60) (  7.20,  
3.60) 

1 0.1+0.1=0.2 

M3 Muro de bloques de 
hormigón 

0-1 (  0.00,  0.00) (  0.00,  
3.60) 

1 0.1+0.1=0.2 

M4 Muro de bloques de 
hormigón 

0-1 (  7.20,  0.00) (  7.20,  
3.60) 

1 0.1+0.1=0.2 
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LISTADO DE PAÑOS 
Tipos de forjados considerados 

 Nombre Descripción 

VIGUETAS SUR - ARMADA.HA-30 B-
500S, 20+5, De hormigón 

FORJADO DE VIGUETAS 
ARMADAS 
Fabricante: VIGUETAS SUR - 
ARMADA.HA-30 B-500S 
Tipo de bovedilla: De hormigón 

Canto del forjado: 25 = 20 + 5 
(cm) 
Intereje: 70 cm (simple) y 82 
cm (doble) 
Hormigón vigueta: HA-30, 
Yc=1.5 
Hormigón obra: HA-30, Yc=1.5 

Acero celosía: B 500 S, Ys=1.15 
Acero montaje: B 500 T/S, 

Ys=1.15 
Acero positivos: B 500 S, 
Ys=1.15 
Aceros negativos: B 500 S, 
Ys=1.15 

Peso propio: 3.09 kN/m² 
(simple) y 3.47 kN/m² (doble)  

 Autorización de uso 

Datos del forjado 

Fabricante: VIGUETAS SUR - ARMADA.HA-30 B-500S 

Tipo de bovedilla: De hormigón 

Canto del forjado: 25 = 20 + 5 (cm) 

Intereje: 70 cm (simple) y 82 cm (doble) 

Hormigón vigueta: HA-30, Yc=1.5 

Hormigón obra: HA-30, Yc=1.5 

Acero celosía: B 500 S, Ys=1.15 

Acero montaje: B 500 T/S, Ys=1.15 

Acero positivos: B 500 S, Ys=1.15 

Aceros negativos: B 500 S, Ys=1.15 

Peso propio: 3.09 kN/m² (simple) y 3.47 kN/m² (doble)  
 

Flexión positiva - Viguetas simples 

Tipo de 
vigueta 

Armado por 
vigueta 

Área 
del 

nervio 
(cm²) 

Momento 
(kN·m/m) 

Rigidez 
(m²·kN/m) Vcu 

(kN/m) 
Último Fisuración Total Fisurada 

V-2 2Ø6+1Ø6 0.85 12.15 10.03 13539 1359 13.72 

V-3 2Ø6+1Ø8 1.07 15.25 10.15 13671 1696 14.81 

V-4 2Ø6+1Ø6+1Ø6 1.13 16.17 10.18 13714 1800 15.10 

V-5 2Ø6+1Ø10 1.35 19.19 10.29 13836 2118 15.99 

V-6 2Ø6+1Ø8+1Ø8 1.57 22.33 10.41 13974 2461 16.83 

V-7 2Ø6+1Ø6+1Ø10 1.63 23.19 10.44 14008 2549 17.04 

V-8 2Ø6+1Ø12 1.70 23.96 10.47 14032 2619 17.23 

V-9 2Ø6+1Ø8+1Ø10 1.85 26.25 10.56 14136 2874 17.77 

V-10 2Ø6+1Ø10+1Ø10 2.14 30.15 10.70 14297 3280 18.62 

V-11 2Ø6+1Ø8+1Ø12 2.20 30.98 10.73 14328 3363 18.79 

V-12 2Ø6+1Ø10+1Ø12 2.48 34.86 10.88 14486 3762 19.56 
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Flexión positiva - Viguetas simples 

Tipo de 
vigueta 

Armado por 
vigueta 

Área 
del 

nervio 

(cm²) 

Momento 
(kN·m/m) 

Rigidez 
(m²·kN/m) Vcu 

(kN/m) 
Último Fisuración Total Fisurada 

V-13 2Ø6+1Ø16 2.58 35.86 10.89 14503 3831 19.73 

V-14 2Ø6+1Ø12+1Ø12 2.83 39.55 11.05 14674 4237 20.41 

V-15 2Ø6+1Ø16+1Ø8 3.08 42.79 11.16 14790 4544 20.96 

Notas: 

Vcu: Resistencia a cortante aportada por el hormigón 
Esfuerzos por metro de ancho  

   

Flexión negativa - Viguetas simples 

Refuerzo 
superior por 

nervio 

Área 
del 

nervio 

(cm²) 

Momento último 

(kN·m/m) 
Momento 

de 
fisuración 

(kN·m/m) 

Rigidez 

(m²·kN/m) Vcu 
(kN/m) Sección 

tipo 

Sección 

macizada 
Total Fisurada 

1Ø8 0.50 6.76 6.76 22.53 13029 694 11.29 

1Ø10 0.79 10.39 10.39 22.59 13042 1031 13.08 

2Ø8 1.01 13.23 13.23 22.64 13056 1290 14.23 

1Ø12 1.13 14.66 14.66 22.65 13057 1396 14.74 

1Ø8+1Ø10 1.29 16.70 16.70 22.70 13069 1574 15.43 

2Ø10 1.57 20.08 20.08 22.75 13081 1829 16.48 

1Ø8+1Ø12 1.63 20.78 20.78 22.76 13083 1876 16.68 

1Ø10+1Ø12 1.92 24.05 24.05 22.82 13096 2097 17.59 

1Ø16 2.01 24.83 24.83 22.81 13090 2111 17.79 

2Ø12 2.26 27.89 27.89 22.89 13110 2319 18.57 

2Ø8+2Ø10 2.58 31.51 31.51 22.97 13132 2501 19.45 

1Ø10+1Ø16 2.80 33.38 33.38 22.97 13127 2505 19.89 

1Ø12+1Ø16 3.14 36.80 36.80 23.04 13141 2670 20.67 

3Ø12 3.39 39.47 39.47 23.11 13160 2866 21.26 

2Ø16 4.02 44.61 44.61 23.19 13171 3177 22.41 

2Ø12+1Ø16 4.27 46.97 46.97 23.26 13190 3355 22.68 

2Ø16+1Ø10 4.81 50.93 50.93 23.35 13206 3624 22.64 

2Ø16+1Ø12 5.15 53.37 53.37 23.41 13219 3800 22.63 

3Ø16 6.03 58.66 58.66 23.55 13246 4208 22.60 

2Ø12+2Ø16 6.28 60.33 60.33 23.63 13264 4357 22.65 

Notas: 
Vcu: Resistencia a cortante aportada por el hormigón 

Esfuerzos por metro de ancho  
   

Cortante - Estribos o celosías 

Disposición 
Vsu (+) 

(kN/m) 

Vsu (-) 

(kN/m) 

CS (Celosía Simple(Paso 20 cms)) 26.31 25.09 

CD (Celosía Doble(Paso 10 cms)) 52.63 50.17 

Notas: 

Vsu: Resistencia a cortante aportada por el acero  
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LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 

  -Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.200 MPa 

  -Tensión admisible en situaciones accidentales: 0.300 MPa 

 MATERIALES UTILIZADOS 
 

Hormigones 

 Elemento Hormigón 
fck 

(MPa) 
c 

Árido 
Ec 

(MPa) Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-30 30 1.30 a 1.50 Cuarcita 20 28577  
Aceros por elemento y posición 
 

Aceros en barras 

 Elemento Acero 
fyk 

(MPa) 
s 

Todos B 500 S 500 1.00 a 1.15  
Muros de bloques de hormigón 

Acero barras verticales B 500 S, Ys=1.15 

Acero barras horizontales B 500 S, Tipo Celosía 
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CIMENTACIÓN 

 Referencias GEOMETRÍA ARMADO 

M1 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 

M2 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 

M3 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 70.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm 

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 

M4 Vuelo a la izquierda: 25.0 cm 
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 70.0 cm 

Canto de la zapata: 30.0 cm 

Inferior Longitudinal: Ø12c/30 
Inferior Transversal: Ø12c/30 

  
 

Referencia: M1 – M2 – M3 – M4 

Dimensiones: 70 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Tensiones sobre el terreno: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Tensión media en situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 0.2 MPa 

Calculado: 0.044145 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión media en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.3 MPa 

Calculado: 0.0446355 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes sin 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0448317 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones persistentes con 
viento: 

 

 

Máximo: 0.249959 MPa 

Calculado: 0.0462051 MPa 
 

Cumple 

     -  Tensión máxima en situaciones accidentales 
sísmicas: 

 

 

Máximo: 0.374938 MPa 

Calculado: 0.0496386 MPa 
 

Cumple 

Vuelco de la zapata: 
 

Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir 

que los coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los 

valores estrictos exigidos para todas las combinaciones de 

equilibrio. 
 

 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Reserva seguridad: 1876.6 % 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Reserva seguridad: 100000.0 % 
 

Cumple 

Flexión en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Momento: 0.00 kN·m 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Momento: 16.93 kN·m 
 

Cumple 

Cortante en la zapata: 
 

    

     -  En dirección X: 
 

 

Cortante: 0.00 kN 
 

Cumple 

     -  En dirección Y: 
 

 

Cortante: 5.20 kN 
 

Cumple 
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Referencia: M1 – M2 – M3 – M4 

Dimensiones: 70 x 30 

Armados: Xi:Ø12c/30 Yi:Ø12c/30 

Comprobación Valores Estado 

Compresión oblicua en la zapata: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros 
 

 

    

     -  Situaciones persistentes: 
 

 

Máximo: 6000 kN/m² 

Calculado: 85.8 kN/m² 
 

Cumple 

     -  Situaciones accidentales sísmicas: 
 

 

Máximo: 6923 kN/m² 

Calculado: 51.5 kN/m² 
 

Cumple 

Canto mínimo: 
 

        Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 25 cm 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Espacio para anclar arranques en cimentación: 
 

     -  M1: 
 

 

 

Mínimo: 0 cm 

Calculado: 23 cm 
 

Cumple 

Cuantía geométrica mínima: 
 

Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 
 

 

Mínimo: 0.0009  
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Cuantía mínima necesaria por flexión: 
 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

        Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 
 

 

 

Mínimo: 0.0002  

Calculado: 0.0013  
 

Cumple 

Diámetro mínimo de las barras: 
 

     -  Parrilla inferior: 
 

 

        Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) 
 

 

 

Mínimo: 12 mm 

Calculado: 12 mm 
 

Cumple 

Separación máxima entre barras: 
 

Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 
 

 

Máximo: 30 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Separación mínima entre barras: 
 

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de 

Estructuras de Cimentación". Capítulo 3.16 
 

 

Mínimo: 10 cm 
 

  

     -  Armado inferior dirección X: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inferior dirección Y: 
 

 

Calculado: 30 cm 
 

Cumple 

Longitud de anclaje: 
 

Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. 

Calavera. Ed. INTEMAC, 1991 
 

 

Mínimo: 15 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Longitud mínima de las patillas: 
 

Mínimo: 12 cm 
 

  

     -  Armado inf. dirección Y hacia arriba: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

     -  Armado inf. dirección Y hacia abajo: 
 

 

Calculado: 15 cm 
 

Cumple 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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MUROS DE BLOQUES 

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES 
  

Tabla de materiales para muros de bloques de hormigón 

Muros 
Serie de bloques Bloque 

Nombre Descripción Nombre Geometría 

En todos los 
muros 

Bloques básicos 

E: 0.78 GPa 
: 0.25  

: 19.62 kN/m³ 

fd: 0.98 MPa 
fvd: 0.07 MPa 

40x20x20 
Bloque: 39.0 x 19.0 x 19.0 
1/2 Bloque: 19.0 x 19.0 x 19.0 

Notación: 

E: Módulo de elasticidad 

: Módulo de Poisson 

: Peso específico 

fd: Resistencia de cálculo a compresión 
fvd: Resistencia de cálculo a cortante 

fxd,v: Resistencia de cálculo a flexión vertical (alrededor del eje horizontal) 

fxd,h: Resistencia de cálculo a flexión horizontal (alrededor del eje vertical)  
  
 

COMPOSICIÓN 

Cimentación 

Referencia Número 

M1 y M2 18 + (1/2) 

M3 y M4 9 + (1/2) 

En todos los muros (Cimentación) 

Juntas verticales: 10 mm 
Juntas horizontales: 10 mm 
Nº Hiladas: 17 

Bloques: 40x20x20 

Refuerzos horizontales: 16 x 2Ø4 
Nota: El número de bloques es orientativo, no se tienen en cuenta los huecos ni los 
encuentros con otros muros. 
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1. INTRODUCCIÓ  

L’àrea conca d’estudi forma part de la capçalera de la Tordera. Ocupa una superfície de 44,23 

km2, dins els termes municipals de Montseny, Mosqueroles i Sant Pere de Vilamajor situats a la 

comarca del Vallès Oriental i de Viladrau a la comarca d’Osona. 

 

La Tordera està situada en el vessant sud‐oriental del massís muntanyós del Montseny i la seva 

conca discorre  entre  aquest massís  i  la  serralada  litoral  fins  a  la desembocadura  al mar, on 

s’acaba el Maresme i s’inicia la Costa Brava i forma part d’una de les grans unitats geològiques 

de Catalunya, els Catalànids o Serralades Costaneres‐Catalanes.  

 

Ubicada en una zona intermèdia entre les províncies de Barcelona i Girona, drena les comarques 

del Vallès Occidental, la Selva i el Maresme. Dins la conca de la Tordera s’hi inclouen els cims i els 

vessants meridionals  dels massissos  prelitorals  del Montseny  i  les  Guilleries,  els  cims  i  els 

vessants septentrionals dels massissos litorals de Montnegre i Blanes, i les depressions del Vallès 

i la Selva, des de Sant Celoni a Hostalrich i des d’Hostalrich a Caldes de Malavella. 

 

A  la  capçalera  de  la  conca,  alzinars  i  pinedes,  suredes,  rouredes,  fagedes  i  tota mena  de 

caducifolis, així com avetoses, donen forma en el seu conjunt a un paisatge bàsicament forestal, 

que s'ha vist créixer en les últimes dècades pel progressiu abandó de les activitats agropecuàries 

i els baixos rendiments de l'explotació del bosc. Aspecte important a destacar és el paper que el 

Montseny té com a espai de refugi per a  força espècies pròpies de contextos ambientals de 

major  latitud,  i  que  troben  en  el massís  el  límit meridional  de  la  seva  àrea  de  distribució  a 

Catalunya. 

 

2. OBJECTE DE L’ESTUDI.  

El present estudi té per objecte, analitzar la incidència que tenen les avingudes amb períodes de 

retorn de 10, 100  i de 500 anys a  la  llera de  la Tordera al seu pas per  la parcel∙la on es preveu 

ubicar l’EDAR Montseny, al terme municipal de Montseny, al Vallès Oriental (UTM: X‐446.356; Y‐

4.623.009), i conèixer els calats i les ocupacions d’aquestes avingudes. 
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3. METODOLOGIA. 

Per portar a terme aquests treballs s’han seguit les directrius i criteris tècnics que es recullen a 

la guia “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” elaborada per 

l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

Pels objectius amb els que han estat  concebudes  i pel  seu propi  contingut  tècnic, aquestes 

recomanacions son aplicables a estudis de trams de riu que compleixin els següents criteris o 

condicionants: 

 Sigui  valida  la  hipòtesi  de  flux  en  lamina  lliure.  És  a  dir,  no  existiran  trams  coberts 

funcionant en carrega, excepte en els casos locals de ponts i petites cobertures. 

 Sigui valida la hipòtesi de flux unidimensional. és a dir, que la influencia dels fluxos amb 

component transversal a  l’eix fluvial no sigui prou gran com per  invalidar els resultats 

del model proposat. 

 Sigui valida la hipòtesi de llera fixa. És a dir, que els canvis de la llera durant l’avinguda 

estudiada no siguin prou grans com per desvirtuar la geometria inicial i invalidar així els 

resultats del model proposat. 

 Sigui el tram estudiat d’àmbit local o longitud reduïda.  

 

Per delimitar les zones inundables és necessària la realització de càlculs hidrològics i hidràulics. 
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Els càlculs hidrològics es duen a terme per tal de determinar els cabals de la conca i període de 

retorn. Introduint els valors obtinguts al model hidràulic es pot simular el règim de funcionament 

de la xarxa fluvial. 

 

Per a aquests càlculs i també per al model hidràulic, és necessari disposar d’un model digital del 

terreny, que en el nostre cas, és el model d’elevacions del terreny  de 2x2 de l’Institut Cartogràfic 

de Catalunya (ICC) amb una  informació en format malla regular (ràster), un pas de malla de 2 

metres  i  que  es  basa  en  dades  LIDAR.  Conté  altituds  ortomètriques  amb  una  exactitud 

altimètrica estimada de 0.15 m. 

 

Amb el model d’elevacions i amb l’ajuda del software HEC‐GeoHMS i de l’ArcGIS es determinen 

les zones de flux preferent, es delimiten les subconques, s’estableix el punt de tancament de la 

conca, es calculen els centroids de cada subconca i del cursos més llargs i es defineix el model 

de conca HMS. Amb l’ArcGIS, es calcula les pendents de tota la conca, i es processa la informació 

d’usos de sòl, tipus de  litologies, pendents, precipitacions diàries  i altres que ens serviran per 

definir les característiques hidromorfòlogiques de la conca i per calcular el valor de paràmetres 

de  longituds,  pendents,  nombre  de  corba  de  cada  subconca,  precipitació  diària,  temps  de 

concentració, temps de retard... 

 

El model HMS creat i totes les dades hidromorfològiques i de precipitació el treballem amb el 

software HEC‐HMS, que és el que ens modelitza els hidrogrames de sortida per als períodes de 

retorn especificats.  L’HEC‐HMS  treballa  amb  tres mòduls bàsics que defineixen  l’entrada de 

dades i l’estructura de simulació de la conca: 

 Model de conca HMS: El model de conca és utilitzat per representar la part física de la 

conca. El model el generem amb  l’aplicatiu HEC‐GeoHMS  i s’importa al HEC‐HMS. Els 

elements hidrològics d’aquest model usen models matemàtics per tal de descriure el 

processos físics a la conca. 

 Model de precipitació: Calcula  la pluja  caiguda a  la  conca, es pot utilitzar  informació 

puntual o distribuïda en l’espai. També pot modular precipitació sòlida  a més a més de 

la líquida i la evapotranspiració. 

 Mòdul de control: Les especificacions de control fixen  la duració de cada execució de 

simulació,  inclouen data d’inici  i data final de  la simulació així com  l’interval de temps 

(minuts, hores, dies) de la mateixa. 

 

Els resultats d’aquesta modelització en forma de cabal recollit en el punt de concentració de la 

conca per a diferents períodes de retorn, son els que utilitzarem en l’estudi hidràulic. 
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El model matemàtic que s'ha utilitzat per a simular el comportament hidràulic de la Tordera al 

seu pas per la parcel∙la de Montseny, és el que presenta el programa HEC‐RAS "River Analysis 

System" en  la seva versió 5.0.3, desenvolupat per  l'Hidrological Engineering Center, US Army 

Corps of Engineers. 

 

L'esmentat programa resol l'equació unidimensional de l'energia, en el cas de flux estacionari 

gradualment variat, mitjançant el procediment anomenat "standard step method". El sistema 

pot estudiar una xarxa completa de canals, un sistema dendrític, o un únic corrent. Així mateix 

pot modelar el flux subcrític, supercrític i mixt. 

 

S'avaluen  les  pèrdues  d'energia  degudes  a  la  fricció mitjançant  l'equació  de Manning,  les 

degudes a  la contracció/expansió mitjançant un coeficient multiplicat pel canvi en  l'alçaria de 

velocitat.  L'equació  del moment  cinètic  s'utilitza  en  els  casos  en  què  el  perfil  hidràulic  és 

ràpidament  variat,  aquestes  situacions  inclouen  càlculs  de  règim mixt  (ressalts  hidràulics), 

hidràulica de ponts i avaluació de perfils en confluències de corrents. 

 

Els  efectes  de  les  diferents  obstruccions  com  ponts,  canonades,  sobreeixidors  i  altres 

estructures del canal poden ésser considerades en el càlcul. El sistema de flux estacionari del 

programa  HEC‐RAS,  està  dissenyat  per  a  la  seva  utilització  en  estudis  de  zones  i  plans 

d'inundació, per estudis de seguretat en front de les avingudes i per avaluar el canvi en el perfil 

de la làmina d'aigua provocat per obres de millora i per endegaments de lleres. 

 

Les principals hipòtesis assumides en el model HEC‐RAS són: 

 

 Flux estacionari, no hi ha variació del calat ni de la velocitat en una secció determinada 

amb el pas del temps. 

 Flux gradualment variat: la profunditat de l'aigua no canvia sobtadament en distàncies 

curtes. 

 Flux unidimensional, l'única component de la velocitat és la de la direcció del flux. 

 Pendents "petits", menors de 0,1 

 Contorns rígids, no té en compte la possible erosió o sedimentació en la llera. 
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4. HIDROLOGIA 

4.1. Característiques de la conca. 

Figura 1. Subconques i xarxa hidrogràfica de la conca d’estudi. 

 

 

Les conques tributàries estudiades i les seves característiques físiques són les següents. 
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Taula 1. Paràmetres hidromorfomètrics de les subconques. Conca d’estudi. 

 

Subconca 

Àrea 
(km2) 

Longitud 

L (m) 

Pendent J 

(m/m) 

1  19.234  8.986  0,1362 

2  15.112  7.464  0,1668 

3  9.893  7.876  0,1185 

Conca d’estudi  44.239  13.008  0,112 

 

4.2. Càlcul de cabals. Mètode de l’HEC‐HMS. 

Com abans s’ha explicat el HEC‐HMS és un programa de simulació de precipitació‐escorrentiu 

desenvolupat per l'Hidrològic Engineering Center del U.S. Army Corps of Engineers. El programa 

consta de tres parts principals:  

• Model de Conques. 

• Model Meteorològic. 

• Especificacions de control.  

4.2.1. Model de Conques. 

En  aquesta  part  es  defineixen  les  característiques  hidrològiques  i  geomorfològiques  de  les 

conques, les característiques de les conduccions i els mètodes de càlcul. La modelització de les 

conques es realitza en tres etapes diferents: mètode de pèrdues, escorrentiu directe i flux base. 

El trànsit dels fluxos d’aportació de les distintes subconques es realitza mitjançant un mètode 

de conducció. 

4.2.1.1. Mètode de pèrdues de precipitació. 

HEC‐HMS permet el càlcul de pèrdues per infiltració mitjançant els següents models: 

• Model d’infiltració inicial i constant. 

• Model de Número de Corba de la SCS (SCS‐CN). 

• Model de Green i Ampt. 

• Model d’humitat continua del sòl (SMA). 
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Seguint els criteris de  la Guia Tècnica, s’ha utilitzat el mètode de  la SCS‐CN  ja que està basat 

únicament en un paràmetre, el Número de Corba, que està relacionat amb el tipus i l'ús del sòl. 

Per als altres mètodes es requereixen paràmetres no disponibles o que únicament poden ser 

estimats mitjançant calibratge. 

Mètode del SCS CN. 

Per  a  la  determinació  de  les  pèrdues  de  precipitació  la  Guia  Tècnica  segueix  el  mètode 

desenvolupat pel Soil Conservation Service (SCS, depenent del Servei Geològic dels Estats Units, 

USGS). D’aquesta forma per a cada subconca es pondera el nombre de corba NC. El nombre de 

Corba pot variar entre 0 i 100, i s’estableix que el NC=100 correspon a una superfície totalment 

impermeable. El Soil Conservation Service, va tabular els NC segons l’ús del sòl, el pendent, les 

característiques hidrològiques i el grup de sòl. 

La relació entre el P0 (llindar d’escorrentiu a partir del qual es produeix escorrentiu superficial) i 

l’NC utilitzada habitualment a la Península és la proposada per Témez: 

𝑃
5080
𝑁𝐶

50,8 

 

On  P0  és  el  llindar  d’escorrentiu  en  condicions  d’humitat  de  tipus  II,  condicions  d’humitat 

normals, s’expressa en mm, i NC el nombre de corba, és adimensional. 

Seguint els criteris de la Guia Tècnica, l'abstracció inicial (P0) s’ha de multiplicar per un coeficient 

anomenat factor regional, típic de les conques internes catalanes, i que pren un valor de 1,3. Així 

doncs; 

𝑃 1.3 𝑃′  

Val a dir, que per al càlcul del nombre de corba s’han d’utilitzar els valors de l’NC’ que és el que 

es dedueix del P’0. Els valors de NC es troben en una taula a la guia tècnica de l’ACA, aquesta 

és vàlida per a  condicions d’humitat de tipus II (condicions normals). A la taula 2 es presenta un 

extracte d’aquesta taula amb els valors de P0 utilitzats en aquest estudi. 
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Taula 2. Valors del P0 adoptats, vàlids en condicions d’antecedents d’humitat de tipus II. 

Ús del sòl  Pendent 

(%) 

Caracterísques 
hidrològiques 

Grup de sòl 

A  B  C  D 

Guaret  ≥3  N  17  11  8  6 

<3  R/N  20  14  11  8 

Praderies  ≥3  Pobra  24  14  8  6 

  Bona  69    18  13 

<3  Pobra  58  25  12  7 

  Bona  122    22  14 

Plantacions 
regulars 

d’aprofitament 
forestal 

≥3  Pobra  62    15   

<3  Pobra  75    19   

Masses  forestals    Clara  60  24  14  10 

  Espessa  89  47  31  23 

Roques 
impermeables 

≥3  En qualsevol cas  2 

<3  En qualsevol cas  4 

 

A partir del  Mapa  Geològic  de  Catalunya  a escala  1:250.000  de l’Institut  Geològic  de Catalunya 

(Figura 2), la geologia  de  la  conca  presenta  poca  varietat  i  està  formada bàsicament per 

roques sedimentàries i intrusives del Paleozoic i Mesozoic. 
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Figura 2. Geologia de la conca. Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 (ICGC). 

 

Taula 3. Descripció de la geologia de la conca segons mapa 1:50000 del ICGC. 

Unitat  Descripció  Grup de 
sòl SCS 

COA  Pelites, gresos i grauvaques (ritmites). Roques sedimentàries del Paleozoic  C 

MC‐COA  Roques de la unitat COA afectades pel metamorfisme de contacte tardohercinià. 
Roques sedimentàries del Paleozoic. 

C 

GRDA  Granodiorites biotiques. Roques intrusives del Paleozoic.  D 

MPA  Microgranitoides, pegmatites i aplites granítiques. Roques intrusives del Paleozoic.  D 

T1  Conglomerats de quars, gresos i lutites roges. Roques sedimentàries del Mesozoic.  B 

 

Tal  i com mostra  la Taula 3  i d’acord amb  la Guia Tècnica de  l’Agència Catalana de  l’Aigua,  les 

litologies de tipus COA i MC‐COA s’inclouen dins el grup de sòls tipus C, les litologies del tipus T1 
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s’inclouen dins el grup de sòls tipus B, i les litologies del tipus GRDA i MPA s’inclouen dins del 

grup de sòls tipus D.  

Figura 4. Zonificació segons grup de sòl.  

 

La figura següent presenta un mapa amb els pendents del terreny a les conques estudiades: 



 

 

 

 
Estudi d’inundabilitat de la Tordera al seu pas per les instal∙lacions del Consorci Besos‐Tordera al municipi 

de Montseny.  12 

 
 

Figura 5. Zonificació segons pendent de sòl.  

 

Pel que fa als usos del sòl, a continuació es representen els usos de sòl a partir del mapa de 

cobertes  del  sòl  de  Catalunya  del  CREAF  (versió  4)  de  la  zona  d’estudi,  correlacionant 

directament  cada  ús,  amb  l’ús  contemplat  a  la  Guia  Tècnica  de  l’ACA  i,  finalment,  a  partir 

d’aquesta, assignant‐li un ús des del punt de vista hidrològic segons el mètode de SCS. 

Com es pot comprovar, d’acord amb les taules 4, 5 i 6, els principals usos que trobem a la zona 

d’estudi són el bosc dens, el bosc clar i en menor mesura les praderies pobres. 

A la figura 6 es mostra de forma gràfica la zonificació d’usos de sòl, per a cada subconca, d’acord 

amb la descripció mostrada a la taula.  
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Figura 6. Usos de sòl, metodologia SCS. 

 

Utilitzant  els mapes  d’usos  del  sòl,  geologia  i mapa  de pendents  determinarem  el  valor  de 

l’umbral d’escorrentiu (P0) i en deduirem el NC per a cada subconca. Les taules 4, 5 i 6 en mostren 

els resultats. 
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Taula 4. Determinació de l’umbral d’escorrentiu P0 (mm) a la subconca 1. 

Ús de sòl  %  
superf 

Pend 
(%) 

Caract 
hidrol 

P0 (mm)  Grup de sòl (%)  P0 
(mm) 

A  B  C  D  A  B  C  D 

Guaret  2,87  ≥3        8  6      78  22  0,218 

0,02  <3        11  8      40  60  0,002 

Praderies  2,82  ≥3  pobra      8  6      92  8  0,221 

0,07  bona      18  13      55  45  0,011 

0,38  <3  pobra      12  7      90  10  0,043 

0,03  bona      22  14      64  36  0,007 

Plantacions regulars 
d’aprofitament forestal 

0,032  ≥3  pobre      15        100    0,005 

0,003  <3  pobre      19        100    0,001 

Massa forestal   15,28    clara      14  10      85  15  2,045 

77,79  espessa      23  18      69  31  22,203 

Roques impermeables  0,53  ≥3    2                0,011 

0,15  <3    4                0,006 

  100                      24,77 

Coef corrector=  1,3    P0 =  24,77 mm      P’0 =  32,2  mm     

              NC’=  61,2         
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Taula 5. Determinació de l’umbral d’escorrentiu P0 (mm) a la subconca 2. 

Ús de sòl  %  
superf 

Pend 
(%) 

Caract 
hidrol 

P0 (mm)  Grup de sòl (%)  P0 
(mm) 

A  B  C  D  A  B  C  D 

Guaret    2,22  ≥3      11  8  6    0,5  94,5  5  0,175 

 0,05  <3      14  11  8    3  94  3  0,005 

Praderies  7,28  ≥3  pobra    14  8  6    2  94  4  0,587 

0,001  bona      18        100    0,0003 

1,01  <3  pobra    25  12  7    6  93  1  0,129 

0  bona      22        64    0 

Plantacions regulars 
d’aprofitament forestal 

0,005  ≥3  pobre      15        100    0,001 

0,001  <3  pobre      19        100    0 

Massa forestal   20,34    clara    24  14  10    2  97  1  2,885 

68,74  espessa    47  23  18      100    21,31 

Roques impermeables  0,29  ≥3    2                0,006 

0,07  <3    4                0,003 

  100                      25,1 

Coef corrector=  1,3    P0 =  25,1  mm      P’0 =  32,6  mm     

              NC’=  60,9         
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Taula 6. Determinació de l’umbral d’escorrentiu P0 (mm) a la subconca 3. 

Ús de sòl  %  
superf 

Pend 
(%) 

Caract 
hidrol 

P0 (mm)  Grup de sòl (%)  P0 
(mm) 

A  B  C  D  A  B  C  D 

Guaret  0,99  ≥3        8        100    0,079 

0,06  <3        11        100    0,007 

Praderies  5,59  ≥3  pobra    14  8        100    0,447 

0,122  bona      18        100    0,022 

0,939  <3  pobra    25  12        100    0,113 

0,024  bona      22        100    0,005 

Plantacions regulars 
d’aprofitament forestal 

0,004  ≥3  pobre      15        100    0,001 

0,001  <3  pobre      19        100    0 

Massa forestal   12,21    clara    24  14        100    1,709 

78,77  espessa      23        100    24,418 

Roques impermeables  1,02  ≥3    2                0,02 

0,28  <3    4                0,011 

  100                      26,83 

Coef corrector=  1,3    P0 =  26,83 mm 

 

    P’0 =  34,9  mm     

              NC’=  59,3         

 

La taula 7 ens detalla el resultat final del nombre de corba calculat per a cada conca. 

Taula 7. NC’ calculat. 

Subconca  NC’ 

1  61,2 

2  60,9 

3  59,3 

 

4.2.1.1. Mètode d’escorrentiu directe. 

Els models que estan  inclosos en HEC‐HMS per a  simular el procés d’escorrentiu directe per 

excés de precipitació en una conca son els següents: 

• Hidrograma unitari especificat per l'usuari. 
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• HU Paramètric i Sintètic. 

• Model del HU de Snyder. 

• Model del HU del SCS. 

• Model del HU de Clark. 

• Model de l'Ona Cinemàtica. 

De nou, seguint els criteris de la Guia Tècnica, s’ha empleat el mètode del HU del SCS, el qual 

únicament requereix com a dada d’entrada el temps de retard (tlag) de les subconques. 

Mètode del HU del SCS. 

El mètode del HU del SCS es basa en la definició d’un hidrograma unitari adimensional. 

Aquest HU expressa el cabal del HU, Ut, com un rati del cabal punta del HU, Up, per a qualsevol 

temps t, una fracció de Tp, el temps d’ocurrència del cabal punta. 

Figura 7. Hidrograma unitari del SCS. 

La relació entre la punta del HU i el temps de la punta és la següent:  

𝑈 𝐶  
𝐴 
𝑇
 

On: 

A  :    Àrea de la conca. 
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C:  Constant de conversió que pren un valor de 2,08 en el SI. 

El temps de la punta també es relaciona amb la duració de la unitat d’excés de precipitació de la 

següent manera: 

𝑇  
∆𝑡
2

𝑇  

On:  

Δt :    Duració de l'excés de precipitació (també és l'interval computacional en HEC‐HMS). 

Tlag:        lapsus de  la conca, definit com  la diferència de temps entre el centre de massa de 

l'excés de precipitació i la punta del HU. 

El  temps de  concentració  Tc  és  el  temps que  transcorre  entre  la  finalització de  l’episodi de 

precipitació  i  la sortida de  la darrera gota d’escorrentiu superficial. S’agafa com el temps que 

tarda una gota de pluja neta caiguda a l’extrem superior del curs principal a sortir pel punt de 

sortida.  Per   al   seu   càlcul   utilitzarem   la   fórmula  proposada  per  J.R.Témez.  El  temps de 

concentració Tc s’expressa en hores. 

𝑇 0,3 𝑥 
𝐿

𝑗 ,

,

 

 

Pel temps de retard,  la Guia Tècnica proposa la següent formulació: 

𝑇 0,31 𝑇   

 

La Taula 8 mostra els valors dels paràmetres hidromorfomètrics, el temps de concentració i el 

temps de retard de cada subconca i del conjunt de la conca. 

Taula 8. Paràmetres hidromorfomètrics, temps de concentració i temps de retard. Conca d’estudi 

 

Subconca 

Àrea 
(km2) 

Longitud 

L (m) 

Pendent J 

(m/m) 

Temps 

Tc (h) 

Temps Tlag 
(min) 

1  19.234  8.986  0,1362  2,32  43,2 

2  15.112  7.464  0,1669  1,94  36,1 

3  9.893  7.876  0,1185  2,16  40,2 

Conca d’estudi  44.239  13.008  0,112  3,2  59,4 
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Amb  el  temps  de  concentració  especificat,  HEC‐HMS  calcula  UP  i  TP  amb  les  equacions 

pertinents per a la conca.  

Per  a una modelització  adequada del pic de  l’hidrograma  convé que  es  compleixi  la  relació 

següent: 

∆𝑡 0,29 𝑇  

 

4.2.1.2. Mètode de conducció 

Quan es modelitza una conca dividint‐la en subconques, és necessari propagar els hidrogrames 

d’avinguda obtinguts de la transformació pluja‐escorrentiu, en les subconques que no tinguin el 

seu desguàs justament en el punt de sortida de la conca general. En aquest cas la propagació 

d’avingudes  s’ha  modelat  amb  el  mètode  de  propagació  agregada  de Muskingum‐Cunge. 

Aquest mètode està basat en el mètode de Muskingum, i és una tècnica de propagació no lineal, 

que considera la difusió d’un hidrograma basat en les propietats físiques de la llera i l’hidrograma 

d’aigües amunt.  

Figura 8. Esquema HEC‐HMS de la conca d’estudi. 
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Taula 9. Característiques de la conducció. 

 

Conducció 

Longitud 

L (m) 

Pendent J 

(m/m) 

n 

 Manning 

Tram 3  3162,5  0,025  0,04 

 

 

Figura 9. Perfil transversal de la secció de conducció. 

 

 

4.2.2. Model meteorològic. 

En aquest apartat es defineix la duració i la intensitat de la pluja.  

Per al càlcul dels valors de precipitació diària Pd, normalment es realitza un tractament estadístic 

de les sèries de pluges històriques obtingudes dels registres de les estacions meteorològiques 

properes. El  tractament estadístic utilitza dades de mesures  a punts  concrets,  les  estacions 

meteorològiques. Si s’utilitzen els resultats del tractament estadístic per assignar un únic valor 

de precipitació Pd a una zona amb una certa extensió, i no a un punt, cal reduir els resultats del 

tractament estadístic aplicant un coeficient adimensional. Aquest coeficient és KA, coeficient de 

simultaneïtat, que té l’expressió: 

si S ≤ 1 km2  KA=1 

si S > 1 km2  KA=1 –   
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On S és la superfície de la conca expressada en km². L’aplicació del coeficient de simultaneïtat 

està motivada perquè,  sobre  una  zona  extensa,  la precipitació mitjana  és menor quan més 

superfície té la zona.  

En el cas de  la nostra conca, els valors de pluges màximes de 24 hores associats a  la conca 

d’estudi, s’han calculat a partir de l’anàlisi dels mapes d’isomàximes de precipitació Pd, per a cada 

període de retorn de la conca de la Tordera, publicats per l’Agència Catalana de l’Aigua.  

A la Taula 9 es poden observar els valors de Pd, i els valors de P′d una vegada aplicat el coeficient 

de simultaneïtat KA (P′d = Pd x KA).  

Taula 9. Precipitacions diàries associades a cada període de retorn. Conca d’estudi. 

  Pd  (mm)  P’d (mm) 

KA  T10  T100  T500  T10  T100  T500 

0,89  132  218  289  117  194  257 

 

Una vegada coneguda la precipitació diària P′d  el mètode més utilitzat per a la construcció d’un 

hietograma de precipitació és el que es basa en  les corbes  intensitat – durada –  freqüència, 

també anomenades corbes IDF proposades per Témez: 

𝐼
𝐼

𝐼
𝐼

,  ,

,

 

On: 

   I    :        Intensitat de precipitació per a una durada efectiva de  la pluja de durada D hores 

corresponent al període de retorn considerat, expressada en mm/h. 

 𝐼 𝐼⁄   :   Quocient característic de la zona d’estudi, a Catalunya es pot considerar un valor 

mitjà  de  11,  d’acord  amb  la  norma  “5.2‐I.C.  Drenage  superficial  del Ministerio  de 

Fomento” (2016). 

           Id  :    Intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és  la  intensitat de 

precipitació per una durada efectiva de la pluja d’un dia. S’expressa en mm/h. 

            D  :   Durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat. S’expressa en hores. 

Els cabals utilitzats per a  la determinació de  les zones  inundables  segons  la  terminologia de 

l’Agència Catalana de l’Aigua són el de T = 10 anys, T = 100 anys i T = 500 anys. 
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El càlcul del hietograma de precipitació, un cop coneguda la Pd’ i la corba IDF aplicable es realitza 

amb el mètode conegut com dels blocs alternats, agafant com a vàlida  la distribució general. 

L’hietograma per a tota la conca i els diferents períodes de retorn es mostren a la figura 10. 

Figura 10. Hietogrames de la conca d’estudi per als períodes de retorn de T=500, T=100 i T=10. 

 

4.3. Resultats de la modelització de la conca. 

La  Taula  10  recull  els  resultats  de  la modelització  de  la  conca  amb  els  cabals màxims  dels 

hidrogrames  resultants  de  l’aplicació  del  mètode  de  pèrdua  de  precipitació  i  mètode  de 

transformació  pluja  escorrentiu,  al  punt  de  concentració  de  la  conca,  descrits  en  anteriors 

apartats per a tres períodes de retorn. 

 

Taula 10. Cabals modelitzats per a diferents períodes de retorn. 

Cabals (m3/s) 

T500  T100  T10 
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536,5  299,4  79 

 

Figura 11. Hidrograma de sortida per a T=500. 

 

 

Figura 12. Hidrograma de sortida per a T=100. 

 

 

 

Figura 13. Hidrograma de sortida per a T=10. 
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4.4. Calibració del model. 

La calibració del model plantejat, consisteix en buscar els paràmetres hidrològics que minimitzin 
l’error entre els valors esperats i els valors calculats. 

En el nostre cas, disposem de dades de cabals  recollits per  l’Agència Catalana de  l’Aigua, en 
l’estudi de l’espai fluvial de la Tordera, per als períodes de retorn de 500, 100 i 10 anys en una 
conca que té el seu punt de concentració aigües avall de la conca considerada en aquest estudi. 
En endavant anomenarem aquesta conca com a “conca ACA”. 

Per  a  dur  a  terme  la  calibració  del model,  serà  necessari  crear  un model  de  la  conca ACA, 
utilitzant  la mateixa metodologia que  la usada per a  la conca d’estudi  i calibrar‐lo. Dins de  les 
diferents alternatives que ofereix HEC‐HMS  s’utilitzarà  la  calibració basada en el número de 
corba.  Els  valors  dels  paràmetres  resultants  de  la  calibració  de  la  conca  ACA  son  els  que 
traslladarem a la nostra conca d’estudi. 

L’esquema de la conca ACA, es el que mostra la figura 16. Estarà formada per 4 subconques. Les 
subconques 1,2 i 3 son idèntiques a les de la conca d’estudi. 
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Figura 14. Conca ACA i conca d’estudi. 

 

4.4.1 Model de conques. 

4.4.1.1 Pèrdues de precipitació. Número de corba SCS. 

Les característiques físiques de les subconques són les següents. 

Taula 11. Paràmetres hidromorfomètrics de les subconques. Conca ACA. 

 

Subconca 

Àrea 
(km2) 

Longitud 

L (m) 

Pendent J 

(m/m) 

1  19.234  8.986  0,1362 

2  15.112  7.464  0,1668 

3  9.893  7.876  0,1185 

4  18.802  12.658  0,1070 

Conca ACA  63,041  20.435  0,0714 
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La  zonificació  de  la  geologia  de  la  conca ACA  i  les  característiques  de  la mateixa  es poden 
consultar a la figura 15 i a la taula 12 respectivament. 

Figura 15. Geologia de la conca ACA. Mapa geològic de Catalunya 1:50000 (ICGC). 

 

 

Taula 12. Descripció de la geologia de la conca ACA, segons mapa 1:250.000 del ICGC. 

Unitat  Descripció  Grup de 
sòl SCS 

COA  Pelites, gresos i grauvaques (ritmites). Roques sedimentàries del Paleozoic  C 

MC‐COA  Roques de la unitat COA afectades pel metamorfisme de contacte tardohercinià. 
Roques sedimentàries del Paleozoic. 

C 

GRDA  Granodiorites biotiques. Roques intrusives del Paleozoic.  D 

MPA  Microgranitoides, pegmatites i aplites granítiques. Roques intrusives del Paleozoic.  D 

T1  Conglomerats de quars, gresos i lutites roges. Roques sedimentàries del Mesozoic.  B 

N2D  Conglomerats, gresos i lutites (Cerdanya, Vallès i Valls)  B 

OA  Conglomerats (la Rabassa), grauvaques, lutites, calcofil∙lites i vulcanites (Cava), 
calcàries (Estana), pelites (Ansovell), quarsarenites (Bar) (Pirineus); 

C 
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Conglomerats, calcopelites, pelites, grauvaques i calcàries (Sistema Mediterrani) 

Q2D  Graves (terrasses i glacis)  A 

Q2F  Conglomerats, gresos i lutites (cons de dejecció)  B 

N2B  Arcoses i lutites (Caldes de Montbui)  B 

 

Figura 16. Zonificació segons grup de sòl. 

 

Els pendents del terreny a les conca ACA son representades a la figura 17. 
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Figura 17. Zonificació segons pendent del sòl. 

 

Finalment, els usos del  sòl des del punt de  vista hidrològic  i  segons el mètode de SCS,  son 
representats a la figura 18. 
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Figura 18. Usos de sòl de la conca ACA, metodologia SCS. 

 

Utilitzant  els mapes  d’usos  del  sòl,  geologia  i mapa  de pendents  determinarem  el  valor  de 
l’umbral d’escorrentiu (P0) i en deduirem el NC per a cada subconca. Les taules 4, 5, 6 i la taula 
13 en mostren els resultats. 
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 Taula 13. Determinació de l’umbral d’escorrentiu P0 (mm) a la subconca 4 (conca ACA). 

Ús de sòl  %  
superf 

Pend 
(%) 

Caract 
hidrol 

P0 (mm)  Grup de sòl (%)  P0 
(mm) 

A  B  C  D  A  B  C  D 

Guaret  0,429  ≥3    17  11  8    20,4  0,4  79,2    0,042 

0,29  <3    20  14  11    86.8  0.5  12.7    0,055 

Praderies  5,371  ≥3  pobra  24  14  8    19  7  74    0,616 

0,119  bona  69    18    34,5    65,5    0,042 

3,309  <3  pobra  58  25  12    73,4  8,1  18,4    1,55 

0,104  bona  122    22    74    26    0,1 

Plantacions regulars 
d’aprofitament forestal 

0,166  ≥3  pobre  62  28  15    23  32  45    0,05 

0,112  <3  pobre  75  34  19    72  20  8    0,07 

Massa forestal   7,037    clara  60  24  14    7  2  91    1,24 

80,205  espessa      23    6,3  5,2  88,4    27,67 

Roques impermeables  1,58  ≥3    2                0,032 

1,279  <3    4                0,051 

  100                      32,3 

Coef corrector=  1.3    P0 =  32,3 mm      P’0 =  42  mm     

              NC’=  54,7         

 

La taula 14 ens detalla el resultat final del nombre de corba calculat per a cada conca. 

Taula 14. NC’ calculat, conca ACA. 

Subconca  NC’ 

1  61,2 

2  60,9 

3  59,3 

4  54,7 

4.4.1.2. Escorrentiu directe. HU de SCS. 

La Taula 15 mostra els valors dels paràmetres hidromorfomètrics, el temps de concentració i el 

temps de retard de cada subconca.  
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Taula 15. Paràmetres hidromorfomètrics, temps de concentració i temps de retard. Conca ACA. 

 

Subconca 

Àrea 
(km2) 

Longitud 

L (m) 

Pendent J 

(m/m) 

Temps 

Tc (h) 

Temps Tlag 
(min) 

1  19.234  8.986  0,1362  2,32  43,2 

2  15.112  7.464  0,1669  1,94  36,1 

3  9.893  7.876  0,1185  2,16  40,2 

4  18.802  12.658  0,1071  3,1  57,7 

Conca ACA  63,041  20.435  0,0714  4,91  91,3 

 

4.4.1.3. Mètode de conducció 

Figura 19. Esquema HEC‐HMS de la conca ACA. 

 

 

Taula 16. Característiques de la conducció. 

 

Conducció 

Longitud 

L (m) 

Pendent J 

(m/m) 

n 

 Manning 

Tram 3  3.162,5  0,025  0,04 

Tram 4  8.715,1  0,0177  0,04 
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El perfil  transversal del  tram 3 es pot  consultar a  la  figura 9  i el del  tram 4 es  representa a 

continuació en la figura 20. 

Figura 20. Perfil transversal de la secció de conducció. 

 

4.4.2. Model meteorològic 

A la Taula 17 es poden observar els valors de Pd, i els valors de P′d una vegada aplicat el coeficient 

de simultaneïtat KA (P′d = Pd x KA).  

Taula 17. Precipitacions associades a cada període de retorn. Conca ACA. 

  Pd  (mm)  P’d (mm) 

KA  T10  T100  T500  T10  T100  T500 

0,88  133  221  292  117  194  257 

 

Els  hietogrames  per  a  cada  període  de  retorn  considerat,  utilitzats  per  a  la  conca  ACA,  es 
mostren a continuació, a la figura 21. 
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Figura 21. Hietogrames de la conca ACA, per als períodes de retorn de T=500, T=100 i T=10 

 

 

4.4.3. Resultats de la modelització de la conca ACA. Cabals calculats. 

La  Taula  18  recull  els  resultats  de  la modelització  de  la  conca  amb  els  cabals màxims  dels 

hidrogrames  resultants  de  l’aplicació  del  mètode  de  pèrdua  de  precipitació  i  mètode  de 

transformació  pluja  escorrentiu,  al  punt  de  concentració  de  la  conca,  descrits  en  anteriors 

apartats per a tres períodes de retorn. 

Taula 18. Resultats de cabals calculats per a diferents períodes de retorn. Conca ACA. 

Cabals (m3/s) 

T500  T100  T10 

786,8  445,7  120,9 

 

4.4.4. Cabals esperats en la modelització de la conca ACA. 

La conca ACA, de  la que prendrem  les dades modelitzades per a dur a terme  la calibració del 
model, correspon en superfície a la conca “T00” de l’estudi de planificació de l’espai fluvial de la 
Tordera. Vegeu figura 22. 
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Figura 22. Plànol de conques NAM PEF Tordera. Font: Agència Catalana de l’Aigua 

 

Les  dades  de  cabals  de  sortida  per  al  T=500,  T=100  i  T=10  de  la  conca  T00,  son  els  que 
compararem amb cabals calculats en la modelització de la conca ACA.  

Taula 19. Cabals esperats per a diferents períodes de retorn a l’estudi PEF Tordera per a la conca T00. Font: 
Agència Catalana de l’Aigua. 

Cabals (m3/s) 

T500  T100  T10 

413,7  277  86,2 

 

Com  es  pot  comprovar  amb  les  dades  de  la  taula  19,  els  cabals  esperats  son  notablement 
inferiors als cabals calculats. 

4.4.5. Calibració del model conca ACA. 

Per a dur a terme la calibració del model de la conca ACA, construirem l’hidrograma de sortida 
esperat per homotècia de  l’hidrograma calculat en el punt de concentració  i  l’introduirem a 
l’HEC‐HMS  a  mode  de  control.  Aquest  hidrograma  servirà  per  calibrar  la  funció  objectiu, 

T00 
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mitjançant  l’error  percentual  del  cabal  punta,  a  través  de  la modificació  del  paràmetre  del 
nombre de corba de les conques. 

Figura 23. Comparatiu d’hidrogrames de sortida calculat i esperat per al T=500. Conca ACA. 

 

 

Figura 24. Comparatiu d’hidrogrames de sortida calculat i esperat per al T=100. Conca ACA. 
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Figura 25. Comparatiu d’hidrogrames de sortida calculat i esperat per al T=10. Conca ACA. 

 

 

4.4.6. Resultats calibració conca ACA. 

Per al T=500: 
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Per al T=100: 

 

 

Per al T=10: 
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Taula 20. Comparatiu cabals esperats front cabals calculats un cop feta la calibració de la conca ACA. 

  Cabals esperats PEF Tordera. 
Conca  (m3/s) 

Cabals calibrats conca ACA 
(m3/s) 

T500  413,7  409,9 

T100  277  277,4 

T10  86,2  87.3 

 

4.5. Resultats de la calibració del model. Cabals de sortida Q500, Q100 i Q10 de la conca 
d’estudi. 

Les dades resultants de la optimització del paràmetre del número de corba que es dedueixen de 
la calibració feta per la conca ACA, son els mateixos que emprarem per a calibrar el model de la 
conca d’estudi. 

El cabal de sortida en el punt de concentració de la conca d’estudi coincideix amb el recollit a 
l’element J114 de la conca ACA. Vegeu els esquemes de la figura 26. 

Figura 26. Esquema HEC‐HMS conca ACA i conca d’estudi. 

 

Els cabals calculats en el punt de concentració de  la conca d’estudi, que es dedueixen de  la 
calibració feta, son: 
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Taula 21. Cabals en el punt de concentració a la conca d’estudi.  

Cabals (m3/s) 

T500  T100  T10 

332,3  225  73,4 

 

Pel que fa als resultats gràfics, els hidrogrames de sortida es representen a les figures 27, 28 i 29. 

Figura 27. Hidrograma de sortida per a T=500. 

 

Figura 28. Hidrograma de sortida per a T=100 
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Figura 29. Hidrograma de sortida per a T=10 
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5. ESTUDI HIDRÀULIC 

5.1. Modelització. Mètode de l’HEC‐RAS. 

L’objectiu de les simulacions hidràuliques és determinar les característiques hidràuliques de la 

Tordera a la zona objecte d’estudi en quant a calat, ample superficial, velocitat, energia i número 

de  Froude per  a  cabals d’avingudes  amb períodes de  retorn de  10,  100  i  500  anys. A partir 

d’aquestes dades es delimitaran la Zona Fluvial, el Sistema Hídric i la Zona Inundable.  

Es durà a terme una modelització de la zona d’estudi en la seva situació actual, que anomenarem 

“situació sense obra” i una altra modelització que tindrà en compte el recreixement del nivell 

de la parcel∙la on està planificada la ubicació de l’EDAR Montseny, per sobre del calat previst per 

al Q500, que anomenarem “situació amb obra”. 

Figura 30. Ubicació de l’EDAR Montseny. 
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5.1.1. Definicions 

Figura 31. Esquema d’espais fluvials i zones inundables. Font: Agència catalana de l’aigua. 

 

 

Via d’intens desguàs (VID). 

La Via d’intens desguàs és aquella zona per la que passaria l’avinguda de 100 anys de període de 

retorn sense produir una sobreelevació superior a 0,3m, respecte a la cota de la làmina d’aigua 

que es produiria amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d’inundació existent. 

La sobreelevació anterior podrà, a criteri de  l’organisme de conca, reduir‐se fins a 0,1m quan 

l’increment de la inundació pugui produir greus perjudicis o augmentar‐se fins a 0,5m en zones 

rurals o quan l’increment de la inundació produeixi danys reduïts. 

La Zona d’inundació greu (ZIG). 

La Zona d’inundació greu es aquella zona inundable per a un període de retorn de 100 anys en 

què les condicions hidràuliques presenten un calat superior a 1 m, una velocitat superior a 1 m/s 

i el producte d'ambdós superior a 0,5 m2/s. 

Zona de flux preferent (ZFP). 

Es la unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la zona en la que es poden produir 

greus danys sobre les persones i els béns o zona d’inundació greu. 
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Zona inundable (ZI). 

La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable que l'instrument 

de planificació hidrològica corresponent delimita a partir de l'avinguda de període de retorn de 

500 anys. És la zona inundada per l’avinguda de període de retorn de 500 anys. 

En aquest estudi es delimitarà la zona inundable, la zona de flux preferent i la zona d’inundació 

greu per a tot el tram estudiat mentre que  l’estudi de la zona d’intens desguàs es circumscriurà 

a la zona de la parcel∙la on es preveu ubicar l’EDAR Montseny, en concret entre les seccions 65 i 

161.  

5.1.2. Descripció del programa. 

L’HEC‐RAS és un programa de càlcul per a l’anàlisi de flux en rius, desenvolupat per l'Hidrològic 

Engineering  Center  del  U.S.  Army  Corps  of  Engineers.  El  programa  consta  de  tres  parts 

principals: dades geomètriques, dades de cabals, i dades de disseny hidràulic (càlcul d’erosió). 

5.1.2.1. Dades geomètriques. 

En  aquesta  part  es  defineix  la  geometria  de  les  seccions  transversals  del  llit  del  torrent  a 

modelitzar: la distància respecte de l'eix i l'alçada, la distància entre les seccions, el valor n de 

Manning  per  al  llit  i  els  talussos  i  els  coeficients  de  contracció;  igualment  es  defineixin  les 

estructures que poguessin existir. 

Per a la situació amb obra, es defineix una obstrucció del flux provocada pel recreixement de 

l’àmbit on es preveu ubicar l’EDAR Montseny.  

A partir de la cartografia a escala 1:1000 de l’àrea a estudiar, i del model d’elevacions del terreny  

de  2x2  de  l’Institut  Cartogràfic  de  Catalunya  (ICC),  s’hi  ha  definit  un  total  de  141  seccions 

transversals, amb una equidistància entre elles de 5 metres. 

Al plànol núm. 2 es poden consultar les seccions adoptades per a l’estudi hidràulic i l'obstrucció 

al flux prevista amb la situació "amb obra". 

Els valors de rugositat de Manning utilitzats per a la simulació hidràulica han estat de 0,04 per a 

llera  i per als marges assimilable a una situació de cursos de muntanya amb  llera de graves, 

còdols o roques, amb vessants amb força pendents  i amb vegetació arbustiva  i/o arbòria que 

queda submergida en situacions de crescuda. Els valors dels coeficients de contracció i expansió 

utilitzats han estat 0,1 i 0,3 respectivament. 
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5.1.2.2. Dades de cabals. 

En aquesta part s’introdueixen  les dades de cabal circulant  i  les condicions de contorn. S’han 

introduït els cabals per a cada període de retorn (10, 100 i 500 anys), corresponents al temps de 

punta de cabal, tal com s’ha descrit a l’apartat anterior. 

La condició de contorn depèn del règim de flux del riu. S’ha adoptat una situació de calat normal 

aigües amunt  i aigües avall del  tram estudiat al considerar que el  flux es mixte. El programa 

calcula el calat normal a partir del pendent de la línia d’energia a la secció de control, de manera 

que s’ha aproximant aquest pendent al pendent de la llera a l’extrem aigües amunt i aigües avall 

del tram estudiat. 

5.2. Resultats obtinguts. 

Per a cadascun dels cabals considerats, avingudes de 10, 100 i 500 anys de període de retorn, i 
per les situacions sense obra i amb obra, es presenten els següents resultats: 

 Taules de paràmetres hidràulics.

 Perfil longitudinal de la làmina d’aigua.

 Seccions transversals.

 Planta d’inundació.

5.2.1. Taules de paràmetres hidràulics. 

5.2.1.1. Sense obra. 
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5.2.1.2. Amb obra. 
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5.2.4. Planta d’inundació. 

Les plantes d’inundació per a cada període de retorn considerat i per les situacions, sense obra 
i amb obra es poden consultar als fulls 1 i 2 del plànol 3. 

La delimitació de les zones inundables de l’àmbit d’estudi es pot consultar al plànol 4.  

6. CONCLUSIONS 

Amb els  resultats obtinguts,  i en  la  situació actual,  sense obra,  les avingudes de període de 
retorn de 500 anys i de 100 anys inunden la parcel∙la de l’EDAR Montseny. 

La cota aproximada de  la  làmina d’aigua per al període de retorn de 500 anys a  l’alçada de  la 
parcel∙la es situa, al centre del canal, entre els 386, 5 i els 389,2 m.s.n.m. aproximadament, en 
funció la secció estudiada, i per a les avingudes de període de retorn de 100 anys entre els 385,7 
i els 388,8 m.s.n.m  aproximadament.  

Les velocitats calculades al marge dret del canal principal, a l’alçada de la parcel∙la oscil∙len entre 
3,05 i 2.1 m/s per al T500 i entre 2,45 i 1,6 m/s per al T100, en funció de la secció estudiada. 

Les avingudes de període de retorn de 10 anys no ocupen en cap cas la parcel∙la. 

De  l’anàlisi de  la  situació  futura, amb obra, es desprèn que  l’impacte en  l’augment del calat 
aigües amunt de la zona on està planificada la ubicació de l’EDAR Montseny, es traslladaria, per 
al Q500, fins uns 16 metres aigües amunt de la mateixa i fins uns 10 metres per al Q100. Per les 
avingudes de  T=10 anys el calat aigües amunt no es veuria afectat.  

L’augment de calat aigües amunt que provocaria l’execució de les obres, no implicaria afeccions 
addicionals  a  cap  bé  ni  infraestructura  respecte  les  que  es  produirien  per  avingudes  dels 
mateixos períodes de retorn en la situació actual. 

La representació gràfica comparativa de les ocupacions de les avingudes de T=500, T=100 i T=10 
es poden consultar als fulls 1,2 i 3 del plànol núm.1, en aquests, les zones acolorides en vermell 
més intens, representen la diferència en ocupació de les avingudes estudiades en les situacions 
sense obra i amb obra. 

Pel  que  fa  a  la  delimitació  de  les  zones  inundables,  la  parcel∙la  de  l’EDAR Montseny  resta 
parcialment dins la zona de flux preferent i fora de la via d’intens desguàs. Veure plànol 4.  

Barcelona, 22 d’octubre de 2018. 

L’autor de l’estudi, 
 
 
 
 
Jaume Sangrà i Pascual 
SomEnginy, S.L. 
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ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

1. OBJECTE. 

El present document constitueix l’Estudi d’Impacte Simplificat (a partir d’ara EIA), emmarcat en el procés 

d’avaluació recollit a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el qual es valora, des del 

punt de vista ambiental, les repercussions que sobre el medi pot generar la instal·lació de “Sanejament i 

depuració del nucli del Montseny al terme municipal del Montseny (Barcelona)”, promoguda pel Consorci 

del Besòs-Tordera.  

El projecte té com a finalitat definir les obres i les instal·lacions necessàries per a la construcció d’una 

estació depuradora d’aigües residuals en la mateixa parcel·la, situada al sud del municipi, on es troben les 

actuals instal·lacions de depuració que consisteixen en un pretractament que no elimina nutrients i que per 

tant, cal millorar. 

S’han fixat com a objectius de l’EIA els següents propòsits: 

• Analitzar les actuacions del Projecte, tant les previstes durant la construcció de les instal·lacions 

com les pròpies de la fase de funcionament, amb la finalitat de caracteritzar la seva naturalesa i 

agressivitat, així com localitzar-les en l’espai i en el temps. 

• Estudiar el medi natural i socioeconòmic afectat en estat inicial, amb la finalitat de caracteritzar els 

factors ambientals de major fragilitat i identificar els valors i singularitats fisiològiques, ecològiques 

i socioeconòmiques més significatives. 

• Dur a terme la identificació i valorització dels impactes ambientals (estudi de la interacció del 

binomi accions–medi), analitzant, de manera detallada, els de major importància. 

• Elaborar un pla de mesures correctores dels impactes negatius identificats, aplicats tant sobre les 

pròpies accions, amb una funció minimitzadora, com sobre el medi receptor, en un intent de 

protegir-lo. 

• Elaborar un Programa de Vigilància Ambiental que contempli els factors i paràmetres a considerar 

per a dur a terme el control i el seguiment dels impactes que apareguin en fase d’obres i en fase 

d’explotació, així com l’evolució de les mesures aplicades. 
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2. ANTECEDENTS. 

En data juliol de 2004 es redacta el “Projecte d’obra per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües 

residuals del Montseny, clau: S-AA-00891”, tramitat i promogut per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 

com actuació inclosa dins del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes de la Tordera de 

setembre de 2002 i posteriorment, en data juliol de 2007, el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental.  

La documentació va se tramesa per a la seva revisió i posterior aprovació al Departament de Medi Ambient 

i Habitatge que va efectuar les consultes a les administracions afectades per determinar l’amplitud i el nivell 

de detall del document ambiental. 

Posteriorment, en data juliol de 2008 es publica la declaració d’impacte ambiental del projecte indicat, 

després d’haver passat també el tràmit d’informació pública, d’on es desprenen unes consideracions 

addicionals que calia tenir en compte durant les obres i en l’etapa de funcionament de la nova estació 

depuradora, per tal de que l’actuació s’ajustés al compliment de la normativa del Pla Especial del Parc 

Natural del Montseny, on es localitza la parcel·la prevista per a la instal·lació. 

Aquest projecte no es va arribar a executar i no és fins al 2018 quan el Consorci del Besòs-Tordera 

s’encarrega de promoure la redacció d’un nou projecte de sanejament actualitzat, i el seu corresponent 

estudi d’impacte ambiental, dins del mateix terme municipal i ocupant la mateixa parcel·la on es troben les 

instal·lacions de pretractament que funcionen avui en dia.     
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3. JUSTIFICACIÓ DEL TRÀMIT AMBIENTAL. 

Com ja s’ha esmentat, per a la construcció de l’estació depuradora es proposa ocupar la parcel·la on es 

troba el sistema de pretractament actual i un espai addicional annex, que correspon a una superfície d’uns 

uns 800 m2. Aquesta àrea es localitza dins l’espai natural del Massís del Montseny que compta amb les 

següents figures de protecció:    

• Forma part de la Xarxa Natura 2000 com a Lloc d’Interès Comunitari (LIC) ES5110001, Massís del 

Montseny.  

• Està inclòs en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), com a Massís del Montseny (codi 650).  

• Està classificat com a Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), amb la identificació de Parc 

Natural del Massís del Montseny.  

El grau de protecció de l’espai condiciona, doncs, la tramitació ambiental de la planta depuradora, atès que 

segons l’article 7, Àmbit d’aplicació de l’avaluació d’impacte ambiental, de la Llei 21/2013, de 9 de 

desembre, d’avaluació ambiental, en els projectes que afecten a espais naturals i que no queden recollits 

a l’annex I ni a l’annex II de la citada normativa, que és el cas, cal aplicar el següent:  

“Seran objecte d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada: (....) Els projectes no inclosos ni a 

l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de forma apreciable, directa o indirectament, a Espais 

protegits Xarxa Natura 2000.”  

En virtut d’aquesta normativa es procedeix al desenvolupament del present EIA simplificat. 

  



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 12 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

4. MARC NORMATIU. 

4.1. NORMATIVA GENERAL I D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL. 

A nivell general, el projecte s’ha d’ajustar al compliment de la normativa de protecció del Pla Especial del 

Parc Natural del Montseny, especialment pel que fa referència a la integració paisatgística, la tipologia i 

acabats de les edificacions i de les tanques, els camins d’accés i la protecció del riu i els marges.  

A nivell d’avaluació ambiental, a banda del compliment de la Llei 21/2013, cal considerar també la següent 

legislació: 

− Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’ Avaluació d’Impacte Ambiental 

de projectes, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener.  

− Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació 

d’Impacte Ambiental de projectes (BOE núm. 23, 26 de gener de 2008).   

− Reial Decret Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el reglament per a 

l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 (BOE núm. 239, 5 d’octubre de 1988).  

− Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC núm. 1000, 3 de juny de 1988). 

Així mateix, cal tenir present l’aplicació d’un conjunt de normativa sectorial relacionada amb la protecció de 

determinats vectors ambientals, que queda recollida en els apartats següents.  

4.2. LEGISLACIÓ SECTORIAL. 

 Aigües. 

• Àmbit comunitari: 

− Directiva 2014/101 / UE de la Comissió, de 30 d'octubre de 2014, que modifica la Directiva 2000/60 

/ CE del Parlament Europeu i del Consell per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en 

l'àmbit de la política de aigües. 

− Directiva 2013/39 / UE del Parlament Europeu i del Consell de 12 d'agost de 2013 per la qual es 

modifiquen les directives 2000/60 / CE i 2008/105 / CE pel que fa a les substàncies prioritàries en 

l'àmbit de la política de aigües. 

− Directiva 2008/32 / CE del Parlament Europeu i del Consell de 11 de març de 2008 que modifica 

la Directiva 2000/60 / CE per la qual s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la 

política d'aigües, pel que fa a les competències d'execució atribuïdes a la Comissió. 
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− Directiva 2006/11 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa a la 

contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el mitjà aquàtic de la 

Comunitat. 

− Directiva 2000/60 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000, per la qual 

s'estableix un marc comunitari d'actuació en l'àmbit de la política d'aigües. 

− Posicions comunes (CE) 41/1999, de 22 d'octubre de 1999, aprovada pel Consell de conformitat 

amb el procediment establert en l'article 251 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea, amb 

vistes a l'adopció d'una Directiva del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s'estableix un marc 

comunitari en l'àmbit de política d'aigües (1999 / C 343/01). 

• Àmbit estatal: 

− Llei 11/2014, de 3 de juliol, per la qual es modifica la Llei 26/2007, de 23 d'octubre, de 

responsabilitat ambiental. 

− Reial Decret 670/2013, de 6 de setembre, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic aprovat per Real Decret 849/1986, de 11 d'abril, en matèria de registre d'aigües i criteris 

de valoració de danys al domini públic hidràulic. 

− Reial Decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifica el Reglament de Domini Públic 

Hidràulic, aprovat pel Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, i el Reial Decret 509/1996, de 15 de 

març, de desenvolupament del Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual 

s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 

− Reial Decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la 

política d'aigües. 

− Reial Decret 1514/2009, de 2 d'octubre, pel qual es regula la protecció de les aigües subterrànies 

contra la contaminació i el deteriorament. 

− Reial Decret 9/2008, de 11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic Hidràulic, 

aprovat pel Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril. 

− Reial Decret - Llei 4/2007, de 13 d'abril, pel qual es modifica el text refós de la Llei d'Aigües, aprovat 

pel Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol. 

− Ordre MAM 1873/2004, de 2 de juny, per la qual s'aproven els models oficials per a la declaració 

d'abocament i es desenvolupen determinats aspectes relatius a l'autorització d'abocaments i 

liquidació del cànon de control d'abocaments. 



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 14 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

− Reial Decret 606/2003, de 23 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, 

per la qual s'aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar 

I, IV, V , VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües. 

− Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual es modifica el Text refós de la Llei d'Aigües 

(deroga la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'aigües). 

− Reial Decret 1315/1992, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova parcialment el Reglament de Domini 

Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 

d'agost , d'aigües, aprovat pel Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril. 

− Reial Decret 927/1988, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de l'Administració Pública 

de l'Aigua i de la Planificació Hidrològica desenvolupant els títols II i III de la Llei d'Aigües. 

− Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de Domini Públic Hidràulic, 

que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, de Aigües. 

• Àmbit autonòmic: 

− Ordre MAH/122/2004, de 13 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració d'abocament. 

− Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en 

matèria d'aigües de Catalunya. 

− Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament dels serveis públics de 

sanejament. 

− Decret 103/2000, de 6 de març, sobre reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de 

l'Aigua. 

− Decret 83/1996, de 5 de març, sobre mesures de regularització d'abocaments d'aigües residuals. 

 Atmosfera. 

• Àmbit comunitari: 

− Directiva 2008/50/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2008, relativa a 

la qualitat de l'aire ambient i a una atmosfera més neta a Europa. 

Àmbit estatal: 

− Llei 5/2013, de 11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i 

control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 
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− Reial Decret 100/2011, de 28 de gener, pel qual s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment 

contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació. 

− Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera. 

− Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 

− Reial Decret 815/2013, de 18 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d’emissions industrials i 

de desenvolupament de la Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la 

contaminació. 

• Àmbit autonòmic: 

− Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció del 

medi atmosfèric. 

− Decret 199/1995, de 16 de maig, d'aprovació dels mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori 

pel que fa a la contaminació atmosfèrica. 

− Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei de protecció de l'ambient atmosfèric. 

− Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de 

protecció de l'ambient atmosfèric. 

− Ordre de 20 de juny de 1986, per la qual s'estableix l'estructura i el funcionament de la "Xarxa de 

Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica" 

− Llei 22/1983, de 21 de novembre, de protecció de l'ambient atmosfèric. 

 Soroll. 

• Àmbit comunitari: 

− Directiva 2002/49 / CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, 25 d juny de 2002, sobre 

avaluació i gestió del soroll ambiental. 

− Directiva 2000/14 / CE, de 8 de maig de 2000, d'aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre emissions sonores en l'entorn degudes a les màquines d'ús a l'aire lliure. 

• Àmbit estatal: 

− Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, de Soroll, en referència a la zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions 

acústiques. 
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− Reial Decret 1513/2005, de 16 de desembre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2003, de 17 de 

novembre, del soroll, sobre l'avaluació i gestió del soroll ambiental. 

− Llei 37/2003, de 17 de novembre, de Soroll. 

− Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es regulen les emissions sonores en l'entorn a 

causa de determinades màquines d'ús a l'aire lliure. 

• Àmbit autonòmic: 

− Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 

juny, de protecció contra la contaminació acústica, i s'adapten els seus annexos. 

− Decret 245/2005, de 8 de novembre de 2005, pel qual es fixen els criteris per a l'elaboració dels 

mapes de capacitat acústica. 

− Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 

− Resolució del 30 d'octubre de 1995, per la qual s'aprova una ordenança municipal tipus reguladora 

dels sorolls i les vibracions. 

• Àmbit local: 

− Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions de Girona i del mapa de capacitat 

acústica, de 22 de febrer de 2013. 

 Espais naturals, vegetació i fauna. 

• Àmbit internacional: 

− Conveni de Berna. Conveni relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d'Europa 

(Decisió 82/72 / CEE del Consell, de 3 de desembre de 1981, referent a la celebració del Conveni 

relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural d'Europa). 

− Conveni de Bonn. Conveni sobre la conservació d'espècies migratòries d'animals silvestres. 

− Conveni de CITES. Conveni sobre el comerç internacional de les espècies amenaçades de fauna 

i flora silvestres mitjançant el control del seu comerç. 

− Conveni RAMSAR. Conveni relatiu a zones humides d'importància internacional, especialment 

com a hàbitats d'aus aquàtiques. 

• Àmbit comunitari: 

− «Directiva Aus». Directiva 2009/147 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre 

de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres. 
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− «Directiva Hàbitat». Directiva 92/43 / CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la 

conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

• Àmbit estatal: 

− Llei 30/2014, de 3 de desembre, de Parcs Nacionals. 

− Reial Decret 1015/2013, de 20 de desembre, pel qual es modifiquen els annexos I, II i V de la Llei 

42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 

− Reial Decret 630/2013, de 2 d'agost, pel qual es regula el Catàleg espanyol d'espècies exòtiques 

invasores. 

− Reial Decret 1786/2011, de 16 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1201/1999, de 9 

de juliol, pel qual s'estableix el programa nacionals d'erradicació i control del foc bacterià de les 

rosàcies. 

− Reial Decret 1274/2011, de 16 de setembre, pel qual s'aprova el Pla estratègic del patrimoni 

natural i de la biodiversitat 2011-2017, en aplicació de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 

Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 

− Reial Decret 556/2011, de 20 d'abril, per al desenvolupament de l'Inventari Espanyol del Patrimoni 

Natural i la Biodiversitat. 

− Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d'Espècies Silvestres en 

Règim de Protecció Especial i del Catàleg Espanyol d'Espècies Amenaçades. 

− Reial Decret 246/2010, de 5 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1201/1999, de 9 de juliol, 

pel qual s'estableix el programa nacional d'erradicació i control del foc bacterià de les rosàcies. 

− Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 

− Llei 10/2006, de 28 d'abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes. 

− Reial Decret 1421/2006, de 1 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 1997/1995, de 7 

de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la 

conservació dels hàbitats naturals i de la flora i fauna silvestres. 

− Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d'impacte i integració 

paisatgística. 

− Reial Decret 1512/2005, de 22 de desembre, pel qual es modifica el RD 1201/1999, de 9 de juliol, 

pel qual s'estableix el programa nacional d'erradicació i control de foc bacterià de les rosàcies. 
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− Reial Decret 435/2004, de 12 de març, pel qual es regula l'Inventari nacional de zones humides. 

− Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes. 

− Llei 41/1997, de 5 de novembre, per la qual es modifica la Llei 4/1989, de 27 de març, de 

Conservació dels Espais Naturals. 

− Llei 40/1997, de 5 de novembre, sobre reforma de la Llei 4/1989, de 27 de març, de Conservació 

dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres. 

− Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen mesures per contribuir a garantir 

la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

• Àmbit autonòmic: 

− Decret 172/2008, de 26 d'agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya. 

− Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels 

animals. 

− Decret 42/2007, de 20 de febrer, pel qual s'estableixen mesures per a la prevenció del foc bacterià. 

− Acord GOV / 112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d'especial protecció per a 

les aus (ZEPA) i s'aprova la proposta de llocs d'importància comunitària (LIC). 

− Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 

3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la 

Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural i de la Llei 4/2004, relativa al procés d'adequació 

de les activitats d'incidència ambiental. 

− Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge. 

− Ordre MAH / 228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 

l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

− Resolució MAH / 534/2005, d'1 de març, per la qual es designen com a zones d'especial protecció 

per a les Aus (ZEPA) alguns dels espais proposta de la Xarxa Natura 2000 com a Llocs 

d'Importància Comunitària (LIC). 

− Decret 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual 

s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. 

− Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya. 

− Ordre de 18 de gener de 1995, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de l'inventari 

dels arbres declarats d'interès local i comarcal. 
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− Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya. 

− Decret 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s'aprova el Pla de Recuperació del trencalòs a 

Catalunya. 

− Decret 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i 

esportives que poden afectar les espècies de fauna salvatge. 

− Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. 

− Ordre de 19 d'abril de 1991, per la qual es declaren arbres monumentals i es dona publicitat a 

l'inventari dels arbres declarats d'interès local. 

− Ordre de 8 de febrer de 1990, per la qual es declaren arbres i arbredes monumentals i es dona 

publicitat a l'inventari dels arbres i les arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

− Decret 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la protecció 

d'espècies animals en perill de desaparició a Catalunya. 

− Llei 12/1985, de 13 de juny, d'Espais d'Interès Natural. 

− Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 

Catalunya. 

− Decret 343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi ambient d'aplicació a les 

activitats extractives. 

− Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels 

espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives. 

 Residus. 

• Àmbit comunitari: 

− Reglament 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre, pel qual se substitueix l'annex III de la 

Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es 

deroguen determinades Directives. 

− Decisió 2014/955 / UE de la Comissió, de 18 de desembre, per la qual es modifica la Decisió 

2000/532 / CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 2008/98 / CE del 

Parlament Europeu i del Consell . 

− Reglament 660/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig, pel qual es modifica el 

Reglament 1013/2006 relatiu al trasllat de residus. 
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− Directiva 2013/2 / UE de la Comissió, de 7 de febrer, que modifica l'annex I de la Directiva 94/62 / 

CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als envasos i residus d'envasos. 

− Reglament 135/2012 de la Comissió, de 16 de febrer, pel qual es modifica el Reglament (CE) 

1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus, per introduir 

determinats residus no classificats en el seu annex IIIB . 

− Directiva 2012/19 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol, sobre residus d'aparells 

elèctrics i electrònics (RAEE). 

− Reglament 664/2011 de la Comissió, de 11 de juliol de 2011, pel qual es modifica el Reglament 

1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de residus, per a incloure 

determinades barreges de residus en el seu annex IIIA. 

− Reglament 413/2010 de la Comissió, de 12 de maig de 2010, pel qual es modifiquen els annexos 

III, IV i V del Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als trasllats de 

residus per tenir en compte els canvis adoptats en virtut de la Decisió C (2008) 156 del Consell de 

l'OCDE. 

− Directiva 2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre 

els residus i per la qual es deroguen determinades Directives. 

− Reglament 1013/2006 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de juny de 2006 relatiu als 

trasllats de residus. 

− Decisió 2001/573 / CE del Consell, de 23 de juliol de 2001, per la qual es modifica la Decisió 

2000/532 / CE de la Comissió en relació a la llista de residus. 

− Decisió 2001/119 / CE, de 22 de gener de 2001, que modifica la Decisió 2000/532 / CE que 

substitueix la Decisió 94/3 / CE per la qual s'estableix una llista de residus de conformitat amb la 

lletra a) de l'article 1 de la Directiva 75/442 / CEE del Consell relativa als residus i la Decisió 94/904 

/ CE del Consell per la qual s'estableix una llista de residus perillosos en virtut de l'apartat 4 de 

l'article 1 de la Directiva 91/689 / CEE del Consell relativa als residus perillosos. 

− Decisió 2001/118 / CE de la Comissió, de 16 de gener de 2001, per la qual es modifica la Decisió 

2000/532 / CEE referent a la llista de residus. 

− Decisió 2000/532 / CE de la Comissió, de 3 de maig de 2000, que substitueix la Decisió 94/3 / CE 

per la qual s'estableix una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de l'article 1 de la Directiva 

75 / 442 / CEE del Consell relativa als residus i la Decisió 94/904 / CE del Consell per la qual 

s'estableix una llista de residus perillosos en virtut de l'apartat 4 de l'article 1 de la Directiva 91/689 

/ CEE del Consell relativa a els residus perillosos. 
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− Directiva 1999/31 / CE del Consell, de 26 d'abril de 1999, relativa a l'abocament de residus. 

− Directiva 91/689 / CEE del Consell, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. 

• Àmbit estatal: 

− Llei 5/2013, de 11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i 

control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

− Reial Decret 777/2012, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial Decret 975/2009, de 12 de juny, 

sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat 

per les activitats mineres. 

− Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

− Reial Decret 943/2010, de 23 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, 

sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus residus. 

− Reial Decret 180/2015, de 13 de març, pel qual es regula el trasllat de residus en l’interior del 

territori de l’Estat. 

− Reial Decret 1304/2009, de 31 de juliol, pel qual es modifica el Reial Decret 1481/2001, de 27 de 

desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant el dipòsit en abocador. 

− Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de 

construcció i demolició. 

− Reial Decret 106/2008, d'1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental dels seus 

residus. 

− Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis industrials usats. 

− Reial Decret 252/2006, de 3 de març, pel qual es revisen els objectius de reciclatge i valorització 

que estableix la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos, i pel qual es modifica el 

Reglament per al seu desenvolupament i execució, aprovat pel Reial Decret 782/1998, de 30 

d'abril. 

− Reial Decret 1619/2005, de 30 de desembre, sobre la gestió de pneumàtics fora d'ús. 

− Reial Decret 1416/2001, de 14 de desembre, sobre envasos de productes fitosanitaris. 

− Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de residus mitjançant 

dipòsit controlat. 

− Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual és publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 
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− Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, de modificació del Reglament per a l'execució de la Llei 

20/1986, de 14 de maig, bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el Reial Decret 

833/1988, de 20 de juliol . 

− Llei 11/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos. 

− Reial Decret 833/1988 de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 

20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. 

• Àmbit autonòmic: 

− Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

− Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus industrials de 

Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió 

de residus. 

− Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels 

residus. 

− Decret 69/2009, de 28 d'abril, pel qual s'estableixen els criteris i els procediments d'admissió de 

residus en els dipòsits controlats. 

− Decret 219/2001, d'1 d'agost, pel qual queda derogada la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

− Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus. 

− Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova 

el Catàleg de residus de Catalunya. 

− Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

− Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

− Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació dels olis usats. 
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 Patrimoni cultural. 

• Àmbit estatal: 

− Reial Decret 162/2002, de 8 de febrer, pel qual es modifica l'article 58 del Reial Decret 111/1986, 

de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric 

espanyol. 

− Llei 3/1995, de 23 de març, de vies pecuàries. 

− Reial Decret 64/1994, de 21 de gener, pel qual es modifica el Reial Decret 111/1986, de 10 de 

gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric 

espanyol. 

− Reial Decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de 

juny, de patrimoni històric espanyol. 

− Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol. 

• Àmbit autonòmic: 

− Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 

paleontològic. 

− Llei 9/1993, de 30 de setembre, de patrimoni cultural català. 

− Decret 267/1991, de 30 de novembre, sobre la declaració de béns d'interès cultural i inventari del 

patrimoni cultural moble de Catalunya. 

 Urbanisme. 

• Àmbit autonòmic: 

− Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. 

− Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

− Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

− Llei 1/1995, de 16 de març, per la qual s'aprova el Pla territorial general de Catalunya.  

• Àmbit territorial: 

− Normes subsidiàries de Planejament del municipi de Montseny, aprovades el 4 de maig de 1983. 
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− Pla Especial del Parc del Montseny, aprovat el 26 de juliol de 1977 i la modificació de la seva 

normativa, aprovada el 15 d’octubre de 1981.  

 Ordenació lumínica. 

• Àmbit autonòmic: 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enlluernament per a la protecció del medi 

nocturn. 

− Decret 190/2015, de 25 d’agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 

ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn (queda derogat el Decret 

82/2005, de 3 de maig) . 
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5. ESTRUCTURA DEL DOCUMENT.  

Seguint el que estableix la normativa sectorial, el Document ambiental s’estructura en els següents capítols: 

A. DEFINICIÓ, CARACTERÍSTIQUES I UBICACIÓ DE LES ACTUACIONS: Definició, 

característiques i ubicació del projecte. 

B. ALTERNATIVES ESTUDIADES: Descripció i justificació de les alternatives estudiades. 

C. ESTAT INICIAL DEL MEDI: Descripció del territori i dels aspectes ambientals de l’àmbit d’actuació. 

D. AVALUACIÓ I CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES: Avaluació dels efectes previsibles directes o 

indirectes, acumulatius i sinèrgics del projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, 

la biodiversitat, el sòl, l’aire, l’aigua, els factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els bens 

materials, inclòs el patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors mencionats, durant les 

fases d’execució, explotació i en el seu cas, durant la demolició o abandonament del projecte. 

E. MESURES APLICABLES: Proposta de les mesures que permetin prevenir, reduir i compensar i, 

en la mesura del possible, corregir, qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient degut a 

l’execució del projecte. 

F. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL: Descripció del seguiment que cal dur a terme durant 

les obres i la fase de funcionament que garanteixi el compliment de les indicacions i mesures 

protectores i correctores contingudes en el present document. 
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6. MARC TERRITORIAL GENERAL.  

El municipi de Montseny, conegut antigament amb el nom del titular de la seva parròquia, Sant Julià de 

Montseny, té actualment una extensió de 27,02 km², està situat al vessant meridional de la muntanya del 

Montseny i és l'únic poble del massís que en manté el nom. El seu relleu és molt accidentat, ja que s'estén 

des dels cims de Matagalls i Les Agudes, al voltant dels 1.700 metres d'altitud, fins més avall del nucli 

principal del poble, que està situat al voltant de l'església parroquial, a una cota de 530 metres. 

El municipi, situat a la comarca del Vallès Oriental, termeneja amb les comarques d'Osona i de la Selva i té 

forma triangular. Al nord, des del cim de Matagalls (1.694 m), on coincideixen amb Viladrau i El Brull, el 

terme arriba al Coll de Sant Marçal, exactament fins la Taula dels Tres Bisbes (anomenada així ja que allà 

hi coincideixen els límits dels bisbats de Barcelona, Girona i Vic), on limita amb el terme de Viladrau i 

Arbúcies. D'aquest indret i fins el cim de Les Agudes (1.706 m), Montseny limita amb Fogars de Montclús. 

Per l'altre extrem del seu terme, el sud-oest, limita amb els municipis de Tagamanent, Cànoves i Sant Pere 

de Vilamajor, mentre que pel sud-est ho fa amb la parròquia de La Costa del Montseny, que pertany al 

municipi de Fogars de Montclús. 

 
Figura 1. Ubicació del municipi del Montseny respecte del Vallès Oriental (Font: Elaboració pròpia amb les bases cartogràfiques 

del Departament de Territori i Sostenibilitat). 

És difícil establir unes característiques geogràfiques homogènies (clima, relleu, vegetació,...) en un terme 

municipal amb un relleu tan accidentat i muntanyós i amb un desnivell de nord a sud que arriba als 1.200 

metres. La Tordera, que neix a la Font Bona de Sant Marçal, travessa bona part del terme, i recull les aigües 

d'una sèrie de rieres i torrents (curts, accidentats i de cabal irregular): les rieres de La Castanya i de la 
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Bascona, que recullen les aigües provinents de La Calma, i la riera del Teix i de la Xica, a més dels torrents 

del Sot de les Illes, del Sot dels Castellets, del Sot Mal, del Sot de la Pomereta i altres menors que 

s'alimenten de les aigües que davallen dels cims de Matagalls i Les Agudes. 

El relleu accidentat i l'orientació fan que el clima i la vegetació siguin ben diversos. El clima rigorós de l'alta 

muntanya no té res a veure amb el clima benigne de les planes i terrasses assolellades on s'assenta el 

nucli del poble. La vegetació de Montseny també és molt diferenciada, en funció de l'altitud: va des del 

matoller de ginebró dels cims als alzinars típics de les parts més baixes del terme. Enmig, es troben els 

alzinars muntanyencs amb falgueres i obagues de castanyers al voltant dels 900-1.000 metres, algunes 

fagedes als 800 metres i alguna capa d'avets a alçada superior, a més de la típica vegetació de ribera en 

les proximitats dels nombrosos cursos d'aigua. 
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7. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

7.1. SITUACIÓ ACTUAL. 

L’actual estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) El Montseny correspon a unes instal·lacions 

antigues formada pels següents processos de tractament unitaris: 

1. Pas elevat sobre el riu Tordera. 

2. Sobreeixidor. 

3. Arqueta sortida sobreeixidor. 

4. Conducció enterrada sobreeixidor. 

5. Reixa de desbast. 

6. Contenidor de recollida de sòlids. 

7. Entrada aigües filtrades. 

8. Tanc sèptic. 

9. Clavegueram provinent del sector de les piscines. 

10. Arqueta amb filtre. 

11. Sortida tanc sèptic. 

12. Arqueta connexió amb tub de drenatge. 

13. Graves drenants. 

14. Abocament aigües tractades al riu Tordera. 

A continuació es mostra una imatge del plànol de la instal·lació actual i tot seguit una fotografia del punt 

d’entrada de l’aigua residual a l’EDAR. 

 
Figura 2. Implantació de l’EDAR existent (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 
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Fotografia 1: Entrada d’aigua residual a l’EDAR. 

La instal·lació disposa de col·lectors en alta que actualment estan en servei, amb una longitud de 3.500 m, 

repartits en 4 trams i que aprofitarà la nova estació depuradora en estudi. 

L’accés a les instal·lacions es realitza a través d’una pista existent que parteix del pàrquing del càmping 

Les piscines, a 200 m al nord-oest de la zona.  

7.2. INSTAL·LACIONS DE TRACTAMENT DE LA NOVA PLANTA. 

 Dades de partida 

7.2.1.1. Cabals. 

D’acord amb l’annex mencionat anteriorment, els cabals de dimensionament de l’EDAR són: 

Cabal Disseny 

Cabal mitjà diari  75,00 m³/d 

Cabal mitjà horari 3,13 m³/h 

Cabal punta horari 5,63 m³/h 

Cabal de dilució 12,50 m³/h 

Factor de cabal punta 1,8 

Factor de dilució 4 

Taula 1. Cabals de dimensionament de l’EDAR (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 
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7.2.1.2. Contaminació. 

D’acord amb l’annex mencionat anteriorment, la contaminació de dimensionament de l’EDAR és: 

Paràmetre  Contaminació 

MES 420 mg/L 

MESV 362 mg/L 

DBO5 540 mg/L 

DQOtot 871 mg/L 

NKT 60 mg/L 

N-NH4 36 mg/L 

Ptotal 8 mg/L 

Taula 2. Paràmetres de contaminació pel disseny de l’EDAR (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

7.2.1.3. Fraccionament de l’aigua residual. 

La determinació de les fraccions de la DQO s’ha realitzat d’acord amb les dades històriques de 

contaminació de l’EDAR, obtenint les fraccions recollides en la taula adjunta: 

Demanda química d’oxigen 

  Fracció no biodegradable  17,8% 

   Soluble (Si) 4,8% 

   Particulada (Xi) 13,0% 

  Fracció biodegradable  82,2% 

   Ràpidament biodegradable (Ss) 11,8% 

   Lentament biodegradable (Xs) 70,4% 

Taula 3. Fraccionament de la DQO afluent a l’EDAR. (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

Pel que fa als paràmetres cinètics dels microorganismes nitrificants, s’utilitzaran els següents valors típics 

d’aigües residuals. 

Organismes nitrificants 

  Taxa màxima de creixement de nitrificants, µA 0,90 d-1 

  Coeficient de desaparició de nitrificants, ba 0,17 d-1 

Taula 4. Coeficients cinètics del microorganismes nitrificants. (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 
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7.2.1.4. Temperatura. 

No existeix un registre històric de les temperatures de l’aigua afluent a l’EDAR. Davant d’aquesta manca 

d’informació s’adoptaran les següents temperatures màximes i mínimes de l’aigua residual: 

– Mínima:   12 ºC. 

– Màxima:  27 ºC. 

7.2.1.5. Població equivalent. 

Amb els valors de cabal i contaminació determinats anteriorment, i prenent un valor mitjà de 60 g 

DBO5/hab.-equ., tal i com defineix el Decret 130/2003, el dimensionament de l’EDAR es realitza per 675 

habitants equivalents. 

7.2.1.6. Característiques de l’efluent. 

D’acord amb l’annex V del programa de mesures del Pla de gestió del Districte de conca fluvial de 

Catalunya, per càrregues de disseny abocada superior a 500 habitants equivalents a menys de 500 m de 

trams de rius que estiguin definits en el Pla de Gestió com a zona protegida per vida piscícola (salmònids) 

com és el cas de la massa d’aigua receptora, el límits d’abocament són: 

– Nivell 3:  Eliminació de nitrogen. 

– Demanda Química d’Oxigen, DQO: < 125 mg/L o una reducció mínima del 75%. 

– Demanda Bioquímica d’Oxigen, DBO5: < 25 mg/L o una reducció mínima del 70%. 

– Nitrogen Total, NT: < 15 mg/L o una reducció mínima del 70%. 

La resta de paràmetres queden fixats d’acord amb el que estableix la Directiva 91/271/CE sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

7.2.1.7. Paràmetres condicionants per l’elecció del sistema de tractament. 

La selecció del sistema de tractament a adoptar per l’EDAR Montseny ve condicionat per les 

característiques exigides a l’aigua tractada i per la superfície disponible. 

Referent a les característiques exigides a l’aigua tractada, els límits d’abocament són els indicats en 

l’apartat anterior que fan referència a l’annex V del programa de mesures del Pla de gestió del Districte de 

conca fluvial de Catalunya, per càrregues de disseny abocada superior a 500 habitants equivalents a menys 

de 500 m de trams de rius que estiguin definits en el Pla de Gestió com a zona protegida per vida piscícola 

(salmònids).   



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 32 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

La resta de paràmetres queden fixats d’acord amb el que estableix la Directiva 91/271/CE sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

Així doncs, el procés seleccionat ha de ser capaç de garantir un efluent amb un contingut de nitrogen inferior 

a 15 mg/L. 

Pel que fa a la superfície disponible, aquesta és la parcel·la en la qual es troba la instal·lació de tractament 

actual.  

A l’hora de determinar la superfície disponible, és necessari tenir en compte les instruccions recollides en 

la “Declaració d’Impacte Ambiental de 29 de juliol de 2008, del projecte d’obra per a la construcció de 

l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del Montseny”. 

En dita declaració, a l’apartat “6. Condicions addicionals” s’establia que s’havia d’evitar afectar a la llera, 

els marges i la vegetació de ribera de la Tordera catalogada com a hàbitat d’interès comunitari, per a la 

qual cosa d’una banda s’haurà de realitzar un tancament de l’àmbit de l’obra que eviti afectacions fora 

d’aquesta i de l’altra s’haurà de deixar una franja de protecció, de com a mínim 5 m, des del marge dret del 

riu fins el peu del talús del terraplè on s’ubicarà la instal·lació. 

 
Figura 3: Parcel·la disponible per a la ubicació de l’EDAR (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

La superfície total disponible és de 797,69 m². Aquest serà un factor determinant a l’hora de seleccionar el 

tipus de tractament. 
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8. ALTERNATIVES ESTUDIADES. 

Com ja s’ha esmentat anteriorment, les alternatives de tractament que es poden aplicar al cas de l’EDAR 

Montseny, queden limitades a aquelles propostes que són capaces de garantir un contingut de nitrogen a 

l’efluent inferior a 15 mg/L, a més del altres paràmetres contaminants. 

La preselecció dels sistemes de tractament d’aplicació al sanejament del Montseny corresponen a les 

següents tipologies: 

• Alternativa 1. Llacunes. 

• Alternativa 2. Aiguamolls artificials. 

• Alternativa 3. Fangs activats. 

• Alternativa 4. Contactors biològics rotatius. 

8.1. CONFIGURACIÓ GENERAL DE L’EDAR. 

En l’apartat anterior s’han seleccionat diferents tractaments que poden ser d’aplicació en el tractament de 

l’aigua residual del Montseny. 

Ara bé, en totes les alternatives de tractament plantejades, hi ha processos comuns de tractament, 

concretament, el pretractament i l’afinament de l’aigua tractada. 

Així, abans del procés de tractament pròpiament dit, es preveu un pretractament composat pels següents 

processos unitaris: 

– Arribada de l‘aigua bruta de la zona del càmping Les Piscines. 

– Bombament d’entrada de l’aigua provinent del càmping Les Piscines. 

– Arribada de l’aigua per gravetat del nucli del Montseny. 

– Desbast de fins. 

– Desorrador – desengreixador airejat. 

– Decantació – digestió en tancs Imhoff. 

Els dos últims processos unitaris, desbast de fins i el desorrador – desengreixador, es realitzaran en un 

element prefrabicat, que aglutina els dos processos en un sol element. 

Després del pretractament, s’instal·laran els diferents processos unitaris encaminats a obtenir la qualitat de 

l’aigua tractada exigida per la normativa. 

Finalment, una vegada tractada l’aigua, es preveu un afinament de la mateixa en totes les alternatives. 
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Després del tractament, s’instal·larà el mesurador de cabal d’aigua tractada. 

Aquest afinament de l’aigua es realitzarà mitjançant l’aplicació de l’aigua al terreny. 

Pel que respecta al tractament de fangs, cadascuna de les solucions presenta un tractament de fangs 

adequat al sistema de tractament adoptat. 

8.2. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES SELECCIONADES. 

 Alternativa 1. Llacunatge. 

Els sistemes amb llacunes poden no requerir un tractament previ, no obstant, l’avantatge d’un pretractament 

radica en que minimitza la quantitat de material flotant que causa molèsties en la primera llacuna. 

Per tant, tal i com s’ha explicat anteriorment, en el cas de tractament amb llacunes es preveu un 

pretractament per eliminar els sòlids i greixos de l’aigua residual. 

Després del pretractament, es preveu la construcció d’una llacuna facultativa. L’objectiu és dissenyar 

llacunes amb temps de retenció alts i càrregues orgàniques baixes, tals que permetin mantenir condicions 

aeròbiques en la capa superficial de la llacuna. El sòlids sedimentats es digereixen en la zona més baixa 

de la llacuna facultativa. 

L’eliminació de nitrogen en els sistemes amb llacunes s’obté com el resultat de la combinació de 

mecanismes que inclouen la volatilització d’amoníac (que depèn del pH), captura d’algues, nitrificació / 

desnitrificació, acumulació de fangs, i adsorció sobre els sòlids del fons. 

En la figura següent es presenta l’esquema de tractament previst en el cas de llacunes. 

 
Figura 4. Esquema de funcionament de l’alternativa de llacunes (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 
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Encara que hi ha diversos mètodes pel càlcul de la superfície i el volum d’una llacuna facultativa, (Mara, 

1976), és recomanat el càlcul basat en la càrrega superficial. 

Una fórmula global de disseny va ser desenvolupada per Mara (1987): 

𝜆𝑠 = 350 (1,107 − 0,002𝑇)𝑇−25 

Que per a una temperatura de 15ºC, requereix una càrrega superficial de 167 kg/Ha/d. Així, la superfície 

necessària per a la llacuna facultativa és de 2.425 m2. 

Donat que la dimensió necessària per a la llacuna facultativa és superior a la superfície disponible en la 

parcel·la, es descarta l’opció del tractament de l’aigua residual mitjançant llacunes. 

 Alternativa 2: Aiguamolls artificials. 

Els aiguamolls artificials són sistemes de depuració constituïts per canals poc profunds plantats amb 

vegetals propis de les zones humides i en els que els processos de descontaminació tenen lloc mitjançant 

les iteracions entre l’aigua, els substrat sòlid, els microorganismes i la vegetació. 

Depenent del tipus de circulació de l’aigua, els aiguamolls es poden classificar en: 

– Aiguamolls artificials amb flux superficial. 

– Aiguamolls artificials amb flux subsuperficial horitzontal. 

– Aiguamolls artificials amb flux subsuperficial vertical. 

En els sistemes de flux superficial l’aigua està exposada directament a l’atmosfera i circula preferentment 

a través dels talls i les fulles de les plantes. Aquest fet pot provocar problemes d’aparició de mosquits, el 

que fa descartar, molt sovint, la utilització d’aquests tipus d’aiguamolls. 

Un dels objectius del tractament de l’aigua residual és l’eliminació del nitrogen, amb el que es preveu la 

combinació de diferents tipus d’aiguamolls encaminat a aquest fi. 

 
Figura 5. Esquema de funcionament de l’alternativa d’aiguamolls (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 
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El requeriment de superfície per a l’aplicació d’aquestes tecnologia, d’acord amb el model francès, és d’1,2 

m2 per habitant equivalent en els filtres de flux subsuperficial vertical de primera etapa. 

Considerant que el dimensionament de la instal·lació es realitza per 675 d’habitants equivalents, la 

superfície útil necessària pels filtres verticals de primera etapa és de 810 m2, valor superior a la superfície 

disponible. A la superfície anterior encara cal afegir la superfície dels filtres de segona etapa  i de 

pretractament. 

Així doncs, per motius de disponibilitat de superfície de parcel·la es descarta també  l’opció del tractament 

de l’aigua residual mitjançant aiguamolls artificials. 

 Alternativa 3: Fangs activats. 

Aquesta alternativa consisteix en realitzar el tractament de l’aigua residual mitjançant fangs activats en la 

modalitat d’aireació estesa, en un reactor en el que es generen zones anòxiques per l’eliminació del 

nitrogen. Aquestes zones anòxiques es poden generar mitjançant una aireació alternada. 

 
Figura 6. Esquema de funcionament de l’alternativa de fangs activats (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

 
Figura 7. Modelització de l’alternativa de fangs activats (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

Influent Reactor Decantador Efluent

Purga

Fangs

Espessidor
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En aquesta solució, el tractament biològic estarà format per un reactor i un decantador secundari de les 

següents característiques: 

– Reactor biològic amb eliminació de nitrogen format per una línia de 120 m3 de volum. 

– Decantació secundària formada per una unitat de 9 m2. 

– Recirculació externa del 100% sobre el cabal mitjà. 

– Arqueta de recirculació i purga de fangs. 

– Dipòsit de fangs. 

Els resultats a l’efluent es recullen en les figures següents: 

 
Figura 8. Qualitat de l’efluent a l’alternativa de fangs activats (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

 
Figura 9. Qualitat de l’efluent a l’alternativa de fangs activats (nutrients) (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 
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Així doncs, les dimensions dels diferents elements permeten la implantació d’aquesta alternativa en la 

parcel·la existent, i els resultats obtinguts a l’efluent compleixen amb les característiques exigides per la 

normativa, amb el que no es descarta aquesta alternativa de tractament. 

 Alternativa 4: Contactors biològics rotatius (RBC). 

Aquesta alternativa consisteix en realitzar el tractament de l’aigua residual amb un procés biològic de 

pel·lícula adherida. En aquests processos, els microorganismes responsables del tractament estan adherits 

en un medi fixe, en contra dels processos de creixement en suspensió. 

 
Figura 10. Esquema de funcionament de l’alternativa de contactors biològics rotatius (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

 
Figura 11. Modelització de l’alternativa de contactors biològics rotatius (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

El procés, després del pretractament, s’inicia en el tanc polivalent de quatre cambres a on es porta a terme 

les següents funcions: 

– Zona de decantació primària. 

– Zona de desnitrificació. 

– Zona de decantació intermèdia. 

– Zona de digestió. 
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Posterior a aquestes cambres, s’instal·len dues línies de contactors biològics rotatius formats per tres 

etapes cadascuna i la decantació lamel·lar secundària. 

Els resultats a l’efluent es recullen en les figures següents: 

 
Figura 12. Qualitat de l’efluent a l’alternativa de contactors biològics rotatius (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

 
Figura 13. Qualitat de l’efluent a l’alternativa de contactors biològics rotatius (nutrients) (Font: Projecte de construcció de l’EDAR). 

Així doncs, les dimensions dels diferents elements permeten la implantació d’aquesta alternativa en la 

parcel·la existent, i els resultats obtinguts a l’efluent compleixen amb les característiques exigides per la 

normativa, amb el que no es descarta aquesta alternativa de tractament. 

8.3. JUSTIFICACIÓ DE L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA TÈCNICAMENT. 

D’acord amb l’apartat precedent, el tractament de les aigües residuals del Montseny es poden realitzar amb 

dos processos de tractament: 
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– Fangs activats. 

– Contactors biològics rotatius. 

Tots dos són capaços d’assolir els límits d’abocament marcats per la normativa. 

Tenint en compte que ambdues solucions requereixen d’una superfície d’ocupació més o menys equivalent, 

i per tant, l’afecció al medi a l’hora d’implantar-la serà equivalent, la decisió tècnica d’utilitzar una o altra 

tecnologia es basarà en els costos d’explotació. 

La diferència en els costos d’explotació entre ambdues solucions es concentren en dos aspectes principals: 

en la producció de fangs i en el consum d’energia elèctrica. 

La producció de fangs específica en cadascuna de les alternatives és: 

– Contactors biològics rotatius: 0,459 kg MS/kg DBO5. 

– Fangs activats: 0,596 kg MS/kg DBO5. 

Considerant la quantitat de DBO5 anual d’entrada a la planta, la producció de fangs prevista, amb una 

sequedat del fang del 5% és: 

– Contactors biològics rotatius: 3.603 kg MS/any – 72 t MF/any. 

– Fangs activats: 4.678 kg MS/any – 94 t MF/any. 

Així, la diferència econòmica anual, considerant un cost de 6,64 €/t MF, és de 146 € anual. 

Pel que fa al consum d’energia, s’avaluen els següents consums energètics: 

– Contactors biològics rotatius: 73.047 kW h/any. 

– Fangs activats: 78.337 kW h/any. 

Així, la diferència econòmica anual, considerant un cost de 0,16 €/kW h, és de 746 € anual. 

Per tant, la diferència anual entre una solució i altra és de 992,48 €/any. 

Atenent als criteris anteriors, la solució adoptada des del punt de vista tècnic per al sanejament de les 

aigües residuals del municipi del Montseny és la de Contactors Biològics Rotatius (RBC). 

No obstant això, en l’apartat d’anàlisi i avaluació d’impactes ambientals el present document es realitza la 

comparativa ambiental de les propostes considerades tècnicament viables: fangs activats i contactors 

biològics.  
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9. DIAGNOSI AMBIENTAL DE LA ZONA DE PROJECTE. 

9.1. MARC TERRITORIAL. 

 Situació. 

El municipi del Montseny es situa a la comarca del Vallès Oriental, al límit de les comarques d'Osona i de 

la Selva. Es tracta d’un terme municipal amb un relleu molt accidentat i muntanyós, amb un desnivell de 

nord a sud que arriba als 1.200 m, el que complica poder establir unes característiques geogràfiques 

uniformes (clima, relleu, vegetació, etc.).  

La Tordera, que neix a la Font Bona de Sant Marçal, travessa bona part del terme, i recull les aigües d'una 

sèrie de rieres i torrents (curts, accidentats i de cabal irregular): les rieres de La Castanya i de la Bascona, 

que recullen les aigües provinents de La Calma, i la riera del Teix i de la Xica, a més dels torrents del Sot 

de les Illes, del Sot dels Castellets, del Sot Mal, del Sot de la Pomereta i altres menors que s'alimenten de 

les aigües que davallen dels cims de Matagalls i Les Agudes. 

La zona de l’EDAR es localitza al sud del terme municipal, a poca distància del llindar amb el terme 

municipal de Sant Pere de Vilamajor. Per arribar a l’espai destinat a la instal·lació cal prendre la carretera 

d’accés al càmping Les Piscines i des de l’aparcament d’aquestes instal·lacions, accedir a través d’un camí 

de terres, on hi ha una tanca de ferro, que s’endinsa pel bosc fins arribar a la plataforma on hi ha l’actual 

estació depuradora.  

 
Fotografia 2. Entrada del camí de terra just al costat del pàrquing de les instal·lacions de Les Piscines.   



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 42 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

La parcel·la es localitza al marge dret del riu Tordera, que es travessa gràcies a l’existència d’un gual 

inundable. La zona es troba envoltada d’una espessa vegetació on coexisteixen les espècies pròpies de 

ribera, amb d’altres associades als alzinars mediterranis. 

En les proximitats de la zona d’actuació es localitzen dos habitatges unifamiliars. Un d’ells es troba annex 

al camí de terres que dona accés a la planta. Es tracta d’una construcció (xalet) dels anys 70 que presenta 

un aspecte semi-abandonat. Aquest habitatge, tot i que es localitza a poca distància de la zona de l’EDAR, 

no és visible des d’aquesta parcel·la degut a la massa forestal existent.  

L’altra construcció correspon a una cabana de fusta situada en front de les actuals instal·lacions de 

depuració, just a l’altra banda del riu. Aquest habitatge també presenta un aspecte semi-abandonat i de 

deixadesa. 

En ambdós casos, tot fa pensar que aquestes construccions, si és que tenen algun ús, aquest serà puntual 

i de tipus estacional.  

 
Fotografia 3. Zona de localització de l’actuat depuradora. 

9.2. MEDI FÍSIC. 

 Clima. 

9.2.1.1. Registres consultats. 

No es pot esperar que els elements que configuren el clima puguin ser modificats pel projecte, però sí que 

convé estudiar-los, ja que pot condicionar algun dels impactes que es poden produir en fase d’obres, 
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afavorint la dispersió i distribució, per exemple, de partícules sedimentables. També té importància el clima 

per planificar certs aspectes del projecte i pel disseny de les mesures correctores de revegetació.    

Per a la realització d’aquest apartat s’ha utilitzat la informació lliurada pel Servei Meteorològic de Catalunya 

(SMC) referent a les dades climàtiques de les estacions més properes, un cop realitzada la consulta, i les 

dades publicades pel mateix servei.  

La resposta de l’esmentada entitat estableix que el SMC no gestiona cap estació automàtica al terme 

municipal de Montseny, de manera que l’informe de dades emès ha facilitat les dades registrades a les 

estacions més properes ubicades a Tagamanent – PN del Montseny (codi VX) i Viladrau (codi WS), la 

localització de les quals queda establerta en el quadre següent.  

Estacions Comarca Latitud Longitud Altitud (m) 

Tagamanent – PN del 
Montseny (codi VX) 

Vallès 
Oriental 

41,74761 2,30291 1030 m 

Viladrau (codi WS) Osona 41,84008 2,41877 953 m 

Taula 5. Localització de les estacions meteorològiques més properes (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

Aquestes estacions pertanyen a la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), integrada a 

la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC). 

S’han proporcionat totes les variables mesurades per les esmentades estacions en el període comprés 

entre el dia 1 de gener de 2013 i el 31 de desembre de 2017. Els paràmetres escollits han estat els següents: 

Acrònim Variable Unitat 

TM Temperatura mitjana diària °C 

TX Temperatura màxima diària °C 

TN Temperatura mínima diària °C 

HRM Humitat relativa mitjana diària % 

PPT24h Precipitació acumulada diària mm 

Taula 6. Paràmetres climàtics de les estacions més properes (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

9.2.1.2. Dades de temperatura. 

A continuació s’inclouen les gràfiques obtingudes dels anuaris que recullen els “Resums meteorològics per 

estació” que publica el SMC en la seva pàgina web, del període 1 de gener de 2013 a 21 de desembre de 

2017. Aquestes gràfiques representen, en primer lloc, les mitjanes mensuals de les temperatures 

comparades amb la precipitació mensual, en segon lloc, la mitjana de la temperatura mínima mensual 

comparada amb la mitjana de la temperatura màxima mensual, a més d’incloure un altre gràfica on es 
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representen les temperatures mínimes i màximes absolutes i per últim es troben representats els dies de 

glaçada de cada mes de l’any.  

TAGAMANENT-PN DEL MONTSENY. 

• Any 2013: 

 

 
• Any 2014: 

 

 
• Any 2015: 
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• Any 2016: 

 

 
• Any 2017: 
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VILADRAU. 

• Any 2013: 

 

 
• Any 2014: 

 
• Any 2015: 
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• Any 2016: 

 

 
• Any 2017: 

 
CARACTERITZACIÓ. 

En els gràfics s’observa el caràcter mediterrani del clima amb estius calorosos caracteritzats per 

temperatures mitjanes màximes fins als 25ºC, amb els màxims assolits els mesos de juny, juliol i agost, 

mentre que els hiverns es caracteritzen per temperatures mitjanes mínimes no inferiors a 1ºC, que es donen 
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durant els mesos de desembre, gener i febrer, destacant aquest últim com el més fred. La temperatura 

mitjana anual és d’11,4ºC. 

Estació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Tagamanent  5,0 4,1 7,4 9,8 12,3 17,5 20,0 19,0 15,3 13,6 8,5 6,1 

Viladrau 4,4 4,1 7,4 9,9 12,3 17,2 19,8 19,0 14,9 13,0 7,6 5,0 

Mitjana 4,7 4,1 7,4 9,9 12,3 17,3 19,9 19,0 15,1 13,3 8,0 5,6 

Taula 7. Temperatures mensuals mitjanes de les estacions més properes  (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

 
Figura 1. Dades de temperatura mitjana (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

9.2.1.3. Humitat relativa. 

La humitat de l'aire es deu al vapor d'aigua que es troba present en l'atmosfera. Es tracta d’un caràcter 

climatològic molt relacionat, a través de diversos mecanismes físics, amb la presència de núvols, la 

precipitació, la visibilitat i de forma molt especial amb la temperatura. 

A continuació es faciliten dades de la humitat relativa, entenent aquest índex com la relació expressada en 

tant per cent entre la tensió real del vapor d’aigua i la tensió de saturació a la mateixa temperatura. Les 

següents dades s’han estat facilitades pel SMC.  

Estació any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Tagamanent - 

PM del 
Montseny 

2013 64,3 72,6 75,5 69,4 78,8 65,5 54,9 63,7 71,7 74,7 64,8 59,6 

2014 74,3 74,4 63,6 68,9 70,7 59,0 66,4 78,3 80,3 69,4 80,5 61,3 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

T(ºC) 4,7 4,1 7,4 9,9 12,3 17,3 19,9 19,0 15,1 13,3 8,0 5,6
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Estació any Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

2015 61,4 63,3 69,6 64,9 54,5 54,8 57,0 69,8 78,7 79,4 56,2 67,4 

 2016 71,9 69,0 71,2 75,6 69,8 61,1 53,1 58,2 63,8 81,1 79,8 61,2 

 2017 69,0 72,7 63,5 62,6 61,0 54,7 57,3 56,7 80,6 77,9 58,5 66,9 

Viladrau 2013 66,3 71,3 73,0 71,2 78,1 73,0 66,3 72,3 76,7 78,5 71,9 65,7 

 2014 77,5 72,2 65,5 73,9 75,3 70,5 75,8 81,7 87,7 76,6 85,8 72,2 

 2015 66,2 66,0 75,4 68,6 63,3 68,8 63,9 75,9 82,4 84,0 68,7 74,4 

 2016 74,5 71,6 72,6 73,8 77,0 75,2 67,9 69,2 73,7 82,5 82,6 71,5 

 2017 71,9 74,1 66,4 66,3 71,0 66,5 68,0 66,2 83,5 84,6 65,5 69,8 

Taula 8. Dades mensuals d’Humitat Relativa mitjanes de les estacions més properes  (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

9.2.1.4. Precipitacions. 

La precipitació es defineix com l’aigua, tant en forma líquida com sòlida, que cau sobre la superfície de la 

terra. La precipitació ve sempre precedida pels fenòmens de condensació i sublimació o per una combinació 

de ambdós. 

La precipitació és una de les característiques del clima més definitòries. És també factor controlant principal 

del cicle hidrològic en una regió, així com la ecologia, paisatge i usos del sòl. 

S’han consultat les dades de precipitació mitjana mensual facilitades en les taules resum publicades pel 

SMC de les dues estacions més properes registrades en els darrers 5 anys (2013-2017).  

TAGAMANENT-PN DEL MONTSENY. 

Estació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des ANY 

Tagamanent-PN M 30,4 19,6 138,6 131,1 60,6 23,0 43,1 29,1 44,6 16,4 133,1 14,7 684,3 

Taula 9. Dades de precipitació mitjana mensual (mm). (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 
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Figura 2. Evolució de les precipitacions mensuals. (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

VILADRAU. 

Estació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des ANY 

Viladrau  40,52 59,68 155,34 106,34 70,14 55,1 43,98 71,2 105,72 69,58 153,38 28,96 959,94 

Taula 10. Dades de precipitació mitjana mensual (mm). (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

 
Figura 3. Evolució de les precipitacions mensuals. (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

CARACTERITZACIÓ. 

En les taules i gràfics s’observa que les precipitacions màximes mensuals dels darrers 5 anys s’enregistren 

a la primavera i a la tardor en ambdues estacions. La pluja màxima s’enregistra els mesos de març i 
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novembre (68,7 mm i 97,1 mm, respectivament, per la primera i 155,34 mm i 153,38 mm, respectivament, 

en la segona). En canvi els mesos més secs són juny, juliol i agost, destacant els mínims de precipitació de 

juliol. 

9.2.1.5. Dies de glaçada. 

Els dies de glaçada, segons les dades obtingudes de taules resum publicades pel SMC de les dues 

estacions més properes enregistrats en els darrers 5 anys (2013-2017) mostren que durant els mesos 

d’hivern, principalment gener i febrer, es donen jornades amb temperatures mínimes inferiors als 0ºC. 

Durant el mesos de març, abril i novembre i desembre s’observen episodis més puntuals, però depenent 

de l’any. 

Estació Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Dec ANY 

Tagamanent -
PN del 

Montseny 

2013 11 16 3 2 0 0 0 0 0 0 8 1 41 

2014 7 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 22 

2015 10 14 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 33 

2016 7 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 25 

 2017 11 2 2 2 0 0 0 0 0 0 1 11 29 

Viladrau 2013 21 20 5 3 0 0 0 0 0 0 12 13 74 

 2014 14 17 11 0 0 0 0 0 0 0 2 14 58 

 2015 18 19 8 2 0 0 0 0 0 1 6 3 57 

 2016 12 10 17 2 1 0 0 0 0 0 4 1 47 

 2017 21 6 4 5 0 0 0 0 0 0 13 19 68 

Taula 11. Nombre de dies de glaçada (TN ≤ 0ºC). (Font: Servei Meteorològic de Catalunya). 

9.2.1.6. Dies de calamarsa. 

Segons informacions rebudes del mateix SMC, les estacions de la XEMA no disposen de dades referents 

a caiguda de calamarsa. Per aquest motiu, es proporciona la informació incorporada a la base de dades de 

la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM) pels observadors en modalitat de vigilants de les localitats 

més properes. S’ha de considerar que no hi ha col·laboradors de la XOM a tots els municipis. Segons 

aquesta informació, hi ha constància de caiguda de calamarsa i/o pedra els dies següents: 

16/05/2013 calamarsa al municipi de la Garriga. 

29/06/2014 calamarsa i pedra al municipi d’Espinelves. 

04/03/2015 calamarsa al municipi d’Espinelves. 

14/03/2015 calamarsa al municipi de la Garriga. 

30/04/2016 calamarsa al municipi de Fogars de Montclús. 

18/06/2016 calamarsa al municipi d’Espinelves. 

25/03/2017 calamarsa al municipi d’Espinelves. 
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21/06/2017 calamarsa al municipi d’Espinelves. 

9.2.1.7. Vent. 

El vent es defineix com “aire en moviment horitzontal”, prescindint de la possible component vertical. Els 

efectes del vent poden ser beneficiosos en els casos de dispersió de contaminants, o polinització de 

determinades espècies vegetals, producció d’energia, etc., però també perjudicials, en el cas de l’EDAR del 

Montseny, si hi ha una falla en la instal·lació que generi males olors quan el vent es dirigeix cap a zones 

urbanitzades. 

Les següents gràfiques corresponen a la rosa dels vents en les quals es representen les 8 direccions, 

indicades per les línies que parteixen radialment des del punt central d’observació. El percentatge de temps 

total durant el qual el vent bufa d’aquestes direccions, s’indica per la longitud respectiva dels segments. 

Segons la rosa de vents es troben les següents categories: 

Tramuntana: N. 
Gregal:  NE. 
Llevant:  E. 
Xaloc:  SE. 
Migjorn:  S. 
Llebeig o Garbí: SW (Garbí per designar marinada del SW). 
Ponent:  W. 
Mestral:  NW. 

Per a l’obtenció d’informació, s’han consultat els anuaris que recullen el resum de dades per estació que 

publica el SMC. De les dues estacions estudiades, tan sols la de Viladrau facilita informació al respecte. 

VILADRAU. 

• Any 2013: 

 

− Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 2,0 m/s. 

− Direcció dominant (a 10 m): W. 
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• Any 2014: 

 

− Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 1,9 m/s. 

− Direcció dominant (a 10 m): W. 

• Any 2015: 

 

− Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 2,0 m/s. 

− Direcció dominant (a 10 m): W. 

• Any 2016: 

 

− Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 1,9 m/s. 

− Direcció dominant (a 10 m): W. 
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• Any 2017: 

 

− Velocitat mitjana del vent (a 10 m): 1,8 m/s. 

− Direcció dominant (a 10 m): W. 

CARACTERITZACIÓ. 

De les gràfiques anteriors es pot concloure que la direcció predominant del vent es la oest amb una velocitat 

mitjana del vent que oscil·la entre 1,8 i 2,0 m/s. 

 Qualitat atmosfèrica. 

L’objectiu d’aquest apartat és avaluar l’estat actual de la qualitat de l’aire de la zona d’estudi. La 

contaminació de l’aire implica, per una banda, la presència de focus emissors, responsables de l’emissió a 

l’atmosfera d’un o varis contaminants, i, per l’altra, la mesura dels nivells d’immissió que determinen l’efecte 

d’un contaminant, sobre la salut o el medi ambient. 

Per valorar la qualitat de l’aire s’utilitza l’Índex Català de Qualitat de l’Aire (ICQA) que es calcula sobre els 

nivells d’immissió dels contaminants SO2, NO2, PST, O3 i PM10 mesurats a les estacions automàtiques de 

la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA). 

L’any 2001 el Departament de Medi Ambient i Habitatge (DMAiH) (actual Departament de Territori i 

Sostenibilitat) va publicar la Delimitació de Zones de Qualitat (ZQA) de l’Aire a Catalunya. Aquesta 

delimitació es va realitzar responent la legislació europea vigent, la qual estableix que s’ha d’avaluar la 

concentració dels contaminants que es recullen a tots els punts del territori.  
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Donat que no és possible mesurar la concentració dels 

diferents contaminants a tots els punts del territori, cal 

delimitar el territori en unes ZQA equivalent, les quals es 

defineixen com a porcions del territori amb una qualitat de 

l’aire similar en tots els seus punts. Tal i com va establir el 

DMAiH, la gestió de la qualitat de l’aire en un punt 

determinat del territori, els mètodes utilitzats per avaluar-la i 

els resultats obtinguts de l’avaluació es podran estendre a 

tota la zona de qualitat equivalent. Per tant, a l’hora 

d’avaluar l’estat de l’atmosfera a la zona, es fa referència a 

la ZQA Equivalent que li pertoca, que és la núm. 8, 

omarques de Girona. 

Característiques atmosfèriques de la ZQA8. 

A la Zona de Qualitat de l’Aire 8, comarques de Girona, els nivells de qualitat de l’aire mesurats pel diòxid 

de nitrogen, el diòxid de sofre, el monòxid de carboni, el sulfur d’hidrogen, les partícules en suspensió de 

diàmetre inferior a 10 micres, les partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2.5 micres, el benzè i el 

plom estan per sota dels valors límit establerts per la normativa. Tampoc es superen els valors objectius 

establerts a la legislació els nivells mesurats d’arsènic, cadmi, níquel i benzo(a)pirè. Pel que fa als nivells 

d’ozó troposfèric tampoc es detecta cap superació ni del llindar d’informació horari ni del llindar d’alerta. En 

relació amb l’avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d’acord amb l’inventari d’emissions i les 

condicions de dispersió de la zona, s’estima que els nivells són inferiors als valors límit.   

Nivells de contaminació enregistrats a les estacions de mesurament més properes. 

La XVPCA disposa d’una estació fixa de mesurament de la contaminació atmosfèrica al municipi de 

Montseny, essent les seves dades d’identificació les següents: 

Codi EOI: 0813700 

Nom:  Montseny (la Castanya) 

Data de la instal·lació: 01/01/2009 

Coordenades UTM (m): 446649, 4625477 

Altitud (m): 693 

Tipus àrea: Rural, Fons 

Contaminats mesurats: CO - Monòxid de carboni (analitzador automàtic) 

NO - Monòxid de nitrogen (analitzador automàtic) 

NOx - Òxid de nitrogen totals (analitzador automàtic) 

Figura 4. Zones de Qualitat de l’Aire a Catalunya  
(Font: La Qualitat de l’aire a Catalunya, Generalitat de 

Catalunya) 
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NO2 - Diòxid de nitrogen (analitzador automàtic) 

O3 - Ozó (analitzador automàtic) 

PM10 - Partícules en suspensió <10µm (captador manual) 

PM2.5 - Partícules en suspensió <2,5µm (captador manual) 

SO2 - Diòxid de sofre (analitzador automàtic) 

Localització:  

 

El resum dels nivells mesurats dins el període 2013-2017, queden reflectits a la taula i gràfics següents: 

Punt de mesurament 
Tipus 

d’avaluació 
% 

dades 

Mitjana anual Unitat (màx. 
valor) 2017 2016 2015 2014 2013 

Diòxid de nitrogen (NO2) Fons 87 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 µg/m³ (màx. 40) 

Diòxid de sofre (SO2) Fons 94 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 µg/m³ (màx. 0) 

Monòxid de carboni (CO) Industrial 75 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 mg/m³ 

Ozó troposfèric (O3) Fons  95 75,0 74,0 77,0 71,0 77,0 µg/m³ 

Partícules en suspensió 
<10 micres (PM10) 

Fons 96 12,0 12,0 14,0 13,0 - µg/m³ (máx. 40) 

Partícules en suspensió 
<2,5 micres (PM2,5) 

Fons 96 10,0 9,0 10,0 10,0 11,0 µg/m³ (màx. 25) 

Taula 12. Registres mitjans anuals dels diferents contaminants mesurats a l’estació Montseny (la Castanya) (període 2013-2017) 
(Font: La Qualitat de l’aire a Catalunya, Generalitat de Catalunya). 
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Figura 5. Gràfics dels registres mitjans anuals dels diferents contaminants mesurats a l’estació Montseny (la Castanya) (període 

2013-2017) (Font: La Qualitat de l’aire a Catalunya, Generalitat de Catalunya).  

Segons les dades registrades a l’estació del Montseny, l’Índex Català de Qualitat de l’Aire es considera de 

Molt bona qualitat. 

 Geologia i edafologia. 

Pel projecte constructiu de l’EDAR s’ha realitzat un estudi geotècnic de caracterització de l’àmbit d’estudi 

d’on s’ha extret la informació del present apartat. 

Així doncs, des del punt de vista geològic, l’àrea proposada per les noves instal·lacions es troba en la 

terrassa fluvial del riu Tordera, que queda constituïda per uns nivells basals molt grollers i uns nivells 

superficials. És sobre la terrassa que s’ha anat encaixant l’actual curs del riu. 

El substrat detectat en dues de les cales realitzades per documentar l’esmentat estudi i aflorant en tot el 

sector, queda composat pel basament rocós de la zona, constituït per pissarres micacítiques i pissarres 

sorrenques del període cambro-ordovicià. 

Les característiques del subsol estableixen tres unitats litoestatigràfiques: 

− Unitat de terra vegetal. 

− Unitat de còdols i blocs. 

− Unitat substrat rocós. 

El detall d’aquestes unitats queda establert de la següent manera: 
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• Unitat de terra vegetal (capa edafologica): Composada per materials de tipus llimo-arenós, i 

constitueix la part superficial de la totalitat del terreny. Tot i la presència d’arbrat que arrela fins a una 

certa fondària, la terra vegetal pròpiament dita es valora en uns gruixos que van des dels 20 als 30 cm. 

Pot considerar-se que, en planta, abasta pràcticament la totalitat de la superfície a ocupar per les 

instal·lacions en projecte. 

Les característiques baixes i marcadament heterogènies dels materials  i la desigualtat en el gruix, fan 

que aquesta unitat sigui considerada com a descartable per al seu ús com a base de suport de 

qualsevol estructura de fàbrica. 

 

• Unitat de còdols i blocs de sorra: Composada per materials grollers a molt grollers: còdols i blocs 

molt rodats, especialment de naturalesa pissarrosa i granítica amb dimensionat de 20 cm a 80 i 100 

cm, barrejats amb grava, graveta i sorra; en conjunt conté molt poca matriu fina (llimosa o argilosa). 

S’hi detecta alguns horitzons en els que hi predomina la fracció mitjana de 5 a 10 cm amb alguns blocs 

de 20 a 30 cm. 

Ve representada per un sol nivell, de gruix important. En planta abasta la totalitat del sector prospectat. 

Es remarca les dimensions significatives dels blocs, que arriben a tenir diàmetres de 1 m.  

• Unitat de substrat rocós: Es tracta del substrat rocós característic de la zona, disposat en capes sub-

horitzontals, que s’interpreta que ocupa la totalitat de la zona investigada. Es tracta de pissarres 

micacítiques i pissarres arenoses d’edat cambro-ordovícica amb cert graus d’alteració i fragmentació.  

Apareix per sota de la Unitat de còdols i blocs amb sorra. Ha estat detectat en dues de les cales, però 

la fondària a la que es troba ha de ser  del mateix ordre en tots els punts investigats (entre els 2,5 i 3,0 

m). 

A continuació es mostra un perfil que mostra aquestes unitats: 

 
Figura 6. Perfil de les unitats litoestatigràfiques de la parcel·la d’estudi (Font: Estudi geotècnic del projecte constructiu). 

  



 

Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 59 

 Estat sonor. 

Una de les eines utilitzables per determinar els nivells sonors de diferents tipologies d’àrees dins d’un terme 

municipal, són els Mares de capacitat acústica. Es tracta d’un instrument per a la gestió ambiental del soroll, 

que tenen com a finalitat evitar, prevenir o reduir la contaminació acústica a la que està exposada la població 

i la prevenció i/o millora de la qualitat acústica del territori. 

El mapa assigna els nivells d'immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint 

les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica (alta, 

moderada i baixa), per a tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit, on també s’incorporen els 

usos del sòl. 

La consulta al Departament de Territori i Sostenibilitat sobra l’existència al terme de Montseny del Mapa de 

Capacitat Acústica municipal ha senyalat que s’ha realitzat, però encara està pendent d’aprovació (veure 

imatge següent obtinguda del visor de l’estat dels municipis respecte a l’esmentat mapa). Per tant, per a la 

realització del present document, no s’ha pogut consultar el document.   

 

Figura 7. Estat del Mapa de capacitat Acústica del TM Montseny (Font: Departament de Territori i Sostenibilitat). 

Ara bé, en termes generals els criteris per a l’elaboració dels mapes es basen en el Decret 176/2009 

(Reglament de la Llei 16/2002), on a la Disposició Final Primera: Pel que fa a la zonificació acústica del 

territori els valors límit d’immissió acústica en DB(A) caldrà que s’ajustin al quadre següent: 

Zonificació acústica del territori 
Valor límit d’immissió acústica en dB(A) 

Ld (7h-21h) Le (21h-23h) Ln (23h-7h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A) 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B) 65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica Baixa (C) 70 70 60 

Ld, Le, Ln = Índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.  

Taula 13. Zonificació acústica del territori (Font: Decret 176/2009).  
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Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl 
Valor límit d’immissió acústica en dB(A) 

Ld (7h-21h) Le (21h-23h) Ln (23h-7h) 

Zona de sensibilitat acústica alta (A): 

(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

Zona de sensibilitat acústica moderada (B): 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 
infraestructures de transport existents. 

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1). 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús 
industrial. 

65 65 55 

Zona de sensibilitat acústica Baixa (C): 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles. 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial. 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments 
públics. 

- - - 

Ld, Le, Ln = Índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Taula 14. Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl (Font: Decret 176/2009).  

L’àrea d’estudi es localitza en una zona de sensibilitat alta dins del subgrup d’espais d’interès natural i altres 

(A1) on els valors límit d'immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees de la zona de 

sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones d'especial protecció de la qualitat 

acústica (ZEPQA). Tot i això, a data de redacció del present estudi, el Parc Natural del Montseny no ha 

estat declarat com a ZEPQA. 

Cal remarcar que l’àmbit d’actuació es localitza en un indret apartat on no hi ha cap mena de pertorbació 

acústica ni soroll de fons. La situació orogràfica de la zona, immersa en un espai boscós dens, apartat del 

qualsevol nucli urbà car sols s’observen dos habitatges en evident estat de semi abandonament i l’espai 

d’acampada de Les Piscines a més de 200 m de distància, allunyat de vies de comunicació i amb el 

funcionament d’unes instal·lacions actuals que no són sorolloses, doten a l’espai d’una elevada qualitat 

acústica en estat inicial.  
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 Conca hidrogràfica. 

9.2.5.1. Conca de l’àmbit d’actuació. 

La informació d’aquest apartat s’ha extret de l’”Estudi d’inundabilitat de la Tordera al seu pas per les 

instal·lacions del Consorci Besòs-Tordera al municipi de Montseny”.  

Segons senyala l’esmentat estudi, la conca a la que pertany l’àmbit d’actuació forma part de la capçalera 

de la Tordera. Ocupa una superfície de 44,23 km2 dins dels termes municipals de Montseny i Mosqueroles 

i Sant Pere de Vilamajor, a la comarca del Vallès Oriental i de Viladrau, a la comarca d’Osona. 

La Tordera està situada en el vessant sud-oriental del massís muntanyós del Montseny i la seva conca 

discorre entre aquest massís i la serralada litoral fins a la desembocadura al mar, on s’acaba el Maresme i 

s’inicia la Costa Brava i forma part d’una de les grans unitats geològiques de Catalunya, els Catalànids o 

Serralades Costaneres-Catalanes. 

Ubicada en una zona intermèdia entre les províncies de Barcelona i Girona, drena les comarques del Vallès 

Occidental, la Selva i el Maresme. Dins la conca de la Tordera s’hi inclouen els cims i els vessants 

meridionals dels massissos prelitorals del Montseny i les Guilleries, els cims i els vessants septentrionals 

dels massissos litorals de Montnegre i Blanes, i les depressions del Vallès i la Selva, des de Sant Celoni a 

Hostalric i des d’Hostalric a Caldes de Malavella. 

9.2.5.2. Característiques de la conca 

En la zona d’estudi, la conca de la Tordera s’alimenta de tres conques tributàries, les característiques 

físiques de les quals queden establertes en la taula següents: 

Subconca 
Àrea          
(km2) 

Longitud        
L (m) 

Pendent J      
(m/m) 

1 19.234 8.986 0,1362 

2 15.112 7.464 0,1668 

3 9.893 7.876 0,1185 

Conca d’estudi 44.239 13.008 0,112 

Taula 15. Paràmetres hidromorfomètrics de las subconques. Conca de la Tordera dins el tram en estudi. (Font: Estudi 
d’inundabilitat de la Tordera al seu pas per les instal·lacions del Consorci Besòs-Tordera al municipi de Montseny). 

A continuació s’inclou la imatge que il·lustra el perímetre de les subconques que configuren la conca de la 

zona d’estudi. 
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Figura 8. Subconques i xarxa hidrogràfica de la conca d’estudi (Font: Estudi d’inundabilitat de la Tordera al seu pas per les 

instal·lacions del Consorci Besòs-Tordera al municipi de Montseny).  

L’estudi hidrològic, després de tot el procediment de calibració de l’ACA estableix que els cabals calculats 

en el punt de concentració de la conca d’estudi són: 

Cabals (m3/s) 

T500 T100 T10 

332,3 225 73,4 

Taula 16. Cabals en el punt de concentració a la conca d’estudi (Font: Estudi d’inundabilitat de la Tordera al seu pas per les 
instal·lacions del Consorci Besòs-Tordera al municipi de Montseny). 

9.2.5.3. Estudi hidràulic. Zonificació de l’espai fluvial.  

La normativa hidràulica que estableix el marc legal per la zonificació de l’espai fluvial queda regulada pel 

Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, d’aprovació del Reglament del Domini Públic Hidràulic (DPH) i modificat 

pel Reial Decret 9/2008, d’11 de gener, el Reglament de la planificació hidrològica aprovat per Decret 

380/2006, de 10 d’octubre i el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat per Decret 

188/2010, de 23 de novembre.  

La zonificació de l’espai fluvial d’acord amb el reglament del Domini Públic Hidràulic diferencia les següents 

zones d’acord amb l’esquema i definicions següents:  
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Figura 9. Esquema d’espais fluvials i zones inundables (Font: Agència Catalana de l’Aigua). 

Via d’intens desguàs (VID). 

La Via d’intens desguàs és aquella zona per la que passaria l’avinguda de 100 anys de període de retorn 

sense produir una sobreelevació superior a 0,3m, respecte a la cota de la làmina d’aigua que es produiria 

amb aquesta mateixa avinguda considerant tota la plana d’inundació existent. La sobreelevació anterior 

podrà, a criteri de l’organisme de conca, reduir-se fins a 0,1m quan l’increment de la inundació pugui produir 

greus perjudicis o augmentar-se fins a 0,5m en zones rurals o quan l’increment de la inundació produeixi 

danys reduïts. 

La Zona d’inundació greu (ZIG). 

La Zona d’inundació greu es aquella zona inundable per a un període de retorn de 100 anys en què les 

condicions hidràuliques presenten un calat superior a 1 m, una velocitat superior a 1 m/s i el producte 

d'ambdós superior a 0,5 m2/s. 

Zona de flux preferent (ZFP). 

Es la unió de la zona constituïda per la via d’intens desguàs i la zona en la que es poden produir greus 

danys sobre les persones i els béns o zona d’inundació greu. 

Zona inundable (ZI). 

La zona inundable per episodis extraordinaris és la part de la zona inundable que l'instrument de planificació 

hidrològica corresponent delimita a partir de l'avinguda de període de retorn de 500 anys. És la zona 

inundada per l’avinguda de període de retorn de 500 anys. 

En aquest estudi es delimitarà la zona inundable, la zona de flux preferent i la zona d’inundació greu per a 

tot el tram estudiat mentre que  l’estudi de la zona d’intens desguàs es circumscriurà a la zona de la parcel·la 

on es preveu ubicar l’EDAR Montseny.  
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9.2.5.4. Resultats de l’estudi hidràulic. 

Segons els resultats obtinguts en situació actual, sense obra, les avingudes de període de retorn de 500 

anys i de 100 anys inunden la parcel·la de l’EDAR  Montseny. 

La cota aproximada de la làmina d’aigua per al període de retorn de 500 anys a l’alçada de la parcel·la es 

situa, al centre del canal, entre els 386, 5 i els 389,2 m.s.n.m. aproximadament, en funció la secció 

estudiada, i per a les avingudes de període de retorn de 100 anys entre els 385,7 i els 388,8 m.s.n.m  

aproximadament.  

Les velocitats calculades al marge dret del canal principal, a l’alçada de la parcel·la oscil·len entre 3,05 i 

2.1 m/s per al T500 i entre 2,45 i 1,6 m/s per al T100, en funció de la secció estudiada. 

Les avingudes de període de retorn de 10 anys no ocupen en cap cas la parcel·la. 

De l’anàlisi de la situació futura, amb obra, es desprèn que l’impacte en el calat aigües amunt de la zona 

on està planificada la ubicació de l’EDAR Montseny, es traslladaria, fins a 90 metres aigües amunt de la 

mateixa per al Q500 i fins a uns 10 metres per al Q100 i que el calat aigües amunt no es veuria afectat per 

les avingudes de T=10 anys.  

L’augment de calat aigües amunt que provocaria l’execució de les obres, no implicaria afeccions addicionals 

a cap bé ni infraestructura respecte  a les que provocades per les avingudes dels mateixos períodes de 

retorn en la situació actual. 

Pel que fa a la delimitació de les zones inundables, la parcel·la de l’EDAR Montseny restaria parcialment 

dins la zona de flux preferent i fora de la via d’intens desguàs. 

9.3. MEDI BIÒTIC. 

 Espais naturals. 

El Montseny forma part de les serres litorals catalanes i manté afinitats amb la terminació del Sistema 

Transversal. Es tracta d’un conjunt orogràfic bàsicament silícic, que aconsegueix altituds considerables de 

fins a 1.700 m, amb una forta heterogeneïtat del relleu amb predomini de les vessants abruptes i les fortes 

pendents. La important amplitud altitudinal del massís, la heterogeneïtat del relleu, els fortes gradients 

climàtics, la diversitat litològica, etc. són els responsables de l'extraordinària varietat paisatgística.  

El Parc Natural Montseny, reserva de la biosfera, va ser declarat com a tal pel Decret 105/1987 del 20 de 

febrer de 1987 i la seva gestió correspon a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de Girona.  
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La zona d’estudi es localitza al sud de la delimitació del parc, fora del seu àmbit. Tot i això, el projecte es 

localitza en un àmbit que disposa de dues categories de protecció: 

− Forma part de la Xarxa Natura 2000, com a Zona d’Especial Conservació (ZEC), amb codi ES5110001, 

Massís del Montseny. 

− Forma part del Pla Especial d’Interès Natural (PEIN), amb codi 650 i amb la mateixa denominació que 

l’espai de la xarxa Natura 2000. 

La següent imatge mostra la delimitació dels espais naturals i la situació de les instal·lacions en estudi: 

 
Figura 10. Àmbit del Parc Natural del Montseny (Font: Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat). 

Com ja s’ha comentat en altres apartats de l’estudi la zona es troba dins de l’àmbit d’aplicació del Pla 

Especial de protecció del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny, en zona especial de protecció de 

riberes, essent doncs, una àrea sensible pels seus valors naturals i paisatgístics. 

Altres figures 

A banda d’aquestes figures de protecció, la consulta de les bases cartogràfics del Departament de Territori 

i Sostenibilitat permet constatar que la zona no afecta cap geòtop, forest d’utilitat pública, zona humida, 

arbre monumental, arbre o arbreda d’interès local o comarcal, ni cap aqüífer protegit. 
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 Vegetació i flora. 

El relleu accidentat i l'orientació dels terme municipal del Monseny provoquen que el clima i la vegetació 

siguin força diversos. Així, el clima rigorós de l'alta muntanya no té res a veure amb el clima benigne de les 

planes i terrasses assolellades on s'assenta el nucli del poble i aquesta diferència d'humitat i temperatura 

condiciona el tipus de coberta vegetal que es desenvolupa en cada estatge. 

Per tant, a mesura que es guanya en alçada, es reprodueixen les formacions vegetals característiques de 

la mediterrània a les parts baixes (alzinars, suredes i pinedes), de la muntanya mitjana plujosa més amunt 

(alzinar muntanyenc i rouredes), d'ambients centreeuropeus per sobre dels 1.000 m (fagedes i avetoses) i, 

fins i tot, d'ambients subalpins als cims (matollars i prats culminals), a més de la típica vegetació de ribera 

en les proximitats dels nombrosos cursos d'aigua. 

Val a dir que el terme municipal de Montseny, com tota la comarca del Vallès Oriental, es troba inclòs en la 

Regió Forestal V de l’inventari Ecològic i Forestal de Catalunya (IEFC) que edita pel Centre de Recerca 

Ecològica i aplicacions Forestals (CREAF). La consulta a la base de dades d’aquesta entitat estableixen 

que les cobertes del sòl queden distribuïdes segons el gràfic següent:  

 

Figura 11. Percentatge de cobertes del sòl present al T.M. Montseny (Font: Centre de Recerca Ecològica i aplicacions Forestals, 
CREAF). 

Així doncs, Montseny disposa d’una àmplia superfície de massa forestal (més del 85%) on predomina la 

presència de l’alzina (Quercus ilex) que forma boscos verds tot l’any, espessos i ombrívols i del faig (Fagus 

sylvatica) que donen pas a la formació dels boscos més humits i ombrívols del massís del Montseny. El  

Les extensions dedicades als conreus, on destaquen els cultius herbacis extensius de secà, ocupen tan 

sols el 1,70% de la superfície total i un 1,24% correspon a prats acidòfils secs (veure quadre següent). 
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Tipologia de coberta Superfície Percentatge 

Boscos 5.321,17 89,61% 

Boscos de ribera 90,91 1,53% 

Bosquines i matollars 80,63 1,36% 

Vegetació arbustiva i herbàcia 160,72 2,71% 

Conreus 101,08 1,70% 

Prats 73,61 1,24% 

Roques, tarteres i glaceres 81,58 1,37% 

Camps abandonats i ermots 11,00 0,19% 

Àrees urbanes i urbanitzades 17,33 0,29% 

Sumatori 5.938,023 
 

Taula 17. Tipologies de cobertes del sòl al T.M. Montseny (Barcelona) (Font: Cartografia dels hàbitats de Catalunya. Departament 
de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya). 

Tanmateix, en el quadre següent s’adjunten les superfícies de les diferents tipologies de cobertes del sòl 

presents en T.M. Montseny, segons les dades extretes de la cartografia temàtica del Departament de 

Territori i Sostenibilitat (Generalitat de Catalunya) i tot seguit la imatge de la seva distribució al llarg del 

municipi.   

Descripció Superfície Percentatge 

Landes de bruguerola (Calluna vulgaris), acidòfiles 46,47 0,78% 

Matollars baixos de ginebró (Juniperus nana), de vessants solells de l'estatge subalpí 23,51 0,40% 

Landes de gódua (Sarothamnus scoparius), acidòfiles i mesòfiles, de la muntanya mitjana 
plujosa (i de terra baixa) 47,47 0,80% 

Falgars (poblaments de Pteridium aquilinum) 40,76 0,69% 

Ginebredes de Juniperus communis, poc o molt denses, colonitzant landes de gódua o de 
bruguerola 2,51 0,04% 

Bruguerars dominats per bruc boal (Erica arborea), silicòcoles, dels costers i dels sòls secs de 
les contrades mediterrànies marítimes 75,09 1,26% 

Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa 5,54 0,09% 

Fenassars (prats de Brachypodium phoenicoides), amb Euphorbia serrata, Galium lucidum 
(espunyidella blanca)..., xeromesòfils, de sòls profunds de terra baixa i de la baixa muntanya 
mediterrània 12,53 0,21% 

Prats silicícoles i mesòfils amb Agrostis capillaris, Festuca nigrescens, Anthoxanthum odoratum 
(gram d'olor)..., dels estatges montà i subalpí dels Pirineus 1,03 0,02% 

Prats acidòfils i mesòfils, amb Festuca nigrescens, Antennaria dioica (pota de gat), Deschampsia 
flexuosa..., de la zona culminal del Montseny 4,02 0,07% 

Prats silicòcoles i mesòfils, amb dominància de Deschampsia flexuosa i Festuca gautieri 
(ussona), de les canals obagues de la zona culminal del Montseny 7,14 0,12% 

Pradells de teròfits (Aira caryophyllea, Vulpia myuros, Filago minima, Trifolium arvense...), 
silicícoles i sovint de sòls arenosos, de la muntanya mitjana 33,03 0,56% 

Prats silicòcoles i xeròfils, amb Agrostis capillaris, Seseli montanum, Festuca ovina, Dichanthium 
ischaemum..., de la muntanya mitjana pirinenca i del Montseny 15,85 0,27% 
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Descripció Superfície Percentatge 

Fagedes acidòfiles pirenaicooccitanes 2.257,65 38,02% 

Freixenedes dels Pirineus i de les muntanyes catalanòdiques septentrionals 21,93 0,37% 

Rouredes de roure sessiliflor (Quercus petraea), de vegades amb altres caducifolis (Betula 
pendula...), acidòfiles i xeromesòfiles, pirinenques i del territori catalanòdic septentrional 34,09 0,57% 

Rouredes (de Quercus pubescens o híbrids), silicícoles, de la muntanya mitjana 9,95 0,17% 

Castanyedes, acidòfiles, de la muntanya mitjana i de terra baixa 64,71 1,09% 

Vernedes (i pollancredes) amb Circaea lutetiana, de l'estatge montà, pirenaico-catalanes 7,50 0,13% 

Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa 
plujosa i de l'estatge submontà 83,40 1,40% 

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) de terra baixa 76,96 1,30% 

Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa 
i de l'estatge submontà 5,24 0,09% 

Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) muntanyencs 2.850,64 48,01% 

Pedrusques i clapers silicis, amb Epilobium collinum, Galeopsis pyrenaica..., de l'estatge montà 40,32 0,68% 

Pedrusques de la baixa muntanya mediterrània, catalano-occitanes 9,57 0,16% 

Cingles i penyals silicis de muntanya 31,68 0,53% 

Camps condicionats com a pastura intensiva 18,69 0,31% 

Conreus herbacis extensius de secà 54,55 0,92% 

Plantacions de coníferes 27,84 0,47% 

Grans parcs i jardins 7,91 0,13% 

Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural 9,43 0,16% 

Conreus abandonats 11,00 0,19% 

SUMATORI 5.938,02 100,00% 

Taula 18. Distribució de les tipologies de cobertes del sòl al T.M. Montseny (Barcelona) (Font: Cartografia dels hàbitats de 
Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya). 

La distribució de les cobertes del sòl dins del terme municipal de Montseny, indicades en la taula anterior, 

queda reflectida en la figura següent: 
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Figura 12. Cobertes del sòl al terme municipal de Callús (Font: Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat). 

L’espai destinat a la nova EDAR, ocupat actualment per unes instal·lacions de depuració en desús, es 

localitza en una zona obaga, de vegetació molt densa.  

Al comprovar la situació de la vegetació en la zona de l’EDAR, cal indicar que hi conviuen dos hàbitats 

principals: la vegetació de ribera que ressegueix el curs de la Tordera identificat com a Freixenedes dels 

Pirineus i de les muntanyes catalanídiques septentrionals (codi d’hàbitat 41e) i i el que s’estén pels vessants 

muntanyencs, identificat com Alzinars (boscos o màquies de Quercus ilex) muntanyencs (codi d’hàbitat 

45e).  

La descripció d’ambdues formacions vegetals queda establerta de la següent manera: 

Freixenedes. Es tracta de la franja més externa de la vegetació de ribera, menys influenciada per la 

presència de l’aigua està ocupada per un bosc de ribera menys higròfil, més resistent a la irregularitat en la 

disponibilitat d’aigua, com ara la freixeneda (bosc de Fraxinus angustifolia), on s’hi barregen altres 

caducifolis com els bedolls (Betula pendula), els castanyers (Castanea sativa), els trèmols (Populus 

tremula) i els roures (Quercus pubescens i Q. robur). A l’estrat arbustiu es desenvolupen, principalment, 

avellaners (Corylus avellana) i boixos (Buxus sempervirens),. 



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 70 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

A l’estrat herbaci abunda la rèvola (Stellaria holostea), l’ herba de Sant Benet (Geum urbanum), però també 

és significativa la presència d’altres espècies com l’ortiga borda (Lamium flexuosum), la campaneta d’ortiga 

(Campanula trachelium) i la falguera mascle (Dryopteris filix-mas). 

 
Fotografia 4. Aspecte de la vegetació de ribera de la Tordera en la zona d’estudi. 

Alzinars muntanyencs. Ocupant els sòls més costeruts es tracta d’extenses formacions forestals denses i 

ombrívoles, dominades per l’alzina (Quercus ilex), amb un estrat arbustiu poc dens constituït per 

esclerofil·les (de vegades, boix, Buxus sempervirens) i caducifolis. L’estrat herbaci és relativament divers, i 

comprèn algunes herbes pròpies més aviat de les rouredes. El sotabosc és força divers, d’acord amb la 

natura silícia o calcària de l’indret. 

A l’estrat arbori s’hi observa, a banda de l’alzina, exemplars de roure martinenc (Quercus pubescecens), 

moixera de pastor (Sorbus torminalis), moixera (Sorbus aria), grèvol (Ilex aquifolium) i castanyer (Castanea 

sativa).  A l’estrat arbustiu domina el bruc boal (Erica arborea) i amb menor proporció, a més del boix, es 

troba l’aladern fals (Phillyrea latifolia), el boix moll (Lonicera xylosteum), la tintillaina (Viburnum lantana) i la 

coronil·la boscana (Coronilla emerus). En l’estrat herbaci i lianoide es troben espècies com el lligabosc 

(Lonicera implexa i L. periclymenum), la rogeta (Rubia peregrina), l’heura (Hedera helix) i el fenàs de bosc 

(Brachypodium sylvaticum), entre d’altres.  
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Fotografia 5. Alzinars a la carretera d’accés a la zona del càmping Les Piscines d’on parteix el camí d’entrada a la zona de 

l’EDAR. 

9.3.2.1. Hàbitats d’interès comunitari. 

D’entre les formacions vegetals de la zona d’estudi hi ha gran part que estan classificades com a hàbitats 

d’interès comunitari (HIC), classificats com a tals segons la Directiva 92/43/CEE de la Unió Europea, de 21 

de maig. 

D’entre aquestes comunitats la Directiva considera que són d'interès comunitari (HIC) aquelles que es 

troben amenaçades de desaparició en la seva àrea de distribució natural, les que tenen una àrea de 

distribució reduïda, a causa de la seva regressió, o per les característiques intrínseques de l’hàbitat i/o les 

que són exemples representatius d'una o diverses de les regions biogeogràfiques de la UE. 

Val a dir que la Directiva defineix els HIC prioritaris com aquelles comunitats amenaçades de desaparició 

en el territori de la UE, la conservació d eles quals suposa una especial responsabilitat per a la Unió 

Europea, a causa de la importància que tenen a escala mundial. 

Per últim, és important tenir present que els hàbitats naturals d'interès comunitari (prioritaris o no) són 

hàbitats catalogats, no protegits al conjunt del territori. El que s'ha de garantir, mitjançant la seva inclusió a 

Natura 2000, és la conservació d'unes mostres prou significatives d'aquests hàbitats que n'assegurin la 

conservació a tot el territori de la UE. 
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Per tant, la consulta a les bases cartogràfiques de la Generalitat referents a la presència de polígons 

classificats com a HIC posa de manifest la localització de dues formacions que, a més, són freqüents en la 

zona d’estudi:  

− Vernedes i altres boscos de ribera afins (Alno-Padion), amb codi 91E0*, prioritari. Es tracta de la 

formació associada al riu Tordera formada per boscos al·luvials amb gran presència d’Alnus 

glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). En la zona d’estudi, 

ressegueix la llera del riu amb una ocupació suficient com per englobar una part important de les 

instal·lacions de tractament actuals.  

− Alzinars i carrascars, amb codi 9340, no prioritari. Correspon a les masses forestals (alzinars 

muntanyencs) amb predomini de Quercus ilex i Quercus rotundifolia que s’estenen en els vessants 

de  muntanya. 

 

Figura 13. Distribució dels hàbitats d’interès comunitari en la zona d’estudi (Font: Bases cartogràfiques del Departament de 
Territori i Sostenibilitat).  

 Fauna. 

9.3.3.1. Introducció. 

Al Montseny hi són representades tres grans regions biogeogràfiques: la mediterrània, l’eurosiberiana i una 

mica la boreoalpina. Els alzinars i les pinedes típics de la regió mediterrània arriben fins als 900 metres 

d’altitud. Les fagedes, les rouredes i alguns boscos d’avets són els representants de la regió eurosiberiana 

i es troben fins als 1600 metres. Finalment en els prats i matollars es troben elements de la vegetació 

boreoalpina. Aquesta varietat paisatgística explica que la flora del Montseny s’apropi a les 2800 espècies. 
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La fauna del Parc Natural del Montseny és típicament mediterrània, amb el senglar com a representant de 

major pes, i inclou més de dues-centes espècies de vertebrats i, segons els científics, els invertebrats 

s’aproparien a les nou mil espècies. 

Entre totes les espècies destaquen les que són d’interès comunitari, alguns invertebrats com el cranc de 

riu o diverses espècies de ratapinyades. En l’àmbit de la conservació, l’espècie que presenta una major 

vulnerabilitat és Calotriton arnoldi, un tritó endèmic del massís del Montseny, la supervivència del qual 

depèn especialment del cabal ecològic dels torrents. 

9.3.3.2. Fauna associada als cursos fluvials: riu Tordera i afluents. 

Com ja s’ha comentat en l’apartat anterior, aquests espais es caracteritzen per les comunitats vegetals de 

boscos i bosquines de ribera localitzats en major o menor proporció a les seves riberes, principalment 

vernedes, salzedes, gatelledes, alberedes i omedes, que en algunes rieres i torrents apareixen formant 

galeries. A la major part d’aquests cursos fluvials també hi són presents comunitats herbàcies de ribera, 

jonqueres i herbassars nitròfils i humits, als marges de les lleres. 

A continuació s’inclou un inventari de les espècies presents en aquesta ambients classificades per grups, 

obtinguts del document “Pla de l’Espai Fluvial de la Tordera.” La llista és representativa de les espècies 

principals. 

Ictiofauna: 

El curs alt de la Tordera correspon a un dels trams fluvials amb més abundància de peixos de la conca, 

essent quatre les espècies autòctones principals: el barb de muntanya (Barbus meridionalis), la bagra 

(Leuciscus cephalus), l’anguila (Anguilla anguilla) i l’espinós (Gasterosteus aculeatus). 

Hepterofauna: 

Les principals espècies d’amfibis que es poden trobar als cursos d’aigua de la Tordera són el tritó verd 

(Triturus marmoratus) i el tritó palmat (Triturus helveticus), la salamandra (Salamandra salamandra), el tòtil 

(Alytes obstetricans), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes),  la granoteta  de punts (Pelodytes 

punctatus), el gripau comú (Bufo bufo) i el gripau corredor (Bufo calamita), la granota verda (Rana perezzi) 

i la reineta (Hyla meridionalis). 

Les espècies d’amfibis com a conseqüència de la disminució de la qualitat de les aigües (abocaments 

d’aigües residuals, abocaments incontrolats, ús de productes fitosanitaris...) han vist afectades les seves  

poblacions en els darrers anys. 
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Avifauna:  

Els cursos fluvials juntament amb les zones humides del seu voltant són un dels hàbitats amb més 

representació d’espècies ornítiques sobretot pel que fa a aus palustres, espècies lligades a ambients 

aquàtics.  El riu Tordera, amb els seus afluents i la seva desembocadura són un punt intermedi en la ruta 

migratòria d’ocells de l’Europa occidental a l’Àfrica, que voreja la costa del litoral mediterrani  català.  Així 

doncs moltes aus migratòries, especialment limícoles, s’aturen a la desembocadura del riu Tordera per 

descansar, cercar aliment , o refugiar-se de condicions atmosfèriques adverses.   

Altres aus en canvi utilitzen aquests espais com a zona d’hivernació o nidificació.  A la Tordera són espècies 

nidificants freqüents l’ànec coll-verd (Anas platyrhynchos) i la polla d’aigua (Gallinula  chloropus).  Cal 

destacar també el corriol petit  (Charadrius dubius) que nia a la mateixa sorra de la llera.  

Hi ha moltes altres espècies que s’observen únicament de pas, és el cas de la cigonya (Ciconia ciconia), el 

milà reial (Milvus milvus), el milà negre (Milvus migrans), la grua (Grus grus) o l’àliga pescadora (Pandion 

haliaetus). 

Mamífers: 

Del grup dels mamífers que habiten a les zones més pròximes als cursos d’aigua, es pot destacar la rata 

d’aigua o rata buf (Arvicola sapidus), actualment en regressió com a conseqüència de la degradació del 

seu hàbitat i per la competència de la població de rata comuna (Rattus norvegicus) en augment. La 

musaranya mediterrània d’aigua (Neomys anomalus) de costums semiaquàtics lligada a cursos d’aigua 

més o menys lents.  

Destaca també la llúdriga (Lutra lutra), pel seu valor ecològic i la seva presència històrica a la conca, tot i 

que actualment es considera extingida.  

9.3.3.3. Espècies presents en alzinars i suredes. 

Donat que les fulles dels alzinars i les suredes sempre atapeeixen les capçades, generen un ambient amb 

condicions més constants, que afavoreixen el sedentarisme d’algunes espècies d’aus i l’activitat hivernal 

d’alguns amfibis, rèptils i petits mamífers. Destaquen les següents espècies:  

Mamífers: Geneta (Genetta geneta), rata cellarda (Eliomys quercinus), ratolí de bosc (Apodemus 

sylvaticus). 

Aus:  Gamarús (Strix aluco), merla (Turdus merula), esparver (Acciper nisus), gaig (Garrulus glandarius). 

Invertebrats: Escanyapolls, Hispa testacea, Thecla betuale, Pyronia tithonius, Hoplia coerulea, Cercopis 

sanguinolenta, Banyarriquer. 
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9.3.3.4. Connectors biològics. 

La xarxa fluvial de la conca de la Tordera permet la connexió dels hàbitats situats als fons de vall (rouredes 

atlàntiques i submediterrànies) amb els hàbitats situats a la plana al·luvial (zones humides i  rouredes 

atlàntiques i submediterrànies), així com la connexió entre els diferents espais PEIN.  

Dins la zona d’actuació, el principal connector biològic el constitueix el mateix riu Tordera. De fet, la 

capçalera del riu Tordera està considerada un corredor fluvial de primer ordre i es troba inclòs en el 

document “Directrius Estratègiques pel manteniment de les connexions ecològiques i paisatgístiques entre 

els espais protegits”, elaborat pel Departament de Medi Ambient, l’any 1999. 

Aquest tram del curs d’aigua connecta els espais del Massís del Montseny amb les Serres del Montnegre-

Corredor.   

 Risc d’incendis. 

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, inclou 

al seu Annex l’inventari de municipis declarats com a zones d’alt risc d’incendis forestals. La consulta de la 

citada normativa indica que el terme de Montseny no pertany al llistat, ara bé, es preveu localitzar les 

instal·lacions de la nova EDAR a menys de 100 m del límit del terme municipal de Sant Pere de Vilamajor 

que sí que està declarat com d’alt risc (veure figura següent). 

 

Figura 14. Municipis d’alt risc d’incendi forestal (Font: Bases cartogràfiques del Departament de Territori i Sostenibilitat). 
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 Zonificació lumínica. 

El Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, estableix la zonificació en funció de la vulnerabilitat del 

medi nocturn a la contaminació lumínica, en quatre àrees, essent l’E1, amb una protecció màxima, la que 

inclou els entorns inclosos en el Pla d’espais d’Interès Natural (PEIN) i en la xarxa Natura 2000. 

A continuació s’adjunta la figura obtinguda de l’Hipermapa del Departament de Territori i Sensibilitat envers 

la contaminació lumínica a Catalunya, que situa el municipi de Montseny en la zonificació E1:    

 

Figura 15. Mapa de protecció envers la contaminació lumínica 2007 (Font: Departament de Territori i Sostenibilitat). 

9.4. MEDI SOCIAL I CULTURAL. 

 Patrimoni cultural. 

Per a la identificació dels elements de patrimoni cultural presents en l’àmbit d’actuació, s’han efectuat 

consultes als inventaris de Patrimoni Arquitectònic i Patrimoni Arqueològic i Paleontològic del Departament 

de Cultura. Aquest treball ha permès identificar el conjunt d’elements més pròxims a la zona d’estudi, 

descartant la presència de jaciments en la zona d’actuació. 

A més a més, segons la DIA 2008, els resultats de les prospeccions superficials realitzades per documentar 

l’anterior EIA realitzat pel projecte d’aquesta instal·lació, van donar resultats negatius.    

Malgrat això, amb la intenció de documentar tot el marc territorial, a continuació es facilita informació sobre 

els elements identificats i en la Cartografia Ambiental s’inclouen els mapes de localització d’aquests 

elements. 

TM Montseny 
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9.4.1.1. Patrimoni arquitectònic. 

La consulta a la base de dades de l’inventari de Patrimoni Arquitectònic identifica, al TM Montseny, els 

següents registres: 

P.A. 01: La Llavina.  

Segles: XVII - XVIII.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. Conjunt format per tres cossos que tanquen el barri. S'ha de remarcar l'adaptació al 

terreny inclinat. Presenta moltes restauracions de diferents èpoques. La part més antiga, sense arrebossar, 

té algunes finestres amb llinda de fusta. Les teulades són a dues vessants, el cos central és asimètric en 

relació al seu carener i té una escala exterior que comunica amb el primer pis. 

P.A. 02: Molí de la Llavina.  

Segles: -.  

Estat de conservació: Dolent.  

Descripció: Molí. Restes del molí integrades en un habitatge posterior. 

P.A. 03: Can Teixidor-Can Teixidor d’Arboç.  

Segles: XVII -XVIII // XX -.  

Estat de conservació: Bo.  

Descripció: Masia. Algunes parts de l'edifici principal han estat restaurades recentment. La façana porta la 

data de 1958. En ella s'ha de destacar un rellotge de sol amb la inscripció "Jo sense sol i tu sense fe no 

som res". El més interessant és una dependència de maçoneria vista, amb terrabastall i un dels angles 

roms, sense vèrtex. Pel que fa a l'edifici principal, cal dir que a la part posterior té un angle mort, on 

modernament s'hi ha afegit una petita continuació de la casa, sense pis. 

P.A. 04: Ermita de Santa Anastàsia.  

Segles: XII.  

Estat de conservació: Ruïna.  

Descripció: Capella. La capella de Santa Anastàsia, al costat dels masos de Can Cervera i Can Jovany 

està avui en ruïnes, ja que l'any 1940 fou profanada i no deixaren res. Solament es conserven l'ara de l'altar, 

que està a l'altar de Sant Julià del Montseny, i la predel·la de tres taules, amb les imatges de Santa Elena, 

Sant Pere i Sant Esteve. Era un edifici del segle XII. 
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P.A. 05: Can Cervera. 

Segles: XVIII.  

Estat de conservació: Bo.  

Descripció: Masia. Masia de planta rectangular, composta de planta baixa i dos pisos. La coberta és a 

dues vessants. La façana està pintada i arrebossada, té una composició simètrica. El portal d'entrada és 

un arc de mig punt, les finestres són petites. Hi ha un rellotge de sol enmig de dues finestres del segon pis. 

P.A. 06: Can Cervera: Estela. 

Segles: XX.  

Estat de conservació: Bo.  

Descripció: Monument commemoratiu. Es tracta d'un modest monument que consta d'una placa metàl·lica 

en una llosa de bones dimensions de mena pissarrosa, en posició vertical, subjectada en un peu de més 

d'un metre de diàmetre, de ciment. La placa conté una dedicatòria i un fragment de l'Oda a la Pàtria. 

P.A. 07: Can Jovany. 

Segles: XX.  

Estat de conservació: Bo.  

Descripció: Masia. Edifici petit de planta rectangular. Consta de planta baixa i un sol pis, no hi ha golfes. 

La coberta és a dues vessants, una és més llarga que l'altra. La façana i l'interior ha sofert transformacions 

però conserva la forma i l'estil que tenia. El portal d'entrada és un arc de mig punt amb pedra i les finestres 

són petites i de pedra. 

P.A. 08: Església de Sant Julià de Montseny.  

Segles: XII - // XVIII Mitjan - XIX Mitjan. 

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Edifici religiós. De l'església primitiva, consagrada el segle XII, encara se'n conserven restes 

abundants (campanar, etc.). Està feta de paredat, arrebossada i emblanquinada. La portada té un arc 

rebaixat. Amb motllura senzilla entre els muntants i l'arc. És de carreu. El campanar és de torre quadrada, 

de carreu i paredat. En l'actualitat es troba arrebossada i emblanquinada. Absis i quatre cossos amb voltes 

i llunetes. Una sola nau. Es conserva al seu interior una paradel·la del retaule de Santa Anastàsia d'entre 

els segles XVI-XVII d'estil barroc.  
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P.A. 09: Can Badó.  

Segles: XVI o XVII.  

Estat de conservació: Mitjà. 

Descripció: Masia. Edifici gran, de planta allargada amb un cos afegit. Consta de planta baixa, un pis i un 

soterrani que fa de quadra. La teulada és a dues aigües. La façana està arrebossada i pintada, té un portal 

d'accés de mig punt i finestres petites. Hi ha un finestral a sobre la porta principal amb escultures, 

realitzades d'una manera molt primitiva, de figures animals i figures humanes, així com representacions 

geomètriques. 

P.A. 10: Can Riera Moliner.  

Segles: XVI-XVIII.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. Masia de tipus basilical, un dels laterals és menor que l'altre. La porta té 9 dovelles, i 

una inscripció amb l'any 1787. Sobre la porta hi ha una finestra bellament porticada. El cos central té la 

teulada a dues vessants. El ràfec és bastant sortint. La majoria de finestres són allindades, excepte una a 

la planta baixa que és de volta d'arc de mig punt. 

P.A. 11: El Baiés.  

Segles: XVII - XVIII.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. El cos habitable no és molt gran, però en conjunt amb les dependències, té un volum 

respectable. L'edificació és a una sola vessant, i a més de la façana, la part posterior també en fa funcions. 

La solució d'aquesta és a dues aigües amb el carener descentrat. La porta de la façana principal és d'arc 

escarser, de maó, a sobre hi ha una finestra amb llinda de pedra i un ampit decorat amb perles. 

P.A. 12: Can Cot.  

Segles: XV – XVI.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. La planta de la masia és actualment basilical, però pot ser que un dels laterals sigui 

més tardà perquè la solució de la teulada no és igual en un que en l'altre; el cos central és el més elevat. 

El carener no fa un clar vèrtex a la façana ja que a la part superior té una forma curvilínia. La porta té 13 

dovelles i sobre ella hi ha una finestra amb un petit ampit i dues pedres laterals sortints a mena de suport. 

També a la façana té una finestra espitllera. A banda i banda de la porta hi ha dos llargs pedrissos. 
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P.A. 13: Hotel Sant Bernat.  

Segles: XVI-XVIII.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. Edifici gran compost per dos cossos que fan la forma de L. El cos principal però té 

planta baixa i dos pisos amb un cos central amb una teulada a dues vessants, aquesta està inclinada en 

un sentit i l'altra cap a un altre. Té dues façanes iguals, una davant i l'altre al darrera. La planta baixa té les 

obertures amb forma d'arc i les altres són quadrades, hi ha un joc d'espais. 

P.A. 14: Capella de Sant Bernat de Menthon.  

Segles: XX Mitjan.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Capella. Edifici religiós d'una sola nau. La façana té una porta d'arc de mig punt amb un ull de 

bou al damunt i un campanar d'espadanya amb dues obertures d'arc de mig punt per a les campanes. 

Corona el campanar un cos piramidal. Hi ha un pòrtic amb coberta recolzada a la façana i sobre columnes. 

Té un absis circular i a les parets laterals hi ha finestres petites per entrar la llum. És un edifici de dimensions 

reduïdes. 

P.A. 15: L’Audell.  

Segles: XVI - // XVII.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. Masia de dimensions reduïdes. La teulada és a dues vessants desiguals pel que fa a 

la inclinació. Excepte a la façana, la maçoneria és a la vista. A la façana hi ha un rellotge de sol, i una 

finestra amb motllura conopial i ampit. La porta és de mig punt sense dovelles i està emblanquinada. A 

banda i banda de la porta hi ha uns petits pedrissos, i a un dels laterals un abeurador.  

P.A. 16: El Molar.  

Segles: XVI.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. El cos principal de l'edifici és més alt que la resta, l'altra part sembla afegida, malgrat 

que no molt més tard. La porta té 15 dovelles d'amplada irregular però més aviat primes. Les llindes de les 

finestres són de pedra, en una d'elles hi ha una motllura conopial; la majoria tenen ampit i sobre una d'elles 

hi ha un arc de descàrrega de maó. Malgrat que la teulada és asimètrica, el carener coincideix amb la 
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vertical de la porta. A la part posterior de la masia hi ha dos contraforts que sostenen el mur. A la part de 

l'edifici més baixa hi ha una finestra, possiblement nova, d'arcs de maons. 

P.A. 17: Casanova del Molar.  

Segles: XVIII.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. La teulada és a dues aigües, asimètrica. La porta té 12 dovelles. L'extradós de la clau 

i de les contraclaus estan parcialment menjat per l'obra d'un balcó. També a la façana hi ha un rellotge de 

sol, i una creu. A l'alçada del balcó hi ha una pedra sobresortint a mena e suport. Al voltant de la masia hi 

ha algunes dependències de maçoneria parcialment arrebossades. 

P.A. 18: L’Isern.  

Segles: XVI - XVII.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. La façana queda amagada del camí principal. El cos principal, a dues aigües, té 

adossades moltes dependències. Tot el conjunt presenta una planta de creu, on sovintegen finestres 

allindades i obertures molt estretes. Cal remarcar l'adaptació al fort desnivell del terreny, que empeny contra 

la part posterior, cosa que ha obligat a reforçar el mur d'aquella part. 

P.A. 19: Coll de Bosc.  

Segles: XVI – XVIII inici.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. El cos central de l'edificació és a dues aigües, una d'elles sobre la façana. Algunes de 

les nombroses dependències que l'envolten i s'adapten al desnivell del terreny també tenen coberta a dues 

vessants. La façana té una porta amb 14 dovelles de bones dimensions i una altra de secundària amb un 

arc de descàrrega sobre la llinda de fusta. També cal destacar dues finestres amb ampit, la principal de les 

quals té una inscripció a la llinda de pedra que diu: "Josep I 1714". Encara a la façana, que té una cantonera 

roma, hi ha les restes d'un rellotge de sol. 

P.A. 20: La Bessa.  

Segles: XV - XVI.  

Estat de conservació: Bo. 
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Descripció: Masia. El barri està format per una dependència i el cos principal formant un angle mort a la 

part del camí. La part davantera del cos principal constitueix una torre de tossa respectable, aparentment 

amb finalitats defensives. La façana té una porta amb nou dovelles i dues finestres centrades, una a cada 

pis. La inferior és d'arc de mig punt trencat i amb una llinda de pedra, la superior té una motllura trilobada 

irregular. La part posterior del cos central és a una sola vessant, allargada, amb dues finestres, una com la 

jussana de la façana i una altra de més rudimentària, amb ampit, donada la curvatura de la paret. 

P.A. 21: Capella de Sant Marçal del Montseny.  

Segles: XI.  

Estat de conservació: Bo.  

Descripció: Capella. Edifici religiós de carreu d'una sola nau i volta de canó. Absis circular amb volta de 

mig punt. Al centre hi ha una finestra senzilla d'arc de mig punt. Té dos arcs a manera d'arcbotants que 

semblen construïts posteriorment. La portada és senzilla, rectangular. Campanar d'espadanya, amb dos 

arcs de mig punt. Està emblanquinada i pintada. 

P.A. 22: Ermita de Sant Martí.  

Segles: -.  

Estat de conservació: Bo.  

Descripció: Capella. Edifici religiós de planta rectangular, possiblement romànic encara que hi ha qui pensa 

que és més antic. No té cap característica especial. És de dos cossos: el presbiteri i la nau. Arrebossada i 

emblanquinada. Té un entaulament de fusta, damunt l'antic enllosat. Presenta una espadanya petita i 

rústica, poc arreglada. La portada és de mig punt de maó amb una petita motllura en tota l'extensió de la 

portada. La mesa de l'altar és antiga. 

P.A. 23: Pont de Can Coca.  

Segles: XII.  

Estat de conservació: Bo.  

Descripció: Pont en desús. Pont d'un sol arc, molt alt i pla. Actualment està molt cobert de vegetació, i es 

troba a l'antiga carretera tot i que està suprimit però encara en ús per vianants. Passa per sobre del riu 

Tordera. 

P.A. 24: La Ginesta.  

Segles: XVIII.  

Estat de conservació: Bo. 
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Descripció: Masia. La planta del conjunt es presenta complicada, el cos principal té la façana encaixonada 

per les dependències que estan en diferents alçades obeint el desnivell del terreny, i en posició paral·lela 

al cos principal. Totes les parts del conjunt tenen la teulada a una sola vessants. La porta és allindada. 

L'edificació ha patit diverses reestructuracions i restauracions bastant modernes. L'estable es veu més 

antic, de maçoneria sense arrebossar, amb una porta de llinda de fusta i dues finestretes amb ampit. També 

és cobert a una sola vessant, sobre façana. 

P.A. 25: Les Illes.  

Segles: XVII - XVIII.  

Estat de conservació: Bo. 

Descripció: Masia. La teulada de l'edifici és a dues vessants frontals. Està dividit en tres cossos grans, 

adaptats al gran desnivell del terreny, el més baix és habitable. Tots tres estan parcialment arrebossats. El 

cos habitat té la porta de llinda de fusta, el cos intermedi sobresurt de la façana de l'anterior creant un angle 

mort. A la part posterior de l'edifici hi ha un contrafort d'una amplada considerable. A la part davantera els 

tres cossos formen un carrer amb les dependències, de les quals destaca un antic corral de maçoneria 

gens concertada. Davant la part habitada hi ha les restes del paviment del que deuria ser un barri prou 

ample. 

P.A. 26: Molí de Can Xifré.  

Segles: XII.  

Estat de conservació: Mitjà.  

Descripció: Molí. Restes de molí. 

P.A. 27: Pou de Neu d’en Besa.  

Segles: XIX-XX.  

Estat de conservació: Ruïna.  

Descripció: Pou de gel. Restes de pou. 

P.A. 28: Molí del Puig.  

Segles: XIX-XX.  

Estat de conservació: Ruïna.  

Descripció: Molí. Restes de molí. 
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P.A. 29: Pous de les Emprius.  

Segles: -.  

Estat de conservació: Dolent.  

Descripció: Pou de gel. Conjunt de diversos pous de neu. Majoritàriament són pous excavats, amb parets 

construïdes però sense coberta. 

9.4.1.2. Patrimoni arqueològics. 

La consulta a la base de dades de l’inventari de Patrimoni Arqueològic identifica, al TM Montseny, un únic 

element: 

J.A. 01: Estela de la Calma.  

Segles:  

Des de Neolític Final fins a Neolític Final (-2500 / -2200).  

Des de Calcolític fins a Calcolític (-2200 / -1800).  

Des de Bronze Antic fins a Bronze Antic (-1800 / -1500).  

Estat de conservació: -.  

Descripció: Lloc amb representació gràfica sobre pedra gravat. Lloc d'enterrament Complements estela. 

Lloc d’habitació. Es tracta d'un bloc de pedra arenosa d'1,85x1,30x0,40 m, amb decoracions en una sola 

cara. La llosa està incompleta, i deixa entreveure la continuació d'altres motius lineals i circulars. La seva 

procedència original seria un sepulcre megalític, essent una estela de menhir o una llosa de dolmen. 

L'estela va ser descoberta el 1976, i el lloc s'ha convertit en un punt neuràlgic de l'excursionisme del 

Montseny. 

J.A. 02: Pla d’en Xixa.  

Segles: Desconeguda.  

Estat de conservació: Regular.  

Descripció: Les restes documentades són 5 acumulacions de blocs en forma de túmul de planta ovalada i 

molt poc sedimentades situades al llarg del tram final de la pista del Puig Drau. Per la seva ubicació al límit 

de termes municipals, podrien ser restes de fites. 
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 Medi socioeconòmic. 

9.4.2.1. Població. 

L’Annex 1 del present EIA inclou l’estudi de població i demanda del TM Montseny. A continuació s’inclou 

un resum de l’esmentat document: 

Dades de població. 

El municipi del Montseny té una superfície de 26,85 km² i registra una població de 343 habitant segons el 

padró municipal d’habitants, el que representa una densitat de població de 13 hab./km², a l’any 2017 

(segons fonts de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Idescat). 

El municipi del Montseny està format per un nucli i masies disseminades amb la següent distribució de la 

població a l’any 2013. 

Entitat de població Població (hab.) 

Montseny 95 

Disseminat de Montseny 225 

Total 320 

Taula 19. Habitants per entitat de població l’any 2013 (Font: Municat). 

Els gràfics de les xifres oficials del padró municipal de 2017 són les següents: 

 
Figura 16. Padró municipal d’habitants TM Montseny (període 1998-2017) (Font: Idescat). 
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Figura 17. Distribució de la població del TM Montseny per sexe (any 2017) (Font: Idescat). 

Evolució de la població. 

L’evolució demogràfica del Montseny des de l’any 1717 va ser la d’un creixement lleuger i continuat fins a 

l’any 1860, any en el que va patir una forta davallada, passant dels 577 habitants al 1860 als 389 habitants 

l’any 1877. 

Des d'aleshores, la seva població va seguir una moderada corba descendent, no tan accentuada, però, 

com en d'altres pobles de la muntanya del Montseny. De fet, entre 1887 i 1936 la població es va mantenir 

al voltant de les 420-440 persones, mentre que al final de la guerra civil (1940) es registra un increment 

notable amb un cens de 535 habitants. Aquesta corba ascendent no va tenir continuïtat sinó que la població 

va anar disminuint fins els 269 habitants el 1981. El canvi de tendència es va iniciar tímidament en els anys 

90 (any 1991, 277 habitants; any 1996, 289; any 1999, 305; any 2003, 310 i a 31 de desembre de 2016, es 

registra una població de 320 habitants (veure gràfic següent). 

 
Figura 14. Evolució de la població de fet (Font: Idescat). 
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Entre els anys 1998 i 2017, el creixement a estat en forma de “dents de serra” intercalant anys amb un 

creixement demogràfic, seguit d’altres amb un descens de població. No obstant, el saldo total de la població 

en el període ha estat positiu, amb un creixement acumulat del 19,9% i un creixement mitjà anual del 0,91%. 

Any habitants Increment habitants Increment Increment acumulat 

1998 286 - - - 

1999 305 19 6,6% 6,6% 

2000 301 -4 -1,3% 5,2% 

2001 291 -10 -3,3% 1,7% 

2002 295 4 1,4% 3,1% 

2003 310 15 5,1% 8,4% 

2004 313 3 1,0% 9,4% 

2005 306 -7 -2,2% 7,0% 

2006 299 -7 -2,3% 4,5% 

2007 299 0 0,0% 4,5% 

2008 320 21 7,0% 11,9% 

2009 319 -1 -0,3% 11,5% 

2010 312 -7 -2,2% 9,1% 

2011 314 2 0,6% 9,8% 

2012 303 -11 -3,5% 5,9% 

2013 320 17 5,6% 11,9% 

2014 332 12 3,8% 16,1% 

2015 319 -13 -3,9% 11,5% 

2016 320 1 0,3% 11,9% 

2017 343 23 7,2% 19,9% 

Creixement mitjà anual   0,91%   

Taula 20. Evolució del padró municipal (Font: Idescat). 

Potencial residencial. 

Per a estimar el potencial residencial del municipi, es considerarà que tots els habitatges, principals, 

secundaris i buits es troben ocupats, amb un rati de 3 habitants per habitatge, resultant un total de 783 

habitants. 

Es considera que aquesta població només es troba al municipi durant els mesos de juliol i agost. 
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Resum de població. 

En la taula següent es recull el resum de població pels diferents anys i per les diferents temporades. 

Les hipòtesi realitzades són: 

− En temporada baixa només hi ha la població fixa (censada), i es correspon als dies laborables 

compresos entre el mes de setembre i juny, ambdós inclosos. 

− Durant els caps de setmana de la temporada baixa, a més de la població fixa, també hi ha la 

població flotant. 

− Durant la temporada alta, mesos de juliol i agost, la població és la corresponent a la fixa més la 

estacional. 

− Els caps de setmana de la temporada alta, hi ha la població fixa, l’estacional i la flotant. 

Tipus 
Temporada Baixa Temporada Alta 

Dies laborables Dies festius Dies laborables Dies festius 

Fixa 343 343 343 343 

Estacional 0 0 270 270 

Flotant (hab-equ) 0 941 0 941 

Total 343 1.284 613 1.554 

Taula 21. Resum de població a l’any 2016 (Font: Consorci del Besòs Tordera). 

9.4.2.2. Activitat econòmica. 

La principal activitat econòmica és vinculada al sector terciari, per donar resposta a la forta demanda del 

visitant: restaurants, allotjaments rurals, equipaments pedagògics, càmpings i altres empreses d'aquest 

sector. També la construcció és un sector que ocupa moltes persones, especialitzada sobretot a la 

rehabilitació d'edificacions de certa antiguitat. 

En xifres, el nombre d’empreses per activitat econòmica enregistrades el primer trimestre de 2018, queda 

recollit a la taula següent: 

Empreses (per sector) Nombre Pes per sector 

Agricultura 1 4,55% 

Indústria 0 0,00% 

Construcció  3 13,64% 

Serveis 18 81,82% 

TOTAL 22  

Taula 22. Activitat econòmica del TM Montseny (1er trimestre 2018) (Font: Programa Hermes. Diputació de Barcelona). 
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Així, en l’actualitat, al municipi del Montseny existeixen diversos d’establiments dedicats al sector serveis, 

des d’hotels a càmpings, cases rurals, restaurants i apartaments turístics. El recompte dels diferents 

establiments que existeixen en el municipi, així com de l’aforament de cadascun d’ells queda recollit en la 

taula adjunta: 

Tipus d’establiment Nom Aforament 

Allotjament turístic Can Vila de Montseny 6 

Allotjament turístic Les Illes 15 

Allotjament turístic Cal Ferrer 24 

Càmping Can Cervera 200 

Càmping Les Illes 150 

Càmping Les Piscines 200 

Hotel Montserrat 31 

Hotel Husa Sant Bernat 64 

Restaurant Can Barrina 250 

Allotjament turístic Suites i Apartaments 24 

Restaurant Can Besa 100 

Restaurant Can Manel 40 

Restaurant Can Nena 35 

Restaurant L'Estanc 40 

Restaurant Fonda del Montseny 110 

Restaurant Maria Rosa 66 

Restaurant Matagalls 30 

Restaurant Serra 50 

Allotjament turístic El Porxo de Can Boixeres 13 

Allotjament turístic El Baiés 24 

Taula 23. Llistat d’establiments dedicats al sector serveis (Font: Consorci del Besòs Tordera). 

 Planejament urbanístic. 

La normativa urbanística del terme municipal del Monseny està regulada, dins de l’àmbit supramunicipal, 

pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat el 20 d’abril de 2010.  

A banda, el municipi disposa de Normes Subsidiàries tipus “a” i tipus “b” aprovades el 4 de maig de 1983 

per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona. Tot i així, la gestió municipal ha produït diverses 

modificacions d’aquesta normativa que afecten al casc urbà municipal; es tracta de la Modificació de les 

Normes Subsidiàries per a la delimitació de l’àrea d’equipaments tipus “a”, d’octubre de 1989 i la Modificació 

puntual de les Normes Subsidiàries de planejament pel que fa a la vialitat, de març de 1999. 
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Igualment, dirigits a l’ordenament de l’àmbit del Parc Natural del Montseny, del planejament se’n deriva el 

Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg, de juliol de 1977 i la posterior Modificació de la Normativa 

del Pla Especial del Parc del Montseny, d’octubre de 1981, l’àmbit de les quals avarca, a més del municipi 

de Montseny, la resta de termes municipals afectats per la presència de l’espai protegit. 

La consulta de la classificació urbanística dels terrenys afectats per la construcció de la nova estació 

depuradora correspon, segons el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC), a “Sistemes, Serveis tècnics i 

ambientals i per l’Ajuntament, a “Serveis Tècnics.”  

La resta de territori que envolta la superfície de projecte correspon a sòls classificats com a “No 

Urbanitzables, de Protecció”, segons el MUC  i com a “Zona de Paisatge històric-artístic o ambiental”, 

segons el planejament municipal. 

A l’apartat de Cartografia Ambiental s’incorpora el mapa de Planejament Urbanístic de la zona d’estudi i 

superfícies annexes, on s’indiquen les classificacions del sòl del Planejament vigent, segons queden 

recollides al MUC. 

9.5. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL MEDI RECEPTOR 

El municipi del Montseny es situa a la comarca del Vallès Oriental, al límit de les comarques d'Osona i de 

la Selva. Es tracta d’un terme municipal amb un relleu molt accidentat i muntanyós, amb un desnivell de 

nord a sud que arriba als 1.200 m, el que complica poder establir unes característiques geogràfiques 

uniformes (clima, relleu, vegetació, etc.).  

La zona de l’EDAR es localitza al sud del terme municipal, a poca distància del llindar amb el terme 

municipal de Sant Pere de Vilamajor. Per arribar a l’espai destinat a la instal·lació cal prendre la carretera 

d’accés al càmping Les Piscines i des de l’aparcament d’aquestes instal·lacions, accedir a través d’un camí 

de terres, on hi ha una tanca de ferro, que s’endinsa pel bosc fins arribar a la plataforma on hi ha l’actual 

estació depuradora.  

La depuradora actual està situada en el Massís del Montseny, encaixada entre el peu del vessant 

muntanyós i  el marge dret del riu Tordera, considerat un connector biològic de primer ordre, a uns 20 m 

d’aquest. Té una superfície de 350 m2 que caldrà augmentar fins a 797,69 m2, essent aquesta la superfície 

disponible. 

Urbanísticament, la parcel·la disponible està classificada com a  “Sistemes, Serveis tècnics i ambientals, 

segons el Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)  i com a “Serveis Tècnics”, segons la classificació de 
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l’Ajuntament. El territori que l’envolta l’àrea de projecte correspon a sòl “No Urbanitzable, Protecció”, segons 

el MUC i “Zona de Paisatge històric-artístic o ambiental”, segons el planejament municipal. 

La ubicació de la nova EDAR es troba dins del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), com a Massís del 

Montseny i també dins la xarxa Natura 2000 com a Zona d’Especial Conservació (ZEC), amb la mateixa 

denominació. Tanmateix, es localitza en l’àmbit d’aplicació del Pla especial de protecció del medi físic i del 

paisatge del Parc del Montseny, en una zona qualificada d’especial protecció de riberes. Per tant, es tracta 

d’un espai d’alta sensibilitat pels seus valors naturals i paisatgístics.  

La parcel·la es troba en zona inundable per la qual cosa el projecte eleva la cota d’urbanització mitjançant 

terraplè d’uns 2 m d’alçada. 

La vegetació de l’entorn de les obres està constituïda per un alzinar pel que fa a la zona forestal classificat 

com a hàbitat d’interès comunitari identificat com a “alzinars i carrascars”, de caràcter no prioritari, amb codi 

9340. I pel que fa a la vegetació de ribera associada a la Tordera, la zona de la qual limita amb la parcel·la 

on s’ubicarà la instal·lació de depuració i el punt d’abocament, està cataloga també com a hàbitat d’interès 

de nom “vernedes i altres boscos de ribera afins”, de caràcter prioritari, amb codi 91E0*.  

D’altra banda, el terme municipal de Montseny no està declarat com a zona d’alt risc d’incendi pel Decret 

64/1995, de 7 de març.  

Val dir que l’actuació  no afecta cap  geòtop, forest d’utilitat pública, zona humida, ni cap arbre monumental, 

ni cap arbre o arbreda d’interès local o comarcal  inventariat pel Departament de Territori i Sostenibilitat. 

Tampoc afecta cap aqüífer protegit.  

A nivell lumínic, l’àmbit de l’EDAR  es troba en zona E1 respecte a la vulnerabilitat del medi nocturn a la 

contaminació lumínica, amb una protecció màxima. 

Per últim, en quant a la presència d’elements del patrimoni cultural, no s’ha constatat a l’àrea on es proposa 

ubicar la depuradora l’existència de cap jaciment arqueològic catalogat o inventariat, ni cap edifici o 

construcció històrica o d’interès humà. 

9.6. SENSIBILITAT AMBIENTAL. 

A partir de la caracterització del territori desenvolupada als apartats anteriors, es disposa d’informació per 

realitzar una anàlisi de sensibilitat en funció de l'interès ambiental del recurs o element del medi afectat o 

susceptible a ser alterat, al que se li atribuirà un nivell de restricció de cara a evitar certes actuacions. Així, 

a major sensibilitat, major grau de restricció i per tant, en funció del grau de vulnerabilitat del recurs caldrà 

aplicar mesures protectores o correctores més o menys intensives.  
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En general, definir els diferents nivells de sensibilitat és important per programar les possibles activitats 

auxiliars d’obra, els camins d’accés, les àrees d’abocament o préstec que s’hagin de gestionar i en definitiva 

per tramitar qualsevol ocupació temporal addicional de sòls més enllà de l’àrea d’expropiació permanent. 

En aquest cas, la identificació de les àrees més restrictives permet preveure la programació de les 

ocupacions temporals en espais que no siguin massa sensibles i en cas de ser-ho tenir en compte la 

necessitat d’incorporar mesures protectores i/o correctives intensives.   

Així doncs, s'han definit tres nivells de sensibilitat –alt, mitjà i baix–, que queden identificats amb colors 

contrastats en el Mapa de sensibilitat inclòs com a plànol de la Cartografia Ambiental, i que s’acullen a les 

següents identificacions: 

• Zones de sensibilitat alta: corresponen a les àrees o recursos molt vulnerables on es registren 

valors d’elevat interès ambiental en els quals cal extremar les precaucions per evitar que siguin 

afectats més enllà del que estigui aprovat, si és el cas. Es tracta de les zones d’alta preservació i 

conservació on sols es permetrà realitzar les actuacions definides i aprovades en el projecte. En 

tots els casos, aquestes actuacions hauran d’anar acompanyades de l’establiment de mesures de 

senyalització i/o prevenció que evitin ocupacions addicionals o efectes perniciosos més enllà dels 

previstos. 

Entraria dins d’aquests categoria tot l’entorn que envolta les instal·lacions (i la pròpia EDAR 

també), atès el grau de protecció natural d’aquest l’àmbit que pertany a la Xarxa Natura 2000 i al 

PEIN, on destaca la presència d’hàbitats d’interès comunitari. Ara bé, en aquest cas, el mapa 

quedaria acolorit íntegrament de vermell. Per tant, sense menystenir la importància ecològica de 

tot el conjunt natural que forma part de les figures de protecció indicades, cal destacar, entre tot el 

context, com a recursos de gran vulnerabilitat, el riu Tordera i la vegetació de ribera associada, al 

ser elements fonamentals per l’equilibri ecològic i formar part d’un corredor de primer ordre que 

contribueix a la conservació de la biodiversitat.  

Per últim, també s’inclouen dins d’aquest nivell de restricció tots els elements identificats en els 

inventaris de patrimoni cultural pel seu valor i interès històric, malgrat la seva llunyania respecte a 

la zona de projecte.  

• Zones amb nivell sensibilitat mitjà: són àrees o recursos que presenten un nivell de restricció 

no tan elevat com la categoria anterior, tot i que registren també certs valors d'interès ambiental. 

En aquests espais o recursos també caldrà aplicar mesures de prevenció i protecció que minimitzin 

les ocupacions o riscos d’afecció, però es tractarà d’àmbits l’ús dels quals no serà tant difícil de 

justificar.   
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Si es creuen els àmbits naturals de protecció amb la classificació urbanística per tal de distingir els 

sòls de protecció ambiental dels destinats a altres usos dins el planejament municipal, s’inclouen 

en la categoria de sensibilitat mitjana les àrees classificades com a “No urbanitzables, de 

Protecció” no incloses en la categoria anterior d‘alta sensibilitat.   

• Zones amb nivell de restricció baix: es tracta de les àrees amb una baixa sensibilitat ambiental 

en les quals no es registren valors d'interès ambiental o que, tot i registrar-ne, formen part de les 

ocupacions permanents del projecte en estudi. En aquest casos també, qualsevol petició 

d’ocupació temporal de terrenys de baixa sensibilitat hauria d’anar acompanyat de l’aplicació de 

les mesures de protecció que evitin més afeccions de les imprescindibles.  

Es considera dins d’aquest àmbit la parcel·la de sòl d’ocupació permanent un cop executades les 

noves instal·lacions que, alhora, engloba el terreny ocupat per la depuradora actual. 

També resten dins d’aquesta categoria l’àrea d’aparcament de la zona de Les piscines i els camps 

agrícoles que s’observen a les proximitats de la parcel·la en estudi. 
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10. CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES: IDENTIFICACIÓ DE CAUSES I 

DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ D’EFECTES. 

10.1. FACTORS AMBIENTALS. 

Els impactes poden aparèixer en dues fases diferenciades: durant el procés constructiu o fase d’obres, i a 

partir de l’entrada en funcionament de les noves instal·lacions o fase d’explotació. En ambdós casos el 

grau d’importància dels diferents impactes no dependrà tan sols de la magnitud de les accions, sinó de la 

fragilitat i característiques de l’element considerat, entenent per fragilitat el mèrit que té cada factor a ser 

conservat. 

En funció de les característiques del territori afectat, els impactes sobre els diferents factors ambientals es 

poden dividir en: 

IMPACTES SOBRE EL MEDI FÍSIC: 

− Impactes sobre el clima.  

− Impactes sobre la geologia i la geomorfologia. 

− Impactes sobre l’edafologia. 

− Impactes sobre la hidrologia. 

− Impactes sobre l’atmosfera. 

IMPACTES SOBRE EL MEDI BIÒTIC: 

− Impactes sobre les comunitats vegetals. 

− Impactes sobre les comunitats faunístiques. 

− Impactes sobre els espais naturals protegits. 

IMPACTES SOBRE EL MEDI PERCEPTIU, SOCIAL I CULTURAL: 

− Impactes sobre el paisatge. 

− Impactes sobre la qualitat acústica. 

− Impactes sobre el planejament urbanístic i els usos del sòl.  

− Impactes sobre els factors socioeconòmics. 

− Impactes sobre el consum de recursos. 

− Impactes sobre els elements del patrimoni cultural.  
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Hi ha una quarta categoria d’impactes que poden afectar el medi en general i que s’engloben en el grup 

classificat com a riscos ambientals. 

RISCOS AMBIENTALS: 

− Riscos de contaminació per generació de residus i producció de fangs. 

− Augment dels riscos d’inundabilitat. 

− Riscos de contaminació lumínica. 

Per últim,  l’estudi recull un capítol específic d’impactes potencials en fase d’abandonament, en el cas de 

que passat un temps es procedís a desmantellar les instal·lacions. En aquest cas, però, es descriuen els 

impactes però no es valoren ni caracteritzen per manca de dades disponibles d’una actuació futurible, en 

unes condicions que, en el moment de redactar el present estudi, no es poden precisar. En tot cas, es tracta 

d’impactes potencials atribuïbles a qualsevol alternativa plantejada que s’acabi executant. 

10.2. ACCIONS SUSCEPTIBLES A PROVOCAR IMPACTES. 

ACCIONS EN FASE D’OBRES: 

− Implantació de l’obra: ocupacions de sòls. 

− Moviments de terres (excavacions i rebliments): pols, emissions atmosfèriques, sorolls, riscos de 

contaminació de sòls i aigües, residus. 

− Trànsit de vehicles i maquinària d’obra: pols, emissions atmosfèriques, sorolls, senyalització, talls 

i desviaments provisionals de camins, carrers i/o vies. 

− Funcionament de la maquinària d’obres: pols, emissions atmosfèriques, sorolls, riscos de 

contaminació de sòls i aigües, residus. 

− Fonamentacions i estructures: sorolls, riscos de contaminació de sòls i aigües (formigó), residus. 

− Instal·lacions d’equips: sorolls, residus. 

− Urbanització: emissions atmosfèriques, sorolls, residus.  

ACCIONS EN FASE D’EXPLOTACIÓ: 

− Funcionament i manteniment de la nova estació depuradora: olors, sorolls, residus, consum 

d‘energia, incidència visual, impacte lumínic, riscos de contaminació d’aigües. 

ACCIONS EN FASE D’ABANDONAMENT: 

− Desmantellament de les instal·lacions. 
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10.3. METODOLOGIA PER LA VALORACIÓ I LA CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES. 

La metodologia d’avaluació d’impactes utilitzada en l’estudi es basa en una valoració quantitativa dels 

diferents recursos o vectors ambientals i l’aplicació posterior d’un sistema de caracterització dels mateixos 

efectes.  

Un cop identificats els impactes i riscos ambientals potencials es procedeix a la seva valoració utilitzant 

diferents criteris que tenen en compte, entre altres factors, la seva naturalesa, la magnitud de l’efecte i la 

capacitat de reversibilitat. A continuació, s’apliquen els criteris de caracterització que es defineixen en funció 

de la  possibilitat i velocitat de recuperació del medi afectat, amb o sense aplicació de mesures correctores.  

La metodologia s’aplica en els impactes i riscos ambientals potencials en fase d’obres i d’explotació de 

l’EDAR. 

A continuació s’exposa la metodologia aplicada.   

 Metodologia de valoració. 

a) Valoració d’impactes: 

El mètode d’anàlisi d'impacte es basa en una valoració dels recursos a partir de diferents criteris i es calcula 

com el resultat del producte entre els següents factors: 

− el SIGNE de l'impacte, que serà positiu o negatiu en funció de la generació d'efectes beneficiosos o 

perjudicials per al medi,  

− la IMPORTÀNCIA de l'impacte, entenent com a tal el valor global dels efectes que l'actuació provoca 

sobre el medi (obtenint-se com a producte de diferents paràmetres) i  

La relació queda establerta del següent manera: 

 

La descripció de cada criteri utilitzat en la valoració és la següent: 

• Signe de l'impacte: Podrà ser positiu, quan suposi un efecte beneficiós pel medi; negatiu, quan suposi 

una pèrdua del recurs natural, paisatgístic, social o cultural; o indeterminat, quan sigui difícil predir si 

el canvi genera un benefici o un perjudici. 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 (𝐼𝐼𝑚𝑝𝑟 ) = 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑒 × 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑃𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑢 
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• Importància de l'impacte: La valoració de la importància de l'impacte, entenent com a tal el valor 

global de l'impacte, s'obté mitjançant la suma dels valors assignats a cada paràmetre ambiental segons 

l'expressió següent: 

 

Els paràmetres que determinen la importància de l’impacte queden establerts de la següent manera: 

Magnitud: Efecte de molt alta, alta, mitjana o baixa magnitud, en funció de la intensitat o 

grau d'incidència del projecte sobre un element o recurs del territori. Depèn de la 

qualitat de l'element o recurs i de la intensitat dels efectes de l'actuació.  

Es valora d'1 a 4. 

Incidència: Efecte específic o diversificat quan s’incideix sobre un o varis elements del medi. 

Es valora en 1 ó 2.   

Activitat: Efecte simple, acumulatiu o sinèrgic. Simple, quan es manifesta sobre un sol 

component ambiental; acumulatiu, quan en perllongar-se en el temps l'acció de 

l'agent inductor, incrementa progressivament la seva gravetat; sinèrgic, quan el 

seu efecte depèn de la presència simultània de diferents agents donant lloc a una 

incidència major.  

Es valora en 1 ó 2. 

Moment d’aparició: Efecte impredictible, a curt, mitjà o llarg termini, quan es manifesta de manera 

immediata, o bé dins d'un període de temps preestablert.  

Es valora d'1 a 4. 

Persistència: Efecte permanent, temporal o de recuperació immediata, en funció del temps de 

permanència dels efectes positius o negatius que s’originin sobre el medi.  

Es valora d'1 a 3. 

Reversibilitat i 

recuperabilitat: 

Efecte reversible, recuperable o irreversible. Reversible, quan l'alteració pot ser 

assimilada per l'entorn a través de processos naturals; recuperable, quan es 

requereix una acció humana per a la seva recuperació; irreversible, quan resulta 

impossible recuperar la situació inicial.  

Es valora d'1 a 3. 

𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 = (2 × 𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑) + 𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑è𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡 + 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑′𝑎𝑝𝑎𝑟𝑖𝑐𝑖ó
+ 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑡è𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 + 𝐷𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó + 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 
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Durada: Efecte fugaç, temporal o persistent, segons si es manifesta en poques ocasions 

o de manera intermitent, no continua en el temps, o de forma perdurable.  

Es valora d'1 a 3. 

Extensió: Efecte localitzat, dispers o total, quan afecta a un sol espai o element determinat, 

o quan es difon en un espai no limitat, però sense arribar a afectar tota la zona 

d'actuació, o quan afecta a tot l'àmbit.  

Es valora d'1 a 3. 

Probabilitat: Efecte esporàdic, poc probable, probable o segur, segons el grau de probabilitat 

d'ocurrència.  

Es valora d'1 a 4. 

 

 

Paràmetre Valor Tipologia de l’efecte 

MAGNITUD (MAG) 1 Efecte de baixa o lleu magnitud 

 2 Efecte de moderada magnitud 

 3 Efecte d’alta o severa magnitud 

 4 Efecte de molt alta o crítica magnitud 

INCIDÈNCIA (INC) 1 Efecte directe sobre un únic element 

 2 Efecte directe sobre més d’un element 

ACTIVITAT (ACT) 1 Efecte simple 

 2 Efecte acumulatiu o sinèrgic 

MOMENT D’APARICIÓ (MOM) 1 Efecte d’aparició improbable o estranya 

 2 Efecte d’aparició a llarg termini 

 3 Efecte d’aparició a mig termini 

 4 Efecte d’aparició a curt termini o de manera immediata 

PERSISTÈNCIA (PER) 1 Efecte de recuperació immediata 

 2 Efecte temporal de recuperació a mig termini 

 3 Efecte temporal de recuperació a llarg termini 

 4 Efecte permanent 

REVERSIBILITAT I RECUPERABILITAT (REV) 1 Efecte reversible 

2 Efecte recuperable 

 3 Efecte irreversible 

DURADA (DUR) 1 Efecte fugaç 

 2 Efecte temporal o periòdic 

 3 Efecte permanent o persistent 

EXTENSIÓ (EXT) 1 Efecte puntual o localitzat 

 2 Efecte disperso 

 3 Efecte total 
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Paràmetre Valor Tipologia de l’efecte 

PROBABILITAT (PRO) 1 Efecte rar o esporàdic 

 2 Efecte poc probable 

 3 Efecte molt probable 

 4 Efecte segur 

Taula 24. Resum de la valoració de la importància dels impactes (Font: Elaboració pròpia). 

La importància atribuïble a un impacte assoleix valors compresos entre 9 i 33. 

b) Caracterització de l’impacte: 

La expressió de l’avaluació dels impactis ha de concretar-se en alguna escala de nivells d'impacte per 

facilitar la utilització de la informació adquirida en la presa de decisions. L'escala de valoració utilitzada per 

la qualificació dels impactes coincideix amb la prescrita per la vigent Llei 21/2013, de 9 d'octubre, 

d'avaluació ambiental (Annex VI, Estudi d'impacte ambiental i criteris tècnics; apartat 8, Conceptes tècnics): 

− Impacte ambiental COMPATIBLE: Aquell la recuperació del qual és immediata després del 

cessament de l’activitat, i no requereix mesures preventives o correctores.  

− Impacte ambiental MODERAT: Aquell la recuperació del qual no requereix mesures preventives 

o correctores intensives, i en el qual la consecució de les condicions ambientals inicials requereix 

un cert temps.  

− Impacte ambiental SEVER: Aquell en el qual la recuperació de les condicions del medi exigeix 

mesures preventives o correctores, i en el qual, fins i tot amb aquestes mesures, aquella 

recuperació requereix un període de temps dilatat.  

− Impacte ambiental CRÍTIC: Aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb 

aquest es produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 

possible recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures protectores o correctores.  

− Impacte RESIDUAL: Pèrdues o alteracions dels valors naturals quantificades en nombre, 

superfície, qualitat, estructura i funció, que no es poden evitar ni reparar, una vegada aplicades in 

situ totes les possibles mesures de prevenció i correcció. 

10.4. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓ I EXPLOTACIÓ. 

Abans de descriure les afeccions més representatives sobre els diferents factors ambientals i 

socioeconòmics i establir-ne la seva valorització i caracterització, a continuació es mostren, a tall de resum, 

la matriu que recull els impactes potencials en fase d’obra i en fase d’explotació.  
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Posteriorment, es procedeix a descriure els impactes potencials estimats comparant, en tots els casos, les 

alternatives estudiades que cal recordar són cinc si es té en compte l’alternativa 0 o la no execució del 

projecte. Aquestes són: 

− Alternativa 0 (A0). Situació actual. 

− Alternativa 1 (A1). Llacunatge. 

− Alternativa 2 (A2). Aiguamolls artificials. 

− Alternativa 3 (A3). Fangs activats. 

− Alternativa 4 (A4). Contactors biològics rotatius. 

Cal recordar que el present estudi es basa en l’anàlisi de l’estació depuradora únicament, ja que actualment 

es disposa d’una xarxa de col·lectors en servei d’arribada de l’efluent a tractar que es mantindran.  

Comentar també que l’accés a la zona es realitzarà a través d’una pista existent que parteix del pàrquing 

de les piscines i en la qual sols caldrà condicionar lleugerament la plataforma.   
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Taula 25. Matriu d’identificació d’impactes (Font: Elaboració pròpia). 

CLIMA Alteracions climàtiques • • •
Canvis morfològics en el territori • •
Generació de runes i terres sobrants •
Necessitat de terres de l'exterior •
Ocupacions i pèrdues temporals de sòl • • •
Ocupacions permanents de sòl •
Contaminació / pèrdua de capacitat productiva • • • • •
Alteració de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies • • • • • • •
Millora de la qualitat de les aigües •
Augment dels nivells d'immissió de partícules (pols) • • • • •
Augment del nivell d'immissió de gasos • • • • •
Augment d'emissions d'olors •

VEGETACIÓ Pèrdua/afecció de la coberta vegetal •
Destrucció directa de la fauna terrestre • • •
Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna • • • • •
Impactes sobre la connectivitat i efecte barrera •

ESPAIS NATURALS Afecció a elements d'interés natural • • • • •
Alteració de la qualitat paisatjística • •
Incidència visual •

SOROLL Increment dels nivells sonors • • • • •
PATRIMONI CULTURAL Afecció a elements de patrimoni cultural •

PLANEJAMENT URBANÍSTIC Afecció a les normes de planejament urbanístic •
Augment de contractació de personal • • • • •
Afeccions sobre la permeabilitat territorial • • •

RECURSOS Increment del consum d'energia •
Riscos de contaminació per generació de residus i producció de fangs • • • • •
Augment dels riscos d'inundabilitat • •
Riscos de contaminació  lumínica • •

FACTORS AMBIENTALS / IMPACTES I RISCOS POTENCIALS 

T
rà

n
si

t d
e 

ve
h

ic
le

s 
d

e 

m
an

te
n

im
en

t

E
n

d
er

ro
cs

 i 
m

o
vi

m
en

ts
   

   
   

   
   

   
   

   
 

d
e 

te
rr

es

M
o

vi
m

en
ts

 d
e 

m
aq

u
in

àr
ia

A
ct

iv
ita

ts
 a

u
xi

lia
rs

 d
'o

b
ra

: 

O
cu

p
ac

io
n

s 
d

e 
sò

ls

D
es

p
la

ça
m

en
ts

 p
er

 p
is

te
s 

i 

ac
ce

ss
o

s

A
p

o
rt

ac
ió

 d
e 

m
at

er
ia

ls
 p

er
 a

 la
 

co
n

st
ru

cc
ió

P
ro

d
u

cc
ió

 d
e 

re
si

d
u

s

V
es

sa
m

en
ts

 a
cc

id
en

ta
ls

F
u

n
ci

o
n

am
en

t d
e 

la
 in

st
al

·la
ci

ó

D
ef

ic
iè

n
ci

es
 e

n
 e

l s
is

te
m

a 
d

e 

sa
n

ej
m

an
et

M
an

te
n

im
en

t d
e 

le
s 

in
st

al
·la

ci
o

n
s

ACCIONS EN FASE DE CONSTRUCCIÓ

PROJECTE DE L'EDAR DE MONTSENY                                                                                                                                      

- MATRIU D'IDENTIFIACACIÓ D'IMPACTES POTENCIALS -

ACCIONS EN FASE D'EXPLOTACIÓ

Impacte negatiu

Impacte positiu

GEOLOGIA I 

GEOMORFOLOGIA

M
E

D
I B

IÒ
T

IC

PAISATGE

SOCIOECONOMIA

FAUNA

M
E

D
I P

E
R

C
E

P
T

IU
, S

O
C

IA
L

 I 
C

U
L

T
U

R
A

L

RISCOS AMBIENTALS

M
E

D
I F

ÍS
IC

HIDROLOGIA 

QUALITAT DE L'AIRE

EDAFOLOGIA



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 102 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

10.5. IMPACTES POTENCIALS SOBRE EL MEDI FÍSIC. 

 Impactes sobre el clima. 

FASE D’OBRES. 

No s’estima que cap de les alternatives estudiades generi cap efecte significatiu sobre el clima. No es 

preveu un volum d’emissions de CO2 significatiu, ni de cap altre component que pugui provocar la més 

mínima variació en el clima global o de la zona. 

FASE D’EXPLOTACIÓ. 

No s’estimen afeccions en aquesta fase que afectin en cap circumstància al clima global o local de la zona. 

 Impactes sobre la geologia i la geomorfologia.  

FASE D’OBRES. 

Els moviments de terres necessaris per a l'execució de la instal·lació aniran associats amb l'aparició dels 

següents impactes potencials sobre els vectors geologia i geomorfologia: 

− Canvis morfològics en el territori. 

− Necessitat de terres de l’exterior. 

− Generació de runes i terres sobrants. 

A continuació es valora i caracteritzen cadascun dels impactes indicats. 

• Canvis morfològics en el territori. 

La construcció de la nova depuradora aprofita la parcel·la on es localitza la instal·lació de sanejament en 

servei, tot i que afectarà una superfície de terreny addicional, annexa a aquesta superfície, donat que les 

dimensions de les propostes de tractament en estudi són superiors a l’àrea on es troba instal·lat el 

pretractament actual.  

En tots els casos, els terrenys ocupats per l’estació de tractament són inundables i en aquest sentit, com a 

protecció, el projecte preveu recréixer la parcel·la i protegir el talús resultant amb escullera. El recreixement 

s’estableix en uns 2 m d’alçada donant pas a terraplè longitudinal al riu, que serà el que es protegirà amb 

pedra de les possibles avingudes. En totes les alternatives es preveu mantenir una distància de seguretat, 

de com a mínim 5 m, entre el peu del talús resultant i la llera de la Tordera.  
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Tota aquesta actuació comporta la modificació morfològica de la superfície d’actuació que serà més gran 

quant més ho sigui l’àrea afectada. Aquest impacte s’inicia en fase d’obres, però persisteix, de manera 

permanent, en fase d’explotació.  

En aquest sentit, cal tenir en compte que l’encaix sobre el terreny de l’alternativa de tractament de llacunatge 

(A1), com a solució que necessita més espai d’ocupació, requeriria excavacions del vessant de muntanya 

per tal d’encabir la plataforma on incorporar el sistema de tractament, ja que, en aquesta zona, la plana 

al·luvial que acompanya el riu és estreta i no es disposa d’espai suficient per una instal·lació d’aquestes 

dimensions. Aquesta particularitat suposaria canvis morfològics més significatius que les altres solucions, 

a banda d’altres impactes derivats d’aquesta acció: més desbrossada, més moviments de terres, més perill 

d’erosió degut al talús resultant de l’excavació, més impacte paisatgístic, etc.  

Pel que fa a la implantació de la proposta d’aiguamolls artificials (A2), tot i que l’ocupació no arriba a ser 

tan gran com la solució de llacunatge, també aniria acompanyada de l’excavació del vessant de muntanya 

per incorporar la plataforma on implantar les instal·lacions.  

Aquest impacte no es pot atribuir a les altres dues alternatives (A3 i A4) perquè tenen unes dimensions que 

permeten adaptar-se als 798 m2 disponibles.  

A banda d’aquest efecte, cal senyar també que s’accedirà a la parcel·la a través del camí existent que 

actualment condueix fins a les instal·lacions en funcionament, la dimensió i estat del qual garantirà la 

circulació de vehicles i maquinària sense necessitat de realitzar moviments de terres addicionals ni 

condicionaments significatius. Això és comú a totes les alternatives.  

Així mateix, amb la finalitat de minimitzar les afeccions sobre el terreny i evitar haver de construir una rampa 

d’accés fins a la nova cota de les instal·lacions, es preveu arribar amb transport motoritzat solament fins el 

peu del talús i ascendir al nivell de la planta a peu, mitjançant unes escales. Aquesta proposta evita la 

construcció d’una rampa en un espai molt acotat amb tots els moviments de terres que comportaria una 

actuació d’aquest tipus.       
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 3 2 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 3 3

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 3 3 3 3

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 3 3

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 24 22 20 20

A0 A1 A2 A3 A4

0 -24 -22 -20 -20

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A1 I A2 / COMPATIBLE-MODERAT, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat/Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Canvis morfològics en el territori

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Activitat (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Moviments de la maquinària / Desplaçaments per

pistes i accessos

Totes, a excepció de l'Alternativa 0

 
• Necessitat de terres de l’exterior. 

Els canvis morfològics senyalats en el punt anterior van acompanyats de l’estesa de terres i materials petris 

procedents de l’exterior, l’origen dels quals haurà de ser controlat per garantir no tan sols la  seva qualitat, 

d’acord amb les característiques del Plec de Prescripcions Tècniques del projecte executiu, sinó també la 

seva procedència que, en tots els casos, hauran de ser canteres legalitzades o préstecs. 

La tramitació de préstecs ha d’anar acompanyada d’un estudi previ d’impacte que justifiqui la intervenció, 

descrigui les actuacions i proposi les mesures de restauració de l’espai escollit, com a requisit per a la seva 

autorització. Tot i així, els préstecs no deixen de ser actuacions que modifiquen la geomorfologia del terreny 

escollit per aquest ús i per aquest motiu, suposen un impacte addicional als efectes de la pròpia obra.      

Per tant, partint de la idea de que el recreixement de la parcel·la de la nova EDAR, en totes les alternatives,  

es realitzaria fins assolir la mateixa alçada, és deduïble que quanta més superfície d’ocupació, més volum 

de terres d’aportació. En aquest sentit, el llacunatge (A1), en primer lloc, i els aiguamolls artificials (A2), en 

segon lloc, serien més solucions més impactants. 
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 2 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 2 2 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 19 17 17 17

A0 A1 A2 A3 A4

0 -19 -17 -17 -17

OBRESFase d'aparició:

Necessitat de terres de l'exterior

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Activitat (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres

Totes, a excepció de l'Alternativa 0

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A1 / COMPATIBLE-MODERAT, A2, A3, A4

Persistència (PER)

Reversibilitat/Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 
• Generació de runes i terres sobrants. 

En totes les propostes d’EDAR serà necessari enderrocar les instal·lacions actuals i condicionar els terrenys 

a ocupar. Per tant, es preveu la generació de runes procedents d’aquesta activitat i de terres provinents de 

les excavacions de sanejament que sigui menester dur a terme per condicionar la plataforma que acollirà 

la nova estació depuradora. Aquest material excedentari caldrà ser gestionat correctament.  

El volum d’enderrocs que esdevinguin de l’eliminació del sistema de sanejament present són independents 

de l’alternativa desenvolupada, però el volum de terres excavades pel sanejament de la parcel·la serà 

proporcional a les dimensions del terreny a ocupar, ja que a les solucions amb més ocupació (A1, seguit 

de l’A2), se’ls hi han d’afegir els sobrants procedents de l’excavació del vessant muntanyenc per poder 

incorporar la plataforma necessària per construir la nova instal·lació.  
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 3 2 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 2 2 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 21 19 17 17

A0 A1 A2 A3 A4

0 -21 -19 -17 -17

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A1 I A2 / COMPATIBLE-MODERAT, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Generació de runes i terres sobrants

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres

Totes, a excepció de l'Alternativa 0

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

Com ja s’ha comentat, els canvis morfològics de la superfície d’ocupació s’inicien en l’etapa de construcció 

i romanen, de manera permanent, en fase d’explotació. L’impacte s’ha valorat, doncs, en la fase d’obres.  

 Impactes sobre l’edafologia. 

FASE D’OBRES. 

S’estimen  els següents impactes o riscos d’afecció: 

− Ocupacions i pèrdues temporals de sòl.  

− Contaminació / pèrdua de capacitat productiva. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització.  
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• Ocupacions i pèrdues temporals de sòls. 

La realització de les obres requereix l'ocupació de zones auxiliars de treball o per l’aplec de materials que 

afectaran sòls de manera temporal mentre durin les actuacions. 

Les necessitats de les obres poden anar acompanyades de la instal·lació de les següents activitats 

complementàries: 

− Casetes de materials, personal d'obra, oficines, menjador, vestuaris, etc.. 

− Zona d'aplecs temporals de materials d'aportació (àrids, sòls seleccionats, etc.). 

− Campa per a l'aplec de materials prefabricats (vorades, reixes, cables, tubs, etc.). 

− Zona d'aplec de materials d'excavació.  

− Zona per a la gestió de residus.  

En aquest cas també podria haver una correlació entre la superfície necessària per a cada alternativa i 

l’ocupació de sòls de manera temporal, de tal manera que les alternatives que impliquen més àrea d’afecció, 

podrien ser les solucions amb una magnitud de l’impacte superior. Ara bé, es tracta d’una apreciació que 

dependrà del sistema constructiu i la planificació de cada obra per la qual cosa, s’ha considerat oportú 

valorar aquest efecte per igual per a totes les alternatives.   

Un cop finalitzades les obres, aquestes activitats caldrà desmantellar-les i recuperar els sòls ocupats 

temporalment a les seves condicions originals. 
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 2 2 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 2 2 2 2

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 19 19 19 19

A0 A1 A2 A3 A4

0 -19 -19 -19 -19

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, TOTES LES ALTERNATIVES

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Ocupacions i pèrdues temporals de sòl

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Ocupacions de sòls per l'EDAR / Deplaçament per

pistes i accessos

Totes, a excepció de l'Alternativa 0

 
• Contaminació / pèrdua de capacitat productiva. 

Els abocaments accidentals de substàncies tòxiques i perilloses, especialment a les zones d'implantació 

d'activitats auxiliars d'obra on es manipulin productes o residus contaminants, contribueixen a disminuir la 

qualitat dels sòls. 

Cal tenir en compte que:  

− un maneig inadequat de certs materials i productes, especialment dels residus líquids de 

substàncies perilloses,  

− el seu aplec en indrets no estancs o mal habilitats en el cas de fuites o vessaments,  

− la incorrecta gestió i barreja de materials residuals quan no s’aposta per la seva segregació i 

valorització i 

− la inadequada eliminació si no es controla que el destí final sigui un dipòsit controlat o un centre 

de tractament, segons convingui,  
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són accions que incrementen els riscos de contaminació.  

Es tracta de situacions associades a qualsevol de les alternatives estudiades, donat que van lligades a una 

incorrecta planificació i organització de les activitats constructives que són independents del volum d’obra 

com a tal.   

A banda dels riscos de contaminació, també és pot atribuir a les obres una certa pèrdua de capacitat 

productiva de sòls, per compactació, degut al pas i el treball de la maquinària i els vehicles de l’obra sobre 

les superfícies on s’implantaran les instal·lacions, sobre els camins d’accés i sobre les superfícies 

destinades a activitats auxiliars. Es tracta però, d’un efecte poc significatiu, en tots els casos, perquè el 55% 

de l’àrea disponible ja es troba ocupada per unes instal·lacions de sanejament en actiu i l’accés a la parcel·la 

és realitzarà a través el mateix camí que permet l’arribada a la planta actual.  

En quan a la necessitat de sòl per a la implantació d’activitats auxiliars, es tracta d’un efecte temporal que, 

tenint en compte les dimensions de la instal·lació, tampoc provocaran un impacte de pèrdua productiva de 

significança.   

En aquest cas la importància de l’impacte potencial és equivalent per a totes les alternatives.     
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 2 2 2 2

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 2 2 2 2

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 14 14 14 14

A0 A1 A2 A3 A4

0 -14 -14 -14 -14

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, TOTES LES ALTERNATIVES

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Moviments de terres / Producció de residus /

Vessaments accidentals

Totes, a excepció de l'Alternativa 0

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

S’estimen  els següents impactes o riscos d’afecció: 

− Ocupacions i pèrdues permanents de sòl.  

− Contaminació / pèrdua de capacitat productiva. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Pèrdua quantitativa de sòls per ocupacions permanents. 

Les ocupacions permanents són inherents a l’execució del projecte i per tant, no es poden evitar. Ara bé, 

el que sí que es pot comparar és la quantitat final de sòl afectat per cadascuna de les propostes de 

tractament estudiades.  

En aquest sentit, hi ha una pastilla de sòl prevista per equipaments de 798 m2, que inclouen els 350 m2 del 

pretractament actual.  
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La nova instal·lació ocuparia més o menys superfície en funció del sistema de tractament escollit. Així 

doncs, el llacunatge (A1) necessitaria uns 2.425 m2 de sòl i els aiguamolls artificials, com a mínim, ja que a 

aquesta àrea caldria afegir la superfície necessària per a la instal·lació dels filtres de la segona etapa i el 

pretractament, uns 810 m2. En ambdós casos l’espai d’ocupació excedeix la parcel·la disponible, 

especialment l’A1 amb un increment del 204%.   

En canvi els sistemes de fangs activats (A3) i contactors biològics rotatius (A4) s’adapten a les dimensions 

de la superfície establerta.  

Cal senyalar la importància ecològica dels terrenys a ocupar al pertànyer a espais d’interès natural protegit 

i per acollir una barreja d’espècies entre les quals destaquen les de ribera associades al riu la Tordera. En 

aquest sentit, la pèrdua de sòls de manera permanent per la implantació dels equips suposa el minvament 

d’un àmbit de valor natural i paisatgístic, per tant l’impacte és superior quant més ocupació de sòls suposi 

el projecte.  

Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 3 2 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 3 3

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 3 3 3 3

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 3 3

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 25 23 21 21

A0 A1 A2 A3 A4

0 -25 -23 -21 -21

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Ocupacions permanents de sòls 

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la nova instal·lació

Totes

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A1 / COMPATIBLE-MODERAT, A2 / COMPATIBLE, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT
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•  Contaminació / pèrdua de capacitat productiva. 

Durant el manteniment de les instal·lacions persisteix un perill residual de contaminació de sòls associat, 

bàsicament, a una possible gestió incorrecta de residus. En aquest cas el perill és baix, independentment 

de l’alternativa de tractament escollida, tot i que es podria relacionar l’increment de risc en aquelles 

instal·lacions on es preveu un ús superior de productes químics (A3 i A4), front els sistemes més ecològics 

(A1 i A2). Ara bé, es tracta d’una apreciació difícilment quantificable, atès que, en aquest cas, a l’igual que 

l’indicat en fase d’obres, dependrà dels controls i de les bones praxis ambientals implantades per 

l’explotador. Per tant, no es preveuen diferències entre sistemes de tractament, incloent l’A0.   

Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 1 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 2 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 2 2 2 2 2

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 1 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 1 1 1 1 1

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 1 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 1 1 1 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 1 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 1 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO12 12 12 12 12

A0 A1 A2 A3 A4

-12 -12 -12 -12 -12

OBRESFase d'aparició:

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Vessaments accidentals / Producció de residus

Totes

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, TOTES LES ALTERNATIVES

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 

 Impactes sobre la Hidrologia. 

FASE D’OBRES. 

El desenvolupament del projecte pot provocar el següent efecte potencial sobre el vector hidrologia: 
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− Alteració de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització.  

• Alteració de les aigües superficials i subterrànies. 

La contaminació de les aigües, que repercuteix sobre la qualitat del medi hídric, pot arribar a ser un efecte 

negatiu important segons sigui la seva magnitud i l'estat del medi receptor. Es tracta, però, d'un impacte 

potencial incert, ja que seria conseqüència de causes imprevistes.  

Tot i així, un primer efecte que cal tenir en compte i que afecta a totes les alternatives per igual, és la 

necessitat de compatibilitzar el funcionament del sistema de sanejament actual amb les obres projectades 

per garantir, mentre duri el període constructiu, que les aigües residuals del municipi de Montseny 

continuaran sent tractades. En aquest sentit, el projecte preveu aquesta simultaneïtat mitjançant la 

instal·lació d’una fossa sèptica prefabricada (que s’explica en l’apartat de mesures) i per tant, l’impacte 

atribuïble a l’eliminació directa d’aigua no sanejada al riu, en aquesta fase de construcció, es poc significatiu.  

Així doncs, els riscos de contaminació poden ser deguts a diferents motius: per l’abocament accidentals de 

certs productes derivats del manteniment de la maquinària, per una incorrecta manipulació de líquids de 

substàncies perilloses, per una deficient gestió de residus o per una mala planificació dels moviments de 

terra i dels aplecs temporals. En aquest darrer cas, l’arrossegament  de materials petris cap a cursos d’aigua 

incrementaria el nivell de sòlids dissolts i, en situacions molt extremes, es podrien arribar a generar 

obturacions de la llera o modificacions de la dinàmica del flux d'aigua (efecte, aquets últim, del tot 

improbable, atès el volum d’obra que s’està estudiant).  

La proximitat de les obres al riu Tordera incrementen el risc potencial de problemes en aquest sentit, i 

encara més al localitzar les instal·lacions en una zona que és inundable. Ara bé, de la mateixa manera que 

s’indicava al descriure els impacte potencials de contaminació relacionats amb els sòls, les possibilitats de 

vessaments accidentals de productes contaminants que arribessin a afectar de manera significativa la 

qualitat de les aigües del riu o l’abocament de materials petris amb volums suficients com per arribar a 

taponar la llera, són situacions molt poc provables pel volum d’obra projectat, i amb la confiança de que el 

desenvolupament de les actuacions hauria de realitzar-se de manera respectuosa amb el medi.  

Cal senyalar també que la remoció de terres durant les obres crea un espai temporal sense coberta vegetal 

susceptible a generar espais fàcilment erosionables que, coincidint en un període de pluja intensa, poden 

contribuir a l’arrossegament de fins que incrementin, temporalment, els sòlids en suspensió de l’aigua del 

riu. Aquest efecte serà superior quan més moviment de terres i ocupacions hi hagi i per tant, es considera 

més desfavorable l’alternativa A1, seguida, a distància, de l’A2. 
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Pel que fa a les aigües subterrànies, l’anàlisi de l’impacte és de la mateixa naturalesa que l’indicat per les 

aigües superficials, amb una probabilitat d’ocurrència també baixa, atès el volum i la tipologia d’obra en 

estudi i de significança similar en totes les opcions de tractament avaluades. En aquest cas, sols cal afegir 

que la possible instal·lació de casetes i oficines d’obra amb fosses sèptiques, si fos el cas, podria 

incrementar lleugerament aquest risc si s’arribessin a produir fuites de les aigües sanitàries, efecte d’altra 

banda, també molt poc provable.   

Un cop analitzats tots els riscos de contaminació d’aigües superficials durant la fase d’obra, es considera 

que l’impacte és lleugerament superior per la solució que comporta més moviments de terres (l’A1) i similar 

per a la resta d’alternatives.  

Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 2 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 2 2 2 2

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 14 12 12 12

A0 A1 A2 A3 A4

0 -14 -12 -12 -12

OBRESFase d'aparició:

Alteració de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Moviments de maquinària / Desplaçaments per

pistes i accessos / Producció de residus / Vessaments accidentals

Totes, a excepció de l'A0

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, TOTES LES ALTERNATIVES

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

El desenvolupament del projecte pot provocar els següents efectes potencials sobre el vector hidrologia: 

− Alteració de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies. 
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− Millora de la qualitat de les aigües. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la valoració i caracterització dels 

efectes.  

• Alteració de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies. 

Els perills d’alteració de contaminació de la llera del Tordera durant la fase d’explotació en el punt de sortida 

de l’efluent tractat i aigües avall, poden ser producte d’un tractament deficient de les aigües residuals per 

problemes de funcionament de l’EDAR. Un mal manteniment de les instal·lacions incrementa aquest risc, 

comú a totes les alternatives, inclosa l’A0.  

Un altre efecte, aquest cop atribuïble a l’ús de productes químics durant l’explotació de la planta, afecta 

sols a les alternatives A3 i A4, ja que les solucions de tractament biològic (A1 i A2) tenen un risc nul. La 

manipulació de productes químics durant l’explotació de la planta origina un perill de contaminació en el 

cas de vessaments accidentals que, per arrossegament, podrien arribar al riu Tordera. Ara bé, es tracta 

d’un efecte impredictible i de baixa magnitud, tenint en compte les dimensions i el cabal de tractament de 

la planta on no es preveu el consum de grans volums d’aquesta tipologia de productes. 

La caracterització i valoració de l’impacte es realitza sobre aquest darrer efecte i sols afecta als tractaments 

de les alternatives A3 i A4 i al sistema de sanejament actual.       
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 0 0 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 0 0 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 0 0 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 0 0 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 0 0 1 1

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 0 0 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 0 0 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 0 0 2 2

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 0 0 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 0 0 11 11

A0 A1 A2 A3 A4

0 0 0 -11 -11

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Alteració de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Deficiències en el sistema de sanejament / manteniment de les instal·lacions

A0, A3 i A4

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 
• Millora de la qualitat de les aigües. 

En tots els casos l’impacte és positiu ja que les noves instal·lacions, independentment l’alternativa escollida 

contribuiran a millorar el sistema de sanejament actual. En canvi la conservació de l’A0 mantindria un procés 

de depuració insuficient on so s’eliminen nutrients.  

En aquest sentit, tots els nous sistemes de tractament que es proposen garanteixen la qualitat de l’efluent 

de sortida segons els límits màxims dels paràmetres que marca l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la 

legislació sectorial vigent. Per tant no s’estimen diferències entre les diferents propostes.  
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 1 1 1 1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 1 2 2 2 2

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 2 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 1 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 2 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 3 3 3 3 3

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 0 0 0 0

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 3 3 3 3 3

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 1 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 4 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO18 20 20 20 20

A0 A1 A2 A3 A4

-18 20 20 20 20

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Millora de la qualitat de les aigües

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la instal·lació

Totes

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A0

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 

10.6. IMPACTES SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE. 

FASE D’OBRES. 

En fase d’obres, les activitats constructives provoquen els següents efectes sobre el vector atmosfera: 

− Augment dels nivells d’immissió de partícules (pols). 

− Augment del nivell d’immissions de gasos. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització.  
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• Augment dels nivell d’immissió de partícules (pols). 

Els principals impactes sobre la qualitat atmosfèrica que es poden generar a la zona d’obres estan 

directament relacionats amb les següents activitats: 

− Els increments dels nivells de pols i partícules a l’aire deguts als moviments de terres, a la 

circulació de vehicles i maquinària associada a l'obra, així com al transport i càrrega i descàrrega 

de camions de materials petris. 

− Emissió de gasos provocats pels vehicles i la maquinària de l'obra vinculada amb les operacions 

constructives: circulació de vehicles, principalment. 

Els receptors més sensibles a patir aquest tipus d'alteracions seran els operaris de la pròpia obra i els 

residents o visitants que es localitzin a les proximitats de l'àmbit d'actuació (cal recordar la presència de 

dos habitacles en les immediacions de l’obra, tot i que aparentment en desús o d’ús molt esporàdic). La 

zona de concentració d’un major nombre de residents més propera a les instal·lacions és el càmping Les 

Piscines, a uns 200 m al nord-oest de la zona d’actuació. L’establiment es localitza just al costat de l’inici 

del camí de terres d’accés a la depuradora i per tant, un trànsit addicional de vehicles d’obra pot originar 

molèsties atmosfèriques puntuals als treballadors i clients d’aquest espai. En canvi, per la distància i la 

presència de vegetació densa, no s’estima que els moviments de terres que s’executin en la parcel·la 

d’actuació puguin arribar a originar alteracions atmosfèriques que afectin a la zona d’acampada.    

D’altra banda, l’aixecament de núvols de pols pot produir un efecte indirecte sobre la vegetació de la zona 

quan es diposita sobre el fullatge que, en casos molt greus, pot arribar a obstruir els estomes i disminuir la 

seva capacitat per agafar diòxid de carboni atmosfèric, aigua i l’energia solar, per dur a terme la fotosíntesi. 

En aquest cas però, aquest possible efecte es considera molt poc significatiu tenint en compte les 

dimensions de les obres projectades, independentment de l’alterativa de tractament escollida. 

Per últim, com en altres factors estudiats, també es pot relacionar el volum d’obra a executar amb més 

efecte potencial. Així, si l’A1 genera més moviments de terres, seguida de l’A2, podrien esdevenir les 

opcions que originessin un impacte una mica més elevat. Ara bé, al tractar-se d’un efecte de tan poca 

magnitud i  importància, per la tipologia i dimensions de les actuacions a desenvolupar, s’ha considerat 

convenient valorar totes les alternatives per igual.    
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 2 2 2 2

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 2 2 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 2 2 2 2

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 3 3 3 3

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 19 19 19 19

A0 A1 A2 A3 A4

0 -19 -19 -19 -19

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, A1, A2, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRAFase d'aparició:

Augment dels nivells d'immissió de partícules (pols)

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Moviments de maquinària / Desplaçaments per

pistes i accessos / Aportació de materials per a la construcció

Totes, a excepció de l'A0

 
• Augment dels nivell d’immissió de gasos. 

Aquest impacte està relacionat amb les emissions a l’atmosfera procedents de la combustió dels vehicles 

de transport i turismes relacionats amb les obres. Per la tipologia i dimensions de les actuacions a dur a 

terme, independentment del sistema de tractament escollit, és un efecte, a nivell atmosfèric global, de tant 

poca rellevància, que es valora com a nul. 

FASE D’EXPLOTACIÓ. 

En fase d’explotació es poden donar els següents efectes sobre el vector atmosfera: 

− Augment del nivell d’emissions de gasos. 

− Augment d’olors. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització.  
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•  Augment dels nivell d’immissió de gasos. 

Aquest impacte està relacionat amb les emissions a l’atmosfera procedents de la combustió dels vehicles 

de transport i turismes relacionats amb el manteniment de les instal·lacions. Per la tipologia i dimensions 

de la nova EDAR, independentment del sistema de tractament escollit, és un efecte, a nivell atmosfèric 

global, de tant poca rellevància que es valora com a nul. 

• Augment d’emissions d'olors. 

Les olors en una estació depuradora procedeixen, principalment, de la descomposició i estabilització dels 

fangs generats en el procés de sanejament de les aigües residuals. Val a dir que la contaminació per olors 

és una impacte que causa molèsties, bàsicament, a la població. Per tant, la localització de les instal·lacions 

a molta distància dels nuclis habitats disminueix en gran mesura aquest impacte potencial. 

En el cas dels sistemes biològics el tractament de llacunatge (A1) quan els fangs tenen un contingut alt de 

matèria orgànica fàcilment putrescible es poden originar olors desagradables. En canvi, una de les 

avantatges dels aiguamolls artificials (A2) és precisament l’absència d’olors.  

Pel que fa als altres dues propostes, els fangs activats (A3) i els contactors biològics (A4) plantegen 

sistemes que requereixen també equips d’estabilització dels fangs generats, que en cas de falla poden 

donar pas a l’emissió de pudors. 

Per últim, val a dir que durant els anys de funcionament de l’estació depuradora actual (A0) no s’han 

registrat problemes en aquest sentit.  
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: FÍSIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 0 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 0 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 0 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 1 0 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 0 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 2 0 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 0 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 2 0 2 2

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 1 0 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 14 0 14 14

A0 A1 A2 A3 A4

0 -14 0 -14 -14

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, A1, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Augment d'emissions d'olors

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la instal·lació

Totes, a excepció de les A0 i A2

  

10.7. IMPACTES POTENCIALS SOBRE EL MEDI BIÒTIC. 

 Impactes sobre la vegetació. 

FASE D’OBRES. 

La construcció de la nova EDAR genera un únic impacte sobre el vector vegetació que s’identifica com: 

− Pèrdua / afecció de la coberta vegetal. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquest efecte, juntament amb la seva valoració i caracterització.  

• Pèrdua / afecció de la coberta vegetal. 

Un dels impactes ambientals de major magnitud que es pot produir durant la construcció d’un equipament 

sobre el vector vegetació és la desbrossada de la coberta vegetal de la zona afectada. La destrucció i 
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eliminació de la franja de vegetació afecta a les àrees d'ocupació permanent i també a les d'ocupació 

temporal necessàries per executar les actuacions (activitats auxiliars, plataformes de treball, etc.). 

La localització del projecte en un espai natural protegit on s’estenen hàbitats d’interès ambiental amb la 

presència del riu Tordera i de les seves comunitats de ribera associades, dota a l’àmbit d’una alta sensibilitat 

ambiental. En aquest cas la desbrossada per la implantació de la plataforma no inundable on s’incorporaran 

els equips de tractament és inevitable, ja que amb els 350 m2 disponibles de la instal·lació actual no hi ha 

espai suficient per a cap dels sistemes proposats. Ara bé, a major ocupació, major afecció de coberta 

vegetal d’interès ecològic i per tant, major impacte. 

Així, un dels efectes negatius principals del llacunatge (A1) és la necessitat de molt espai (2.425 m2) i 

aquesta necessitat comporta haver d’afectar molta més superfície de la disponible (798 m2). En segon terme 

es troben els aiguamolls artificials, amb una ocupació inferior (més de 810 m2), però també per sobre del 

terreny que hi ha. En ambdós casos, tot i que amb molta més incidència en l’A1, la incorporació de la 

depuradora requeriria una excavació del vessant de muntanya per establir la plataforma on construir 

l’estació depuradora que, ateses els corbes de nivell del terreny natural, donaria pas a un important tall a la 

muntanya que originaria un desmunt d’alçada considerable.  

Tota aquesta intervenció aniria acompanyada de més desbrossada i de la pèrdua permanent de més 

superfície de coberta vegetal. 

En canvi les alternatives A3 i A4, que s’ajusten a la parcel·la, provocaran un impacte sobre la vegetació 

baix perquè l’espai d’ocupació mostra una coberta vegetal aclarida amb predomini de l’estrat arbustiu. 

  

Fotografia 6 i 7. Aspecte de l’espai disponible per la nova instal·lació. 
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: BIÒTIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 3 2 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 3 3

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 3 3 3 3

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 3 3

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 25 23 21 21

A0 A1 A2 A3 A4

0 -25 -23 -21 -21

OBRESFase d'aparició:

Pèrdua / afecció de la coberta vegetal

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres

Totes, a excepció de les A0

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A1 I A2 / COMPATIBLE-MODERAT, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

En fase d’explotació persisteix, de manera permanent l’afecció i pèrdua de la coberta vegetal per a la 

implantació de la nova EDAR. L’impacte ja ha estat valorat en fase d’obres. 

 Impactes sobre la fauna. 

FASE D’OBRES. 

En fase d’obres, les activitats constructives provoquen els següents efectes sobre el vector fauna: 

− Destrucció directa de la fauna terrestre. 

− Destrucció / pèrdua d’hàbitats per a la fauna. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització. 
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• Destrucció directa de la fauna terrestre. 

Una afecció que pot ocórrer quan es construeixen equipaments en entorns forestals és la interferència en 

el desenvolupament d'una espècie faunística en particular provocada per impactes directes sobre individus 

(lesió o mort) o per impactes indirectes sobre la seva àrea de reproducció (destrucció de nius, caus, etc.).  

En tots dos casos, aquest tipus de pertorbacions poden implicar conseqüències demogràfiques altament 

negatives a escala local (o fins i tot regional, depenent de la situació de l'espècie afectada). 

Evidentment, aquesta no és la situació de les obres proposades per l’EDAR de Montseny, tenint en compte 

el volum de les obres projectades i la superfície afectada que es mou entre els 2.425 m2 necessaris pel 

llacunatge, als 798 m2 de superfície disponible, segons alternativa. Així, la possibilitat de que les obres 

arribessin a provocar afeccions directes sobre individus terrestres és molt remota, malgrat que les activitats 

s’inscriuen en un entorn sensible amb la presència d’un abundant nombre d’espècies de fauna. 

Es podria també vincular, en aquest cas, l’increment d’ocupació de les obres amb l’increment d’aquest risc, 

però al tractar-se d’una situació del tot fortuïta, es considera que totes les alternatives, llevat de l’A0, porten 

implícites el mateix perill.    
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: BIÒTIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 3 3

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 3 3 3 3

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 3 3

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 16 16 16 16

A0 A1 A2 A3 A4

0 -16 -16 -16 -16

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, A1, A2, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Destrucció directa de la fauna terrestre

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Moviments de maquinària / Desplaçament per pistes

i accessos

Totes, a excepció de les A0

    
• Destrucció / pèrdua d’hàbitats per a la fauna. 

Un altre dels impactes sobre la fauna associats a la construcció d’equipaments és l'ocupació o destrucció 

directa d’hàbitats per a la fauna. En aquest sentit, les ocupacions en un entorn com el Parc Natural del 

Montseny afectaran a hàbitats classificats com d’interès comunitari que alberguen diverses espècies de 

fauna. Per tant, quant més gran sigui la superfície afectada, més gran és l’impacte sobre aquestes 

comunitats. Altra cop la valoració de les alternatives apunta cap les solucions de més requeriment de sòl 

com les més desfavorables (A1, seguit de l’A2).  

D’altra banda, la destrucció o pèrdua de qualitat està molt relacionada amb els episodis de contaminació 

durant les activitats d’obra deguts a una incorrecta gestió de residus, per vessaments accidentals de 

substàncies tòxiques o per abandonament de runes, terres o formigons a l’entorn annex a la zona 

d’actuació. Ara bé, es tracta de situacions que s’estimen puntuals i esporàdiques, fruit de causes 

imprevistes a les obres, que no depenen del sistema de tractament que s’executi. 
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: BIÒTIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 3 2 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 2 2 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 17 15 13 13

A0 A1 A2 A3 A4

0 -17 -15 -13 -13

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A1 I A2 / COMPATIBLE-MODERAT, A3 I A4 

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Moviments de maquinària / Desplaçament per pistes

i accessos

Totes, a excepció de les A0

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

En fase de funcionament de la planta pot donar pas a dos impactes potencials: 

− Destrucció / pèrdua d’hàbitats per a la fauna. 

− Impactes sobre la connectivitat i efecte barrera. 

Tot seguit s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Destrucció / pèrdua d’hàbitats per a la fauna. 

En aquest cas la destrucció o pèrdua de qualitat està relacionada amb possibles episodis de contaminació 

del medi per problemes en el sistema de sanejament de la planta o per males praxis durant el manteniment 

de les instal·lacions: per una incorrecta gestió de residus o per vessaments accidentals de substàncies 

tòxiques. Es tracta d’un risc molt improbable, puntual i reversible.   

No s’estimen diferències significatives d’aquest efecte entre alternatives. 
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: BIÒTIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 1 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 2 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 1 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 1 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 2 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 2 2 2 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 1 1 1 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 1 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 1 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO13 13 13 13 13

A0 A1 A2 A3 A4

-13 -13 -13 -13 -13

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, TOTES LES ALTERNATIVES

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Destrucció i/o pèrdua de qualitat d'hàbitats per a la fauna

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Deficiències en el sistema de sanejament / Producció de residus

Totes

 
• Impactes sobre la connectivitat i efectes barrera. 

El riu Tordera és un connector biològic de primer ordre que enllaça els espais del Massís del Montseny amb 

les Serres del Montnegre-Corredor. Des d’aquest punt de vista es tracta d’un recurs ambiental de gran 

importància per a la fauna, a banda de servir de refugi i font d’aliment per a moltes espècies. Per tant, 

l’alteració del curs de tal manera que afectés a la seva capacitat com a corredor natural, esdevindria un 

efecte negatiu de gran magnitud.  

Ara bé, donades les dimensions de les instal·lacions previstes, incloent l’A1 com a proposta de més 

ocupació no provocaran cap alteració en aquesta línia. Es tracta d’una obra dins d’un entorn sensible, però 

acotada en un sector molt petit i amb un volum d’actuacions molt restringit. En tot cas l’actuació més 

impactant és la construcció de la plataforma elevada on es situaran els equips projectats degut a la 

proximitat de la llera, però, precisament, per tal de protegir-la el projecte contempla deixar lliure una franja 

de 5 m entre el peu del talús resultant i el riu. Per tant, els impactes sobre la connectivitat i l’efecte barrera 

queden descartats en totes les opcions. 
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 Impactes sobre els espais naturals. 

FASE D’OBRES. 

En fase d’obres, les activitats constructives provoquen els següents efectes sobre els espais naturals: 

− Afecció a elements d’interès natural. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Afecció a elements d’interès natural. 

Et fet de que les instal·lacions projectades s’inscriguin en un entorn natural que forma part de diverses 

figures de protecció, doten a la zona d’una gran singularitat. Els impactes sobre els elements d’interès que 

s’inclouen dins d’aquestes àrees de preservació ja han estat descrits en altres dels efectes identificats en 

els punts anteriors: destrucció de la coberta vegetal, riscos de contaminació del riu Tordera, afecció 

d’hàbitats, riscos sobre les espècies faunístiques, etc. Així doncs, el present impacte seria un sumatori de 

diferents alteracions o riscos que incideixen sobre diversos recursos que formen part del Massís del 

Montseny.     

Per tant, des d’aquest punt de vista, la superfície d’ocupació torna a ser un element distintiu que incrementa 

la magnitud de l’impacte quan l’àrea afectada és superior. En aquest cas, s’afectaran més elements 

d’interès natural quan més espai ocupat provoqui l’execució del projecte i més moviments de terres es 

produeixin.   

En canvi, pel que fa a tot el conjunt de riscos de contaminació per una mala gestió dels residus o per 

vessaments accidentals de productes contaminants, del tot fortuïts i accidentals, no es considera que hi 

hagi diferències entre alternatives.     
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: BIÒTIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 3 2 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 2 2 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 2 2 2 2

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 23 21 19 19

A0 A1 A2 A3 A4

0 -23 -21 -19 -19

OBRESFase d'aparició:

Afecció a elements d'interès natural

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Producció de residus / Vessaments accidentals

Totes, a excepció de l'A0

Caracterització de l'impacte

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

MODERAT, A1 / COMPATIBLE-MODERAT, A2 / COMPATIBLE, A3 I A4

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

Durant el funcionament de l’estació depuradora sols s’estima el següent risc potencial relacionat amb el 

manteniment de la planta: 

− Afecció a elements d’interès natural.  

A continuació s’inclou una descripció d’aquest efecte, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Afecció a elements d’interès natural. 

Els riscos d’afecció a elements d’interès natural persisteixen durant el funcionament de la depuradora 

deguts a deficiències en el sistema de sanejament i a la incorrecta gestió de residus. Es tracta de situacions 

esporàdiques i de baixa ocurrència fruit de problemes en la gestió d ela instal·lació o per causes imprevistes.  

No hi ha diferències entre alternatives. 
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: BIÒTIC

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 1 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 2 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 1 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 1 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 1 1 1 1 1

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 1 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 1 1 1 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 1 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 1 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO11 11 11 11 11

A0 A1 A2 A3 A4

-11 -11 -11 -11 -11

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Afecció a elements d'interès natural

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Deficiències en el sistema de sanejament / Manteniment de les instal·lacions

Totes

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, TOTES LES ALTERNATIVES

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 

10.8.  IMPACTES POTENCIALS SOBRE EL MEDI PERCEPTIU, SOCIAL I CULTURAL 

 Impactes sobre el paisatge. 

FASE D’OBRES. 

La construcció de la nova EDAR genera un únic impacte sobre el vector paisatge que s’identifica com: 

− Alteració de la qualitat paisatgística. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquest efecte, juntament amb la seva valoració i caracterització.  

• Alteració de la qualitat paisatgística. 

Els impactes que es poden generar sobre el paisatge durant les obres poder ser conseqüència de dos 

efectes principals: deguts a la desaparició o modificació d'alguns dels elements característics de l’entorn o 

bé, deguts a la introducció de nous elements estranys en el territori. 



 

Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 131 

D’altra banda, les accions del projecte susceptibles a generar impactes sobre el paisatge durant la fase 

d'obres s'agrupen en dos grups: 

− La pròpia construcció de les instal·lacions previstes. 

− La utilització de zones auxiliars d'obra que provoquen l’aparició de nous elements sobre el 

paisatge: àrees d’aplec de terres i materials àrids, àrees d’emmagatzematge i altres instal·lacions 

annexes a les obres. 

Els impactes que generen aquestes accions sobre el paisatge estan relacionats amb els efectes visuals 

que la incorporació d’aquests elements provoca sobre l'entorn, atenent a dos factors: 

− La qualitat del paisatge afectat: depèn de les seves característiques en estat inicial. 

− Les característiques constructives de l'obra: on es té en compte el disseny de l'actuació i la seva 

extensió. 

Respecte al primer punt, cal comentar que es tracta d’una actuació desenvolupada en un indret sensible 

però afectat actualment per una instal·lació antiga que, tot i estar operativa, mostra un aspecte de deixadesa 

i abandonament. Per aquest efecte, les alternatives que s’adapten a l’espai disponible (A3 i A4) ocupen una 

porció de terreny força alterat. Les altres solucions, en especial l’A1, afectaran parcel·les amb coberta 

vegetal en bon estat. 

Respecte al segon punt, val dir que les opcions de tractament biològic, especialment els aiguamolls 

artificials (A2), són propostes que permeten una bona integració en el medi, però alhora van associades 

amb més volum d’obra (especialment l’A1). En canvi, les altres alternatives són més industrials, però 

tampoc requereixen tants moviments de terres ni canvis orogràfics.   

En tots els casos, durant les obres de construcció hi haurà alteracions temporals de l’entorn, amb 

moviments de maquinària i de vehicles d’obra circulant, establiment de campes de materials, aportacions 

de materials, etc. que provocaran un impacte sobre el paisatge que durarà mentre hi hagi activitats d’obra.  
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 2 2 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 2 2 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 2 2 2 2

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 21 21 19 19

A0 A1 A2 A3 A4

0 -21 -21 -19 -19

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE, A1, A2, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Alteració de la qualitat paisatjística

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Ocupacions de sòls per l'EDAR

Totes, a excepció de l'A0

  
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

L’establiment de les noves instal·lacions, en fase de funcionament, provoca un únic impacte sobre el vector 

paisatge que s’identifica com: 

− Incidència visual. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquest efecte, juntament amb la seva valoració i caracterització.  

• Incidència visual. 

Segons les característiques de l’indret de localització d’una instal·lació, aquesta serà més o menys visible 

a ulls d’observadors potencials. En el cas estudiat, la situació de la nova depuradora es troba en un indret 

força aïllat de qualsevol visual, no tan sols per la seva llunyania a nuclis de població, sinó també per estar 

en un indret enclotat i envoltat de molta vegetació d’alçada. De fet, es fa difícil veure la instal·lació actual 

fins que l’observador no es situa a pocs metres d’ella, ja que les condicions de la zona contribueixen a 
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ocultar el recinte. Tenint en compte això, qualsevol de les alternatives de tractament que es desenvolupi, 

encara que  quedaran igualment a resguard de possibles espectadors.  

Un altra tema és reconèixer quines solucions de tractament són propostes més fàcilment integrables en 

l’entorn. L’alternativa A1, com a tractament biològic, és una de les de menys incidència en el paisatge, però 

alhora, tal i com ja s’ha comentat en diversos apartats de l’estudi, estaria acompanyada d’importants 

moviments de terra, necessaris per aconseguir l’espai d’ocupació que necessita i que ara no hi ha. Aquesta 

solució donaria pas a un talús en desmunt, de molta alçada, difícilment restaurable.  

L’altra tractament biològic, els aiguamolls artificials (A2), són un sistema molt integrable però també 

requereix d’un espai superior al disponible, fet que genera, com ja s’ha indicat en diversos apartats de 

l’estudi, la necessitat d’excavacions en el vessant de muntanya, no tan grans com per la proposta A1, però 

igualment agressius.  

En canvi, les opcions de fangs activats (A3) i contactors biològics rotatius (A4), tot i ser instal·lacions 

industrials més difícils d’integrar, s’adapten a la parcel·la disponible, sense necessitat de canvis morfològics 

del territori més enllà dels necessaris per elevar la plataforma.  

En tots els casos però, els edificis, tancaments i altres elements constructius associats a les instal·lacions 

de sanejament, constitueixen elements aliens a l’entorn que caldrà dissimular.  
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 2 1 0 0

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 0 0

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 0 0

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 0 0

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 0 0

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 3 3 0 0

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 0 0

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 0 0

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 0 0

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 22 20 0 0

A0 A1 A2 A3 A4

0 -22 -20 0 0

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Incidència visual

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la instal·lació

Totes

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A1 I A2

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 

 Impactes sobre la qualitat acústica. 

FASE D’OBRES. 

La fase d’obres provoca un únic impacte sobre el vector soroll que s’identifica com: 

− Increment dels nivells sonors. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquest efecte, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Increment dels nivells sonors. 

Els principals impactes sobre la qualitat acústica que es poden generar a la zona d’obres estan directament 

relacionats amb les següents activitats: 

− Els increments dels nivells de soroll en l'ambient deguts a la circulació de vehicles i maquinària 

associada a l'obra i els transports de materials. 
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− El soroll provocat per les activitats constructives: moviments de terres, execució d’estructures, etc. 

A l’igual que l’indicat per l’atmosfera, els receptors més sensibles a patir aquest tipus d'alteracions seran 

els residents que es localitzin a les proximitats de l'àmbit d'actuació. Com ja s’ha comentat en altres apartats 

de l’estudi hi ha dos habitatges a les proximitats de la parcel·la disponible, un d’ells davant de les actuals 

instal·lacions, a l’altra marge del riu i l’altre al camí d’accés, a poca distància de la zona. Ambdós tenen una 

aparença de semi-abandonament i com a molt, tenen un ús puntual i d’època vacacional.  

A banda, els usuaris de les instal·lacions del càmping de Les Piscines poden veure alterat el seu descans 

pel pas de vehicles i maquinària, més que no pas per les activitats constructives, ja que els més de 200 m 

que separa ambdues activitats, minimitza en gran mesura aquest impacte.  

Pel que fa als efectes indirectes sobre la fauna que transiti o habiti per la zona, del tot inevitables si es 

realitzen les obres, s’estimen, a banda de temporals, de molt baixa magnitud tenint en compte les 

dimensions del projecte.      

En aquest cas també, es podria correlacionar el volum d’obra, amb les molèsties acústiques temporals, 

associades a les activitats constructives. Quan més volum d’obra, més possibilitats d’un calendari d’obres 

més extens i, per tant, més alteració temporal. Tot i així, els impactes poden ser producte d’un mal 

manteniment de la maquinària, una mala planificació, etc., efectes tots ells atribuïbles a qualsevol 

alternativa, no estimant-se, en aquest sentit, diferències significatives, llevat de l’A0. 
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 15 15 15 15

A0 A1 A2 A3 A4

0 -15 -15 -15 -15

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, A1, A2, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Incrtement dels nivells sonors

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Moviments de maquinària / Desplaçaments per

pistes i accessos

Totes, a excepció de l'A0

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

La fase de funcionament provoca el mateix impacte sobre el vector soroll que la fase d’obres: 

− Increment dels nivells sonors. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquest efecte, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Increment dels nivells sonors. 

Aquest impacte està relacionat amb el sistema de tractament escollit, perquè dins de les alternatives els 

efectes potencials sobre la qualitat acústica són de més magnitud, segons si la proposta de sanejament 

disposa o no d’equips sorollosos. Així, els tractaments biològics (A1 i A2) generen un impacte nul sobre 

aquest vector.  
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Al comparar les alternatives A3 i A4, resulta que els fangs activats requereixen la instal·lació de bufants que 

emeten uns 80 db(A), en canvi els contactors biològics rotatius (A4), no necessiten equips d’aquesta 

tipologia.  

Pel que fa a la situació actual (A0), el funcionament de les instal·lacions no provoquen cap alteració en 

aquest sentit. 

Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 0 0 1 0

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 0 0 1 0

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 0 0 1 0

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 0 0 2 0

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 0 0 1 0

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 0 0 1 0

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 0 0 2 0

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 0 0 1 0

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 0 0 4 0

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 0 0 15 0

A0 A1 A2 A3 A4

0 0 0 -15 0

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A2

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Increment dels nivells sonors

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la instal·lació / Trànsit de vehicles de manteniment

Totes, a excepció de l'A0

 

 Afecció a elements de patrimoni cultural. 

FASE D’OBRES. 

• Afecció a elements de patrimoni cultural. 

La consulta dels inventaris de patrimoni cultural per tal d’identificar jaciments en la zona de les obres indica 

la no presència de cap element conegut ni en la parcel·la, ni en les proximitats. Tot i així, en qualsevol 

actuació que suposi moviments de terres d’excavació, hi ha el risc de descobrir jaciments desconeguts. Es 
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tracta d’una possibilitat remota, però no impossible, que té la mateixa possibilitat d’ocurrència sigui quina 

sigui la alternativa de tractament que finalment s’executi, ja que amb els indicis que hi ha no es pot preveure 

on poden haver troballes.   

Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 10 10 10 10

A0 A1 A2 A3 A4

0 -10 -10 -10 -10

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE-MODERAT, A1, A2, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

OBRESFase d'aparició:

Afeccions a elements de patrimoni cultural

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres

Totes, a excepció de l'A0

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

No es preveuen impactes sobre els recursos culturals en fase de funcionament. 

 Impactes sobre el planejament urbanístic. 

FASE D’OBRES. 

No es preveuen impactes sobre el planejament urbanístic en fase d’obres. 

FASE D’EXPLOTACIÓ. 

La construcció de la nova EDAR pot generar un únic impacte sobre el planejament urbanístic: 
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− Afecció a les normes de planejament urbanístic. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquest efecte, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Afecció a les normes de planejament urbanístic. 

Les alteracions sobre els instruments de planejament que afecten l’àmbit d’actuació procedeixen de 

l’adaptació o no de la nova EDAR a les classificacions urbanístiques del sòl ocupat. 

La pastilla de sòl prevista, de 798 m2, està classificada per l’ajuntament de Montseny com a “Serveis 

Tècnics” i segons els MUC com a ”Sistemes, Serveis tècnics i ambientals.” Això indica que les alternatives 

més compactes (A3 i A4), que tenen les dimensions de la parcel·la, s’adaptaran al planejament municipal. 

En canvi, les que requereixen més sòl (A1, especialment, seguida de l’A2) ocuparan terrenys, dins de l’espai 

natural protegit, classificats com a “Zona de paisatge històrico-artístic o ambiental“, segons l’ajuntament, i 

com a “No urbanitzables, de protecció”, segons el MUC.    

En aquest apartat cal matisar que el mapa de planejament urbanístic dins de la Cartografia Ambiental del 

present estudi, pot donar una falsa aparença de que les instal·lacions no s’ajusten a la pastilla de sòl 

classificada com a “Serveis tècnics.” Es tracta, però, d’un efecte que s’atribueix al canvi d’escala entre el 

projecte i la informació cartogràfica del MUC, perquè el disseny s’adapta a la petita franja de terreny planer 

al costat del riu, gairebé lliure de vegetació arbòria, que és on es troben els equips de sanejament actuals 

amb la classificació urbanística indicada.     
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 2 1 0 0

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 0 0

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 0 0

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 0 0

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 0 0

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 3 3 0 0

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 3 3 0 0

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 0 0

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 3 0 0

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 22 19 0 0

A0 A1 A2 A3 A4

0 -22 -19 0 0

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Afecció a les normes de planejament urbanístic

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la instal·lació

A1 i A2

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A1 I A2

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 

 Impactes socioeconòmics. 

FASE D’OBRES. 

En fase de construcció són dos els efectes atribuïbles a possibles impactes sobre el vector socioeconòmic: 

− Augment de la contractació de personal. 

− Afeccions sobre la permeabilitat territorial. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Augment de la contractació de personal.   

Les obres executives porten implícita la contractació de personal per part de les empreses vinculades. 

Aquest és un efecte temporal, però positiu, per a totes les alternatives.   
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

1 1 1 1 1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 2 2 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 2 2 2 2

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 4 4 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 16 16 16 16

A0 A1 A2 A3 A4

0 16 16 16 16

OBRESFase d'aparició:

Augment de contractació de personal

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Enderrocs i moviments de terres / Moviments de maquinària / Desplaçaments per

pistes i accessos/ Aportacions de materials per a la construcció 

Totes, a excepció de l'A0

Caracterització de l'impacte

POSITIU

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 

• Afeccions sobre la permeabilitat territorial. 

Les obres es realitzaran mitjançant l’ús de vials existents que tenen les dimensions i característiques 

necessàries pel trànsit previst, no sent menester l’obertura de camins addicionals.  

En aquest sentit, cal esmentar que la pista d’arribada a la parcel·la des de l’aparcament del càmping Les 

Piscines és un recorregut que dona pas a les instal·lacions de sanejament actuals i també als dos habitatges 

esmentats en altres apartats, d’un ús, aparentment, molt esporàdic. En cap cas les obres tallarien l’accés a 

aquestes dues propietats, perquè es previst que el camí romangui obert en tot moment.  

Per tant, aquest efecte potencial es descarta en tots els casos. 

  



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 142 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

FASE D’EXPLOTACIÓ. 

Durant el funcionament de l’estació depuradora poden ocórrer dos efectes potencials: 

− Augment de la contractació de personal. 

− Afeccions sobre la permeabilitat territorial. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquests efectes, juntament amb la seva valoració i caracterització. 

• Augment de la contractació de personal. 

L’explotació de les instal·lacions de sanejament requereix la participació d’un equip tècnic especialitzat que 

vetlli pel correcte funcionament i manteniment de la planta.  

En l’actualitat hi ha un seguiment de l’estació actual, però no es disposen de dades per conèixer si la 

construcció d’un nova EDAR requerirà la contractació de més personal o amb l’equip de seguiment actual 

ja n’hi haurà prou. L’augment de contractació és un efecte positiu, perquè crea nous llocs de feina, però 

també es considera positiu conservar l’ocupació dels treballadors que operen avui en dia. 

• Afeccions sobre la permeabilitat territorial. 

El trànsit de vehicles de manteniment a les instal·lacions, en fase de funcionament, no pertorbarà la 

permeabilitat territorial, com tampoc ho fan els vehicles dels tècnics que controlen les instal·lacions actuals. 

L’impacte en fase d’explotació és també nul.        

 Impactes sobre el consum de recursos. 

FASE D’OBRES. 

Les obres impliquen un consum temporal de recursos que finalitzaran quan s’acabin les activitats 

constructives i entrin en funcionament les noves instal·lacions. Es tracta d’un efecte inherent a qualsevol 

actuació executiva que no es pot evitar si hi ha voluntat de tirar endavant un projecte d’aquestes 

característiques. Per tant, s’ha considerat que l’impacte en aquest sentit, és més atribuïble a la fase 

d’explotació de la planta ja que genera uns consums de caràcter permanent. 

FASE D’EXPLOTACIÓ. 

El funcionament de la nova EDAR provoca l’increment de consum de recursos: 

− Increment del consum d’energia. 

A continuació s’inclou una descripció d’aquest efecte, juntament amb la seva valoració i caracterització. 
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• Increment del consum d’energia. 

L’estimació del consum energètic és diferent segon l’alternativa analitzada. Els tractaments biològics (A1 i 

A2) generen uns costos d’energia gairebé nuls i uns costos d’operació i manteniment molt baixos.  

En canvi els altres tractaments suposen consums elèctrics estimats en 78.337 KW/any, el sistema de fangs 

activats (A3) i en 73.047 kW/any, el sistema de contactors biològics rotatius (A4). Els costos de 

funcionament i manteniment d’equips són també més elevats en aquestes solucions, a banda del consum 

de productes químics que, en canvi, s’estalviarien en els tractaments biològics.  

Per tant, en l’anàlisi ambiental, es considera que les alternatives A1 i A2 no suposen un increment de 

consum d’energia significatiu respecte les instal·lacions actuals (A0), en canvi les altres propostes sí, però 

amb un ordre de magnitud similar.  

Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 0 0 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 0 0 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 0 0 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 0 0 2 2

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 0 0 3 3

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 0 0 2 2

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 0 0 3 3

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 0 0 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 0 0 4 4

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 0 0 19 19

A0 A1 A2 A3 A4

0 0 0 -19 -19

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Increment del consum d'energia

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la instal·lació

A3 i A4
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 Riscos ambientals. 

Són tres els riscos ambientals relacionats amb el funcionament de la planta: 

En fase d’obres i explotació: 

− Riscos de contaminació per generació de residus i producció de fangs. 

En fase d’explotació: 

− Augment dels riscos d’inundabilitat. 

− Riscos de contaminació lumínica.  

A continuació s’inclou una descripció d’aquests riscos d’impacte, juntament amb la seva valoració i 

caracterització. 

FASE D’OBRES I D’EXPLOTACIÓ. 

• Riscos de contaminació per generació de residus i producció de fangs. 

La generació de residus (químics u orgànics), dependrà del sistema de sanejament escollit. Ara bé, en tots 

els casos una incorrecta gestió pot arribar a embrutar o contaminar el medi, en major o menor quantia 

segons la situació. 

D’altra banda, el procés de tractament d’aigües residuals genera fangs com a subproductes residuals que 

cal eliminar correctament per evitar afectar l’entorn.  

En principi, els tractaments biològics (A1 i A2) són sistemes que generen menys producció de fangs que 

les estacions més clàssiques. Els fangs activats (A3) i els contactors biològics (A4) produeixen més 

quantitat de llots però estabilitzats, sense necessitat de tractaments addicionals posteriors. Aquests fangs 

poden ser, posteriorment, aprofitats com a fertilitzants, milloradors del sòl i, en instal·lacions més grans, per 

a l’obtenció de biogàs.  

Així al comparar les propostes A3 i A4, s’estima que la primera acabi generant uns 4.678 kg MS/any, mentre 

que l’A4 una quantia inferior prevista en 3.603 Kg MS/any. Val a dir també, que ambdues solucions mostren 

diferències en quant als riscos d’afeccions per fangs en fase d’explotació. El procés de tractament dels 

contactors biològics rotatius (A4) és més net, perquè estalvia els problemes derivats de la separació sòlid-

líquid (decantació del fang), atès que el procediment és de biomassa suspesa. En canvi, l’altra tractament 

és de biomassa adherida.  

Segons aquests aspectes, el sistema de tractament de l’A4 és lleugerament més eficient que l’A3, però 

l’ordre de magnitud de l’impacte, en la valoració ambiental, s’ha considerat equivalent. 
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Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 2 2

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 1 1 1 1

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 1 1 1 1

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 10 10 12 12

A0 A1 A2 A3 A4

0 -10 -10 -12 -12

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Riscos de contaminació per generació de residus i producció de fangs

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la instal·lació / Manteniment de les instal·lacions

Totes, a excepció de l'A0

Caracterització de l'impacte

MODERAT, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT

 
FASE D’EXPLOTACIÓ. 

• Augment dels riscos d’inundabilitat. 

Totes les alternatives en estudi van acompanyades de l’aixecament de la cota de la parcel·la on instal·lar 

la nova EDAR, en una alçada d’uns 2 m, perquè la superfície es troba en zona inundable.  

L’estudi hidràulic estableix que aquests moviments de terra no generen una barrera que suposi un 

increment de les condicions d’inundabilitat aigües amunt significatives. En aquest sentit, el risc d’impacte 

és nul. 

• Contaminació lumínica. 

Es considera que les alteracions lumíniques associades a les obres són nul·les, ja que les actuacions es 

duran a terme en horari diürn. 
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Pel que fa al funcionament de la nova estació depuradora, independentment de l’alternativa, caldrà complir 

amb els requisits de la normativa aplicable en matèria de contaminació lumínica exterior, que es regula pel 

Decret 190/2015 de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de la il·luminació 

per a la protecció del medi nocturn. 

En aquest cas, la nova EDAR, independentment d el’alternativa, haurà de complir les prescripcions del 

reglament en els nous punts d’il·luminació exterior en quan a l’eficàcia de les làmpades i la disposició i 

emissió de les mateixes.  

Val a dir també que, a banda de la incorporació al projecte de mesures per evitar els efectes de la 

contaminació lumínica, el risc d’impacte en aquest cas serà igualment molt poc significatiu ateses les 

dimensions i la tipologia de les instal·lacions en estudi, independentment de l’alternativa. 

Caracterització i valoració de l'impacte:

MEDI: PERCEPTIU, SOCIAL I  CULTURAL

IMPACTE:

A0 A1 A2 A3 A4

-1 -1 -1 -1 -1

Baixa (1), M it jana (2), Alta (3) o M olt  Alta (4) 0 1 1 1 1

Sobre Un Element (1) o Varis Elements (2) 0 2 2 2 2

Simple (1), Acumulat iu (2) o Sinèrgic (3) 0 1 1 1 1

Impredecible (1), Curt  (2), M it jà (3) o Llarg Termini (4) 0 1 1 1 1

Recuperació Immediata (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Reversible (1), Recuperable (2) o Irrecuperable (3) 0 1 1 1 1

Fugaç (1), Temporal (2) o Permanent (3) 0 1 1 1 1

Puntual (1), Dispers (2) o Total (3) 0 2 2 2 2

Esporàdic (1), Poc Probable (2), M olt  Probable (3) o Segur (4) 0 1 1 1 1

IM P= (2xM AG)+INC+ACT+M OM +PER+REV+DUR+EXT+PRO0 12 12 12 12

A0 A1 A2 A3 A4

0 -12 -12 -12 -12

EXPLOTACIÓFase d'aparició:

Riscos de contaminació lumínica

M oment d'aparició (M OM )

Accions:

Valoració de l'impacte

Factors de valoració:

IMPORTÀNCIA:

SIGNE:

M agnitud (M AG)

Incidència (INC)

Act ivitat  (ACT)

Alternativa:

Funcionament de la instal·lació

Totes, a excepció de l'A0

Caracterització de l'impacte

COMPATIBLE, A1, A2, A3 I A4

Persistència (PER)

Reversibilitat /Recuperab. (REV)

Durada (DUR)

Extensió (EXT)

Probabilitat  (PRO)

VALORACIÓ:

RESULTAT
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10.9. MATRIUS DE VALORACIÓ I CARACTERITZACIÓ D’IMPACTES POTENCIALS PER 

ALTERNATIVA. CONCLUSIONS. 

Un cop realitzada la descripció dels impactes previstos, a continuació s'inclou les matrius de valoració, per 

cada alternativa, que s'han realitzat amb la metodologia descrita a l'inici d'aquest capítol: 
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M A G IN C A C T M OM PER R EV D U R EX T PR O

Impactes sobre el clima

Alteracions climàtiques OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Alteracions climàtiques EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la geologia i la geomorfologia

Canvis morfològics en el territori OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Necessitat de terres de l'exterior OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Generació de runes i terres sobrants OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre l'edafologia

Ocupacions i pèrdues temporals de sòl OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Pèrdua quantitativa de sòls per ocupacions permanents EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva EXPLOTACIÓ -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -12,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la hidrologia

Alteració de les aigües superficials i subterrànies OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Alteració de les aigües superficials i subterrànies EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Millora de la qualitat de les aigües EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 2 3 0 3 1 4 -18,00 MODERAT

Impactes sobre la qualitat de l'aire

Augment de la immissió de partícules (pols) OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la immissió de gasos OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la immissió de gasos EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment d'emissions d'olors EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la vegetació

Pèrdua/afecció de la coberta vegetal OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la fauna

Destrucció directa de la fauna terrestre OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 -13,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la connectivitat i efecte barrera EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre els espais naturals

Afecció a elements d'interès natural OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Afecció a elements d'interès natural EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -11,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el paisatge

Alteració de la qualitat paisatgística OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Incidència visual EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la qualitat acústica

Increment dels nivells sonors OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Increment dels nivells sonors EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el patrimoni cultural

Afecció a elements de patrimoni cultural OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el planejament urbanístic

Afecció a les normes de planejament urbanístic EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes socioeconòmics

Augment de la contractació de personal OBRES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Afeccions sobre la permeabilitat territorial OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la contractació de personal EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Afeccions sobre la permeabilitat territorial EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el consum de recursos

Increment del consum d'energia EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Riscos ambientals

Riscos de contaminació per generació de residus i producció

de fangs

OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment dels riscos d'inundabilitat
OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Riscos de contaminació lumínica EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

VALORACIÓ QUANTITATIVA ALTERNATIVA 0 -54

VALORACIÓ D'IMPACTES ALTERNATIVA 0

MEDI VECTOR / IMPACTE POTENCIAL FASE

VALORACIÓ

CARACTERITZACIÓ

SIGNE IMP
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M A G IN C A C T M OM PER R EV D U R EX T PR O

Impactes sobre el clima

Alteracions climàtiques OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Alteracions climàtiques EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la geologia i la geomorfologia

Canvis morfològics en el territori OBRES -1 3 1 1 2 3 3 3 1 4 -24,00 MODERAT

Necessitat de terres de l'exterior OBRES -1 2 1 1 2 2 2 2 1 4 -19,00 MODERAT

Generació de runes i terres sobrants OBRES -1 3 1 1 2 2 2 2 1 4 -21,00 MODERAT

Impactes sobre l'edafologia

Ocupacions i pèrdues temporals de sòl OBRES -1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 -19,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva OBRES -1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 -14,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Pèrdua quantitativa de sòls per ocupacions permanents EXPLOTACIÓ -1 3 2 1 2 3 3 3 1 4 -25,00 MODERAT

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva EXPLOTACIÓ -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -12,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la hidrologia

Alteració de les aigües superficials i subterrànies OBRES -1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 -14,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Alteració de les aigües superficials i subterrànies EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Millora de la qualitat de les aigües EXPLOTACIÓ 1 2 2 1 2 3 0 3 1 4 20,00 POSITIU

Impactes sobre la qualitat de l'aire

Augment de la immissió de partícules (pols) OBRES -1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 -19,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Augment de la immissió de gasos OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la immissió de gasos EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment d'emissions d'olors EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 -14,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la vegetació

Pèrdua/afecció de la coberta vegetal OBRES -1 3 2 1 2 3 3 3 1 4 -25,00 MODERAT

Impactes sobre la fauna

Destrucció directa de la fauna terrestre OBRES -1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 -16,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna OBRES -1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 -17,00 MODERAT

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 -13,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la connectivitat i efecte barrera EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre els espais naturals

Afecció a elements d'interès natural OBRES -1 3 2 1 2 2 2 2 2 4 -23,00 MODERAT

Afecció a elements d'interès natural EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -11,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el paisatge

Alteració de la qualitat paisatgística OBRES -1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 -21,00 COMPATIBLE

Incidència visual EXPLOTACIÓ -1 2 1 1 2 3 3 3 1 4 -22,00 MODERAT

Impactes sobre la qualitat acústica

Increment dels nivells sonors OBRES -1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 -15,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Increment dels nivells sonors EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el patrimoni cultural

Afecció a elements de patrimoni cultural OBRES -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el planejament urbanístic

Afecció a les normes de planejament urbanístic EXPLOTACIÓ -1 2 1 1 2 3 3 3 1 4 -22,00 MODERAT

Impactes socioeconòmics

Augment de la contractació de personal OBRES 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 16,00 POSITIU

Afeccions sobre la permeabilitat territorial OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la contractació de personal EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Afeccions sobre la permeabilitat territorial EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el consum de recursos

Increment del consum d'energia EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Riscos ambientals

Riscos de contaminació per generació de residus i producció

de fangs

OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10,00

COMPATIBLE-

MODERAT

Augment dels riscos d'inundabilitat
OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Riscos de contaminació lumínica EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -12,00 COMPATIBLE

VALORACIÓ QUANTITATIVA ALTERNATIVA 1 -362

VALORACIÓ D'IMPACTES ALTERNATIVA 1

MEDI VECTOR / IMPACTE POTENCIAL

VALORACIÓ
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M A G IN C A C T M OM PER R EV D U R EX T PR O

Impactes sobre el clima

Alteracions climàtiques OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Alteracions climàtiques EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la geologia i la geomorfologia

Canvis morfològics en el territori OBRES -1 2 1 1 2 3 3 3 1 4 -22,00 MODERAT

Necessitat de terres de l'exterior OBRES -1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 -17,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Generació de runes i terres sobrants OBRES -1 2 1 1 2 2 2 2 1 4 -19,00 MODERAT

Impactes sobre l'edafologia

Ocupacions i pèrdues temporals de sòl OBRES -1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 -19,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva OBRES -1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 -14,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Pèrdua quantitativa de sòls per ocupacions permanents EXPLOTACIÓ -1 2 2 1 2 3 3 3 1 4 -23,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva EXPLOTACIÓ -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -12,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Impactes sobre la hidrologia

Alteració de les aigües superficials i subterrànies OBRES -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -12,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Alteració de les aigües superficials i subterrànies EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Millora de la qualitat de les aigües EXPLOTACIÓ 1 2 2 1 2 3 0 3 1 4 20,00 POSITIU

Impactes sobre la qualitat de l'aire

Augment de la immissió de partícules (pols) OBRES -1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 -19,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Augment de la immissió de gasos OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la immissió de gasos EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment d'emissions d'olors EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la vegetació

Pèrdua/afecció de la coberta vegetal OBRES -1 2 2 1 2 3 3 3 1 4 -23,00 MODERAT

Impactes sobre la fauna

Destrucció directa de la fauna terrestre OBRES -1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 -16,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna OBRES -1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 -15,00 MODERAT

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 -13,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la connectivitat i efecte barrera EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre els espais naturals

Afecció a elements d'interès natural OBRES -1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 -21,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Afecció a elements d'interès natural EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -11,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el paisatge

Alteració de la qualitat paisatgística OBRES -1 2 2 1 2 2 2 2 2 4 -21,00 COMPATIBLE

Incidència visual EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 2 3 3 3 1 4 -20,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la qualitat acústica

Increment dels nivells sonors OBRES -1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 -15,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Increment dels nivells sonors EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el patrimoni cultural

Afecció a elements de patrimoni cultural OBRES -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el planejament urbanístic

Afecció a les normes de planejament urbanístic EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 2 3 3 3 1 3 -19,00 MODERAT

Impactes socioeconòmics

Augment de la contractació de personal OBRES 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 16,00 POSITIU

Afeccions sobre la permeabilitat territorial OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la contractació de personal EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Afeccions sobre la permeabilitat territorial EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el consum de recursos

Increment del consum d'energia EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Riscos ambientals

Riscos de contaminació per generació de residus i producció

de fangs

OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10,00

COMPATIBLE -

MODERAT

Augment dels riscos d'inundabilitat
OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Riscos de contaminació lumínica EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -12,00 COMPATIBLE

VALORACIÓ QUANTITATIVA ALTERNATIVA 2 -327

VALORACIÓ D'IMPACTES ALTERNATIVA 2

MEDI VECTOR / IMPACTE POTENCIAL FASE

VALORACIÓ

CARACTERITZACIÓ
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Impactes sobre el clima

Alteracions climàtiques OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Alteracions climàtiques EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la geologia i la geomorfologia

Canvis morfològics en el territori OBRES -1 1 1 1 2 3 3 3 1 4 -20,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Necessitat de terres de l'exterior OBRES -1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 -17,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Generació de runes i terres sobrants OBRES -1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 -17,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Impactes sobre l'edafologia

Ocupacions i pèrdues temporals de sòl OBRES -1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 -19,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva OBRES -1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 -14,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Pèrdua quantitativa de sòls per ocupacions permanents EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 2 3 3 3 1 4 -21,00 COMPATIBLE

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva EXPLOTACIÓ -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -12,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la hidrologia

Alteració de les aigües superficials i subterrànies OBRES -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -12,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Alteració de les aigües superficials i subterrànies EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -11,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Millora de la qualitat de les aigües EXPLOTACIÓ 1 2 2 1 2 3 0 3 1 4 20,00 POSITIU

Impactes sobre la qualitat de l'aire

Augment de la immissió de partícules (pols) OBRES -1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 -19,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Augment de la immissió de gasos OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la immissió de gasos EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment d'emissions d'olors EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 -14,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la vegetació

Pèrdua/afecció de la coberta vegetal OBRES -1 1 2 1 2 3 3 3 1 4 -21,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la fauna

Destrucció directa de la fauna terrestre OBRES -1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 -16,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna OBRES -1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 -13,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 -13,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la connectivitat i efecte barrera EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre els espais naturals

Afecció a elements d'interès natural OBRES -1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 -19,00 COMPATIBLE

Afecció a elements d'interès natural EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -11,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el paisatge

Alteració de la qualitat paisatgística OBRES -1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 -19,00 COMPATIBLE

Incidència visual EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la qualitat acústica

Increment dels nivells sonors OBRES -1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 -15,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Increment dels nivells sonors EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 -15,00 MODERAT

Impactes sobre el patrimoni cultural

Afecció a elements de patrimoni cultural OBRES -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el planejament urbanístic

Afecció a les normes de planejament urbanístic EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes socioeconòmics

Augment de la contractació de personal OBRES 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 16,00 POSITIU

Afeccions sobre la permeabilitat territorial OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la contractació de personal EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Afeccions sobre la permeabilitat territorial EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el consum de recursos

Increment del consum d'energia EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 2 3 2 3 1 4 -19,00 COMPATIBLE

Riscos ambientals

Riscos de contaminació per generació de residus i producció

de fangs

OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -12,00 MODERAT

Augment dels riscos d'inundabilitat
OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Riscos de contaminació lumínica EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -12,00 COMPATIBLE

VALORACIÓ QUANTITATIVA ALTERNATIVA 3 -335

VALORACIÓ D'IMPACTES ALTERNATIVA 3

MEDI VECTOR / IMPACTE POTENCIAL FASE

VALORACIÓ
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Impactes sobre el clima

Alteracions climàtiques OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Alteracions climàtiques EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la geologia i la geomorfologia

Canvis morfològics en el territori OBRES -1 1 1 1 2 3 3 3 1 4 -20,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Necessitat de terres de l'exterior OBRES -1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 -17,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Generació de runes i terres sobrants OBRES -1 1 1 1 2 2 2 2 1 4 -17,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Impactes sobre l'edafologia

Ocupacions i pèrdues temporals de sòl OBRES -1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 -19,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva OBRES -1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 -14,00
COMPATIBLE - 

MODERAT

Pèrdua quantitativa de sòls per ocupacions permanents EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 2 3 3 3 1 4 -21,00 COMPATIBLE

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva EXPLOTACIÓ -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -12,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la hidrologia

Alteració de les aigües superficials i subterrànies OBRES -1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 -12,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Alteració de les aigües superficials i subterrànies EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 -11,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Millora de la qualitat de les aigües EXPLOTACIÓ 1 2 2 1 2 3 0 3 1 4 20,00 POSITIU

Impactes sobre la qualitat de l'aire

Augment de la immissió de partícules (pols) OBRES -1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 -19,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Augment de la immissió de gasos OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la immissió de gasos EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment d'emissions d'olors EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 -14,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la vegetació

Pèrdua/afecció de la coberta vegetal OBRES -1 1 2 1 2 3 3 3 1 4 -21,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la fauna

Destrucció directa de la fauna terrestre OBRES -1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 -16,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna OBRES -1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 -13,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 -13,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre la connectivitat i efecte barrera EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre els espais naturals

Afecció a elements d'interès natural OBRES -1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 -19,00 COMPATIBLE

Afecció a elements d'interès natural EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 -11,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el paisatge

Alteració de la qualitat paisatgística OBRES -1 1 2 1 2 2 2 2 2 4 -19,00 COMPATIBLE

Incidència visual EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre la qualitat acústica

Increment dels nivells sonors OBRES -1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 -15,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Increment dels nivells sonors EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el patrimoni cultural

Afecció a elements de patrimoni cultural OBRES -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -10,00
COMPATIBLE-

MODERAT

Impactes sobre el planejament urbanístic

Afecció a les normes de planejament urbanístic EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes socioeconòmics

Augment de la contractació de personal OBRES 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 16,00 POSITIU

Afeccions sobre la permeabilitat territorial OBRES -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Augment de la contractació de personal EXPLOTACIÓ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Afeccions sobre la permeabilitat territorial EXPLOTACIÓ -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Impactes sobre el consum de recursos

Increment del consum d'energia EXPLOTACIÓ -1 1 1 1 2 3 2 3 1 4 -19,00 COMPATIBLE

Riscos ambientals

Riscos de contaminació per generació de residus i producció

de fangs

OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 -12,00 MODERAT

Augment dels riscos d'inundabilitat
OBRES / 

EXPLOTACIÓ
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 SENSE IMPACTE

Riscos de contaminació lumínica EXPLOTACIÓ -1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 -12,00 COMPATIBLE

VALORACIÓ QUANTITATIVA ALTERNATIVA 4 -320

VALORACIÓ D'IMPACTES ALTERNATIVA 4

MEDI VECTOR / IMPACTE POTENCIAL FASE
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RESUM DE LA VALORACIÓ D'IMPACTES PER ALTERNATIVA

Abreviacions: AVA: Avaluació / CAR: Caracterització / C: Impacte Compatible / M: Impacte Moderat / S: Impacte Sever / Cr: Impacte Crístic / P: Impacte Positiu

AVA CAR AVA CAR AVA CAR AVA CAR AVA CAR

Impactes sobre el clima

Alteracions climàtiques OBRES 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Alteracions climàtiques EXPLOTACIÓ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Impactes sobre la geologia i la geomorfologia

Canvis morfològics en el territori OBRES 0 - -24 M -22 M -20 C-M -20 C-M

Necessitat de terres de l'exterior OBRES 0 - -19 M -17 C-M -17 C-M -17 C-M

Generació de runes i terres sobrants OBRES 0 - -21 M -19 M -17 C-M -17 C-M

Impactes sobre l'edafologia

Ocupacions i pèrdues temporals de sòl OBRES 0 - -19 C-M -19 C-M -19 C-M -19 C-M

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva OBRES 0 - -14 C-M -14 C-M -14 C-M -14 C-M

Pèrdua quantitativa de sòls per ocupacions permanents EXPLOTACIÓ 0 - -25 M -23 C-M -21 C -21 C

Contaminació / pèrdua de capacitat productiva EXPLOTACIÓ -12 C-M -12 C-M -12 C-M -12 C-M -12 C-M

Impactes sobre la hidrologia

Alteració de les aigües superficials i subterrànies OBRES 0 - -14 C-M -12 C-M -12 C-M -12 C-M

Alteració de les aigües superficials i subterrànies EXPLOTACIÓ 0 - 0 - 0 - -11 C-M -11 C-M

Millora de la qualitat de les aigües EXPLOTACIÓ -18 M 20 P 20 P 20 P 20 P

Impactes sobre la qualitat de l'aire

Augment de la immissió de partícules (pols) OBRES 0 - -19 C-M -19 C-M -19 C-M -19 C-M

Augment de la immissió de gasos OBRES 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Augment de la immissió de gasos EXPLOTACIÓ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Augment d'emissions d'olors EXPLOTACIÓ 0 - -14 C-M 0 - -14 C-M -14 C-M

Impactes sobre la vegetació

Pèrdua/afecció de la coberta vegetal OBRES 0 - -25 M -23 M -21 C-M -21 C-M

Impactes sobre la fauna

Destrucció directa de la fauna terrestre OBRES 0 - -16 C-M -16 C-M -16 C-M -16 C-M

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna OBRES 0 - -17 M -15 M -13 C-M -13 C-M

Destrucció / pèrdua d'hàbitats per a la fauna EXPLOTACIÓ -13 C-M -13 C-M -13 C-M -13 C-M -13 C-M

Impactes sobre la connectivitat i efecte barrera EXPLOTACIÓ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Impactes sobre els espais naturals

Afecció a elements d'interès natural OBRES 0 - -23 M -21 C-M -19 C -19 C

Afecció a elements d'interès natural EXPLOTACIÓ -11 C-M -11 C-M -11 C-M -11 C-M -11 C-M

Impactes sobre el paisatge

Alteració de la qualitat paisatgística OBRES 0 - -21 C -21 C -19 C -19 C

Incidència visual EXPLOTACIÓ 0 - -22 M -20 C-M 0 - 0 -

Impactes sobre la qualitat acústica

Increment dels nivells sonors OBRES 0 - -15 C-M -15 C-M -15 C-M -15 C-M

Increment dels nivells sonors EXPLOTACIÓ 0 - 0 - 0 - -15 M 0 -

Impactes sobre el patrimoni cultural

Afecció a elements de patrimoni cultural OBRES 0 - -10 C-M -10 C-M -10 C-M -10 C-M

Impactes sobre el planejament urbanístic

Afecció a les normes de planejament urbanístic EXPLOTACIÓ 0 - -22 M -19 M 0 - 0 -

Impactes socioeconòmics

Augment de la contractació de personal OBRES 0 - 16 P 16 P 16 P 16 P

Afeccions sobre la permeabilitat territorial OBRES 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Augment de la contractació de personal EXPLOTACIÓ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Afeccions sobre la permeabilitat territorial EXPLOTACIÓ 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Impactes sobre el consum de recursos

Increment del consum d'energia EXPLOTACIÓ 0 - 0 - 0 - -19 C -19 C

Riscos ambientals

Riscos de contaminació per generació de residus i producció

de fangs

OBRES / 

EXPLOTACIÓ
0 - -10 C-M -10 C-M -12 M -12 M

Augment dels riscos d'inundabilitat
OBRES / 

EXPLOTACIÓ
0 - 0 - 0 - 0 - 0 -

Riscos de contaminació lumínica EXPLOTACIÓ 0 - -12 C -12 C -12 C -12 C

GLOBAL -54 M -362 M -327 M -335 M -320 M
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Conclusions:  

Segons el sistema de valoracions utilitzat, l’impacte global de l’A0 esdevé el més baix perquè és una 

solució que evita tots els efectes atribuïbles a les obres. Ara bé, la no execució del projecte deixa el sistema 

de sanejament del terme municipal en les mateixes condicions que en l’actualitat, amb un pretractament 

previ a l’abocament, donant un servei deficient i obsolet, sense eliminació de nutrients. Per tant, 

independentment de la valoració, la necessitat de millorar el tractament de les aigües residuals justifica el 

projecte. 

Pel que fa a les altres quatre propostes, les diferències de valoració dels impactes potencials són d’un ordre 

de magnitud similar que és mou entre el -320, de l’A4 al -362, del llacunatge o A1 (essent el màxim al que 

podrien arribar -1.254, com a valor de referència). 

Ara bé, malgrat aquestes poques diferències a nivell global, cal senyalar que l’A1, tot i ser un sistema 

biològic que té avantatges ambientals, és també la solució que requereix molt més espai de sòl del que hi 

ha disponible (necessita 2.425 m2 front els 798 m2 de la parcel·la). En aquest sentit, tenint en compte que 

la pastilla de terreny destinada a aquest servei ocupa l’única superfície relativament planera (que caldrà 

recréixer per a l’estar en una zona inundable, tal i com ja s’ha explicat en altres apartats), l’execució 

d’aquesta alternativa donaria pas a grans moviments de terres que provocarien tot un seguit d’efectes 

ambientals negatius relacionats amb l’increment d’ocupacions i les dificultats orogràfiques (l’espai al voltant 

de la parcel·la es troba en pendent): més pèrdua permanent de sòls, més ocupacions en espai natural de 

protecció, més eliminació de coberta vegetal, més moviments de terres amb la generació d’un desmunt de 

gran alçada amb risc d’erosió i de difícil integració, manca d’adaptació al planejament urbanístic municipal 

amb ocupacions de sòls no urbanitzables, més impacte paisatgístic, etc. Per tant, es tracta d’una solució 

que es descarta. 

Un anàlisi similar és pot fer amb l’A2 com a tractament biològic també interessant. En aquest cas l’àrea 

disponible no és tampoc suficient per incorporar aquesta instal·lació, estimant-se la necessitat de realitzar 

excavacions, per guanyar sòl, en el mateix terreny d’orografia pronunciada, fet que generaria uns efectes 

similars als descrits per l’A1, tot i requerir una ocupació inferior. En aquest sentit, és una opció que també 

es descarta pels motius indicats.  

Pel que fa a la caracterització dels impactes potencials estimats en totes les alternatives, llevat dels 

valorats com a Positius, la resta es classifiquen com a Compatibles-Moderats o com a màxim, Moderats, 

perquè necessiten la incorporació de mesures preventives i/o correctores per a evitar-los, minimitzar-los o 

reparar-los, però gairebé sempre de poca intensitat. Així, en la major part dels casos, la minimització dels 

efectes s’aconseguirà mitjançant l’aplicació de mesures protectores de caràcter general (tal i com es veurà 

en el capítol específic posterior) i sols per alguns efectes relacionats amb la restauració i revegetació dels 
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espais afectats, l’impacte sobre la qualitat acústica, la gestió de residus i els riscos de contaminació lumínica 

caldrà incorporar mesures correctores i/o controls específics.     

Tanmateix, cal destacar que els impactes considerats de caràcter Positiu estan relacionats amb els efectes 

beneficiosos del funcionament de les noves instal·lacions - ja han estat referits en altres apartats- i que es 

concreten en la millora del sistema de sanejament de les aigües residuals del terme municipal de Montseny 

i en la creació o manteniment de llocs de treball durant les obres i l’explotació de la planta.    

Per tant, els efectes negatius del conjunt d’impactes i riscos potencials estimats, la majoria evitables amb 

la incorporació de mesures preventives i protectores, quedarien compensats per la millora del tractament 

de les aigües residuals municipals gràcies a les noves instal·lacions, situació equivalent a totes les opcions 

analitzades. 

Com a conclusió, durant la comparativa de l’anàlisi d’impactes de les alternatives estudiades s’observen 

poques diferències entre els quatre sistemes de tractament plantejats, essent la manca d’espai de la 

parcel·la disponible el factor que permet descartar els tractaments biològics a favor dels més clàssics.  

Si es comparen les propostes A3 i l’A4, la valoració ambiental, amb la metodologia aplicada, dona resultats 

similars, però el fet de que la generació de sorolls, la producció de fangs i el consum energètic de la 

proposta amb contactors biològics rotatius (RBC) respecte als fangs activats sigui una mica més 

favorable, justifiquen que l’A4 es consideri també l’opció escollida des del punt de vista ambiental.  

10.10. IDENTIFICACIÓ DELS IMPACTES EN LA FASE D’ABANDONAMENT DEL PROJECTE. 

Durant la fase d’abandonament de l’activitat caldria procedir al desmantellament de les instal·lacions, 

edificis i equips, amb la conseqüent recuperació de la superfície afectada i la possible adequació a 

l’aprofitament que determini la propietat i/o l’ajuntament. Els impactes derivats d’aquesta activitat són 

independents de l’alternativa que finalment s’executi.  

Cal tenir en compte que el desmantellament de l’EDAR se suposa que es realitzaria de manera conjunta 

amb la dels col·lectors d’arribada, tot i això, en el present capítol, únicament es tenen en compte els efectes 

derivats del desmantellament de la planta de tractament pròpiament dita, ja que en tot l’estudi sols es fa 

referència a aquesta instal·lació.   

En el moment de les obres de desmantellament s’acumularien els efectes negatius puntuals sobre el medi 

i un cop acabada aquesta etapa, tots els indicadors tornarien paulatinament a la seva situació inicial. Per 

tant, atesa les característiques de la zona ocupada per aquesta estació, es pot preveure que la velocitat de 

recuperació de la zona considerada fos elevada, podent esperar que en pocs mesos la situació arribés a 

ser similar a la prèviament existent a la implementació de la primera estació de tractament. 
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En els apartats següents es descriuen breument els efectes estimables en la fase d’abandonament sense 

tenir en compte la valoració i caracterització de l’impacte, ja que aquestes dependran no tan sols de 

l’alternativa executada, sinó també de l’estat i la situació en que es trobin les instal·lacions en el moment 

d’iniciar el desmantellament. En tot cas, els efectes atribuïbles a aquesta fase seran temporals, mentre 

durin les actuacions, reversibles o recuperables i de poca magnitud.  

 Efectes sobre el medi físic. 

EFECTES SOBRE LA GEOLOGIA I LA GEOMORFOLOGIA. 

El desmantellament hauria d’anar acompanyat de la retirada de la plataforma on es situen les instal·lacions, 

l’eliminació de l’escullera de protecció i de moviments de terres, en general, per recuperar la morfologia 

original de la zona afectada. En aquest cas, l’execució de les alternatives A1 i A2, que impliquen l’excavació 

d’un fort desmunt, donarien pas a més actuacions (més aportacions de terres) per tal de poder restaurar el 

tall executat al vessant de la muntanya.  

EFECTES SOBRE L’EDAFOLOGIA. 

L’efecte sobre l’edafologia consistiria en la recuperació del sòl natural de les àrees afectades. 

EFECTES SOBRE LA HIDROLOGIA I LA HIDROGEOLOGIA. 

Prèviament a les obres de desmantellament, caldria buscar una alternativa per les aigües residuals 

sanejades a l’EDAR, com vehicular-les cap a una altra instal·lació de tractament, per tal d’evitar el seu 

abocament directe al riu. 

EFECTES SOBRE LA QUALITAT DE L’AIRE. 

Les activitats realitzades en la fase d’abandonament de l’EDAR generarien diferents tipologies d’emissions: 

producció de gasos pels focus mòbils, emissió de partícules en el procés de transport, emissió de partícules 

en el procés de demolició, etc. 

 Efectes sobre el medi biòtic. 

EFECTES SOBRE LA VEGETACIÓ. 

L’efecte sobre la vegetació consistiria en la recuperació de la coberta natural de les àrees afectades. 

EFECTES SOBRE LA FAUNA. 

Les actuacions tendents a executar l’abandonament de l’EDAR no produirien cap efecte significatiu sobre 

la fauna de l’entorn, més enllà de les molèsties puntuals.  
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 Efectes sobre el medi perceptiu, social i cultural. 

EFECTES SOBRE EL PAISATGE. 

Des del punt de vista paisatgístic, el desmantellament de la planta suposaria una afecció beneficiosa gràcies 

a l’eliminació de les construccions en un entorn natural de gran interès ecològic.  

EFECTES SOBRE LA QUALITAT ACÚSTICA. 

Els treballs de moviment i aplec de terres i runes, així com les operacions de desmantellament generarien 

contaminació acústica com a conseqüència de les pròpies activitats desenvolupades, que serien de caràcter 

temporal. 

EFECTES SOBRE EL MEDI SOCIOECONÒMIC. 

No s’estima que el desmantellament de la planta generés cap efecte significatiu sobre el medi 

socioeconòmic llevat de la contractació temporal de personal per executar les diferents activitats. 
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11. PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES. 

11.1. INTRODUCCIÓ. 

A continuació es proposen un conjunt de mesures de prevenció i correcció per evitar, minimitzar o corregir 

els impactes o riscos d'impacte ambiental potencials, seguint el mateix ordre d’aparició que el capítol 

anterior, incloent, addicionalment, un primer apartat genèric referit a Bones Pràctiques Mediambientals.  

Val a dir que entre les mesures proposades s’ha considerat oportú recollir totes les condicions addicionals 

(punt 6) de la “Declaració d’Impacte Ambiental de 29 de juliol de 2008, del projecte d’obra per a la 

construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals del Montseny” que es va tramitar en aquell moment 

(DIA 2008), editada arrel de la presentació d’una proposta de construcció d’una nova estació depuradora 

en el mateix indret que l’actual projecte en estudi. 

Com a criteri general també, cal senyalar que la DIA 2008 indica de manera precisa que el projecte ha de 

donar compliment a la normativa de protecció del Pla Especial del Parc Natural del Montseny.  

11.2. MESURES GENERALS RELACIONADES AMB L’APLICACIÓ DE BONES PRÀCTIQUES 

MEDIAMBIENTALS A L’OBRA. 

Les Bones Pràctiques Ambientals es poden definir com aquelles accions que pretenen reduir l'impacte 

ambiental negatiu que causen el processos productius a través de canvis en l'organització dels processos 

i les activitats. La implantació de Bones Pràctiques Mediambientals haurà de ser assumida pel Contractista, 

entesa en la seva globalitat, i prèviament a la seva aplicació. 

Dins d’aquest grup s’inclouen actuacions simples, de baix cost i senzilles d'aplicar com: 

− Programar correctament les obres abans de l’inici de les activitats. Cal atendre al concepte de 

prevenció, amb l’aplicació de les mesures de protecció que siguin necessàries abans de començar les 

activitats constructives, en comptes d’haver de corregir els danys causats un cop començades les 

obres.   

− Exigir la formació ambiental del personal de l’obra, especialment dels encarregats dels equips de 

treball. Els operaris han de disposar d’instruccions clares i precises sobre els aspectes de prevenció 

ambiental que cal aplicar durant els procediments constructius. 

− Prohibir l’entrada al recinte a vehicles i maquinària d’obra que no estigui en perfecte estat de 

manteniment. 

− Restringir les activitats del personal i de la maquinària a la zona exclusiva de treball. 
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− Senyalitzar les obres i controlar el trànsit rodat associat a les activitats.  

11.3. MESURES APLICABLES ALS IMPACTES SOBRE EL MEDI FÍSIC. 

 Mesures contra els impactes sobre la geologia i la geomorfologia. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Canvis morfològics sobre el territori: restitucions dels terrenys annexos. 

Com ja s’ha comentat, els moviments de terres necessaris per executar les obres, a banda dels enderrocs 

de les antigues instal·lacions, consisteixen en el sanejament de la capa de sòl més superficial pel 

condicionament de la plataforma, que es recreixerà amb terres i es protegirà amb escullera. Sobre aquesta 

superfície es construirà la nova estació depuradora. Aquestes operacions solen afectar l’entorn més proper 

i, en aquest cas, es tracta d’una zona ambientalment sensible que cal protegir. Es proposa doncs, l’aplicació 

de mesures del tipus següent:  

− Senyalitzar i encintar tot el perímetre d’actuació per evitar afectar més terreny de l’imprescindible.  

− Utilitzar accessos i vials autoritzats. Senyalitzar-los. 

− Prohibir el trànsit i el moviment de la maquinària fora de les zones autoritzades.  

− Restituir morfològicament les àrees ocupades temporalment que hagin pogut ser afectades pels 

moviments de terres, a les seves condicions originals.   

• Gestió de terres i runes sobrants: ús de dipòsits controlats.  

El condicionament i les excavacions del terreny per construir les instal·lacions objecte del present estudi,  

generen un volum de terres excedentàries procedents dels sanejament de la parcel·la que es recreixerà 

que, juntament amb els enderrocs, caldrà que es transportin a un dipòsit controlat. 

La gestió de terres i runes haurà de realitzar-se d’acord amb la legislació vigent.  

La consulta a la base de dades de l'Agència de Residus de Catalunya ha permès localitzar tres dipòsits 

controlats en servei a la comarca del Vallès Oriental, propers a la zona de projecte, que gestionen residus 

de la construcció. Aquests són: 

− Dipòsit controlat de Llinars del Vallès. 

− Dipòsit controlat de Sant Celoni. 

− Dipòsit control de Vilanova del Vallès. 

Les dades d'aquestes instal·lacions queden reflectides en les fitxes següents:  
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DIPÒSIT CONTROLAT DE LLINARS DEL VALLÈS 

Codi de gestor: E-680.99 

Tipus de residu gestionat: Runes 

Adreça: Carretera de Cardedeu a Dosrius, km 6 i 6,5 – 08450 Llinars del Vallès 

Telèfon: 93 879 20 69 

Titular de la instal·lació: GESTIÓ DE RUNES DEL VALLÈS ORIENTAL, SL 

Coordenades UTM: X:448768 // Y:4606318 

Localització: 

 

 

DIPÒSIT CONTROLAT DE SANT CELONI 

Codi de gestor: E-727.00 

Tipus de residu gestionat: Runes 

Adreça: Font d’en Pedro – 08470 Sant Celoni 

Telèfon: 93 879 20 69  

Titular de la instal·lació: GESTIÓ DE RUNES DEL VALLÈS ORIENTAL, SL 

Coordenades UTM: X:457768 // Y:4614490 

Localització: 
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DIPÒSIT CONTROLAT DE VILANOVA DEL VALLÈS 

Codi de gestor: E-1155.10 

Tipus de residu gestionat: Runes 

Adreça: Carretera de La Roca-Pedrera de Santa Quitèria, km 22  – 08410 Vilanova del Vallès 

Telèfon: 630 99 32 95  

Titular de la instal·lació: GESTORA DE RUNAS DE VILANOVA DEL VALLÉS, SL 

Coordenades UTM: X:442980 // Y:4600888 

Localització: 

 

Malgrat la previsió d'eliminar els sobrants de terres i enderrocs en algun dels dipòsits controlats indicats, 

existeixen altres possibilitats per a la destinació de material petri que hauran de valorar-se al moment 

d'executar les obres. Es tracta de propostes dirigides a la revaloració d'aquests residus i com a tals, haurien 

de prioritzar-se abans de decidir que la seva destinació final sigui un abocador:  

− Destinar-los en obres properes que presentin dèficits de terres, sempre que el material sigui apte per 

al nou ús (prèvia autorització per part de la Direcció facultativa i la Propietat). 

− Destinar-los a explotacions o activitats extractives clausurades o abandonades que necessitin terres 

per a la seva restauració (prèvia sol·licitud i autorització per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat). 

− Destinar-los per a la millora de finques rústiques seguint les prescripcions establertes en el ”Decret 

396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental amb el procediment de llicència 

urbanística per a la millora de finques rústiques que s'efectuïn amb l'aportació de terres procedents 

d'obres de la construcció” (prèvia sol·licitud i autorització per part del Departament de Territori i 

Sostenibilitat). 

En qualsevol cas, si hi hagués la necessitat de tramitar abocadors temporals i/o permanents diferents a les 

opcions indicades en el present punt, aquests s’hauran d’ubicar, preferentment, en àrees degradades, 
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allunyades de cursos fluvials i de mínima afectació ecològica i paisatgística. A ser possible fora de l’espai 

protegit (mesura inclosa a la DIA 2008). 

Un cop finalitzada l’activitat, tots els abocadors que s’hagin tramitat s’hauran de restaurar mitjançant l’estesa 

de terra vegetal i revegetació, sens perjudici de la resta de condicions establertes als permisos o 

autoritzacions que requereixin (mesura inclosa a la DIA 2008).   

• Necessitat de terres de l’exterior: ús de materials petris autoritzats. 

La mesura relacionada amb la necessitat de terres de l’exterior és la vigilància i control de la procedència 

del material que arribi a l’obra, que, a banda de complir amb els criteris de qualitat que determini el plec de 

prescripcions tècniques del projecte, haurà de ser una cantera o origen autoritzat. Es tracta d’una mesura 

pròpia del programa de vigilància ambiental, tal i com es veurà posteriorment.  

MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ.  

No apliquen perquè no s’estimen impactes sobre aquest vector en aquesta fase. 

 Mesures contra els impactes sobre l’edafologia. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Ocupacions temporals de sòls: senyalització de les obres. 

Les dues mesures bàsiques per minimitzar els efectes que poden generar les ocupacions de sòl, 

independentment de la seva naturalesa i temporalitat, són: 

− el correcte jalonament de la franja a ocupar (mesura preventiva) i  

− la restauració de la coberta vegetal després de la finalització de les obres (mesura correctora).  

En el primer cas, l'aplicació de la mesura a la zona de les obres s'adaptarà a les restriccions de l’espai 

destinat per instal·lar la nova EDAR. Aquest jalonament, previ als moviments de terres, permet fitar i 

senyalitzar l'àmbit de les obres amb la finalitat de no ocupar més superfície de la necessària i alhora evitar 

alterar el normal funcionament de les actuals instal·lacions durant les activitats de construcció.  

Pel que fa a la segona mesura, atesa la ubicació de les obres, en una parcel·la localitzada en el Parc Natural 

del Montseny, caldrà contemplar la recuperació vegetal de les àrees afectades.   
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• Riscos de contaminació de sòls: aplicació de mesures de prevenció i protecció.  

Mesures generals relacionades amb les instal·lacions auxiliars d'obra. 

− Les possibles activitats auxiliars que comportin operacions o actuacions potencialment contaminants 

en el medi ambient, hauran de disposar de mecanismes preventius que evitin l'alteració de les 

condicions de l'entorn a causa de les fuites o abocaments incontrolats que puguin succeir.  

− Abans de l’inici de les obres es definiran exactament la localització dels dipòsits per a terres i els indrets 

d’aplec. 

− No es depositaran ni acumularan a l’emplaçament ni en terrenys adjacents cap tipus de residu més 

d’un dia. 

− Els materials sobrants de les excavacions, els excedents de terres i altres residus es gestionaran 

segons la seva naturalesa. 

− Es durà a terme la correcta gestió dels olis provinents dels equips i la maquinària al llarg de tota la fase 

d’obres. 

A tall de proposta, a continuació es detallen unes actuacions generals a aplicar en diferents equipaments 

d'obra habituals en actuacions de la mateixa tipologia que la del present estudi. Evidentment, donat el 

caràcter d’alta sensibilitat de la zona d’actuació, per estar immersa en el Massís del Montseny i a 

més, tenint en compte el reduït espai disponible per dur a terme les actuacions projectades, es tracta 

d’instal·lacions provisionals que, si són necessàries, caldria situar-les fora del recinte d’obres, 

preferentment en un ambient de poc risc de contaminació, planer, poc permeable, en  zones no 

forestals i allunyades del riu. Igualment, les operacions de manteniment d’equips i maquinària mòbil 

haurien de realitzar-se, preferentment, fora de l’entorn d’obres, en tallers autoritzats. Un cop 

conclosa les seves funcions, les àrees hauran de ser restaurades restituint-les a les seves 

condicions originals (mesura inclosa a la DIA 2008). Aquestes recomanacions són extensible a totes les 

infraestructures addicionals que s’exposen tot seguit.   

Espais que s'utilitzin com a parcs de maquinària: 

− Els sòls que alberguin els parcs de maquinària hauran d'estar impermeabilitzats amb una solera de 

formigó que eviti la percolació de substàncies de diferent naturalesa cap al terreny. Per tant, les 

operacions de manteniment (canvis d'oli, aplicació de lubrificants, desengrassants, etc.) hauran 

d'executar-se sobre aquestes plataformes, que disposaran d'un sistema de drenatge o canaleta amb 

pendent suficient com per transportar per gravetat els líquids residuals generats cap a una arqueta de 

recollida, impermeabilitzada i estanca, que acollirà finalment aquests residus líquids. 
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− En qualsevol cas, s'evitarà l'abocament d'olis, greixos i altres residus líquids contaminants procedents 

del parc de maquinària, fora de la superfície impermeabilitzada. 

− D'altra banda, per evitar l'afecció de la qualitat de les aigües, queda terminantment prohibit realitzar 

operacions de neteja de vehicles i maquinària d'obra en els cursos d'aigua propers a la zona d'obres, 

sent necessari efectuar aquesta operació dins del recinte del parc de maquinària, a les àrees 

habilitades per a aquesta activitat.  

Zona d'oficines, laboratori i  serveis de l'obra: 

− Les aigües residuals sanitàries generades a la zona d'oficines, laboratori i serveis de l'obra, en cas 

d'instal·lar-se casetes externes, hauran de sotmetre's a un tractament de depuració quan no sigui 

possible connectar-les a la xarxa de clavegueram. En aquests casos, serà necessari instal·lar fosses 

sèptiques desmuntables, rentats químics o sistemes de depuració biològica que disminueixin la càrrega 

contaminant d'aquestes aigües. 

− El sistema de depuració finalment triat haurà de dimensionar-se en funció dels equips sanitaris 

previstos i del personal usuari. 

− El manteniment d'aquestes instal·lacions haurà de realitzar-se a través d'una empresa especialitzada 

i autoritzada. 

− A més, tots els residus generats en aquestes instal·lacions hauran de gestionar-se segons la seva 

tipologia seguint els mateixos criteris que els indicats per a la resta de residus d'obra. 

Punts de proveïment de combustible i emmagatzematge de materials potencialment contaminants 

(pintures, desencofrants, etc.): 

− La instal·lació de punts de subministrament de combustible en les obres haurà de disposar de 

l'autorització de la Direcció facultativa. En aquest cas s'hauran d'instal·lar sistemes preventius que 

evitin contaminacions per negligència en la recàrrega o per possibles abocaments accidentals (a més 

de les mesures de seguretat pertinents, en tractar-se d'una instal·lació perillosa). 

− Per evitar els efectes negatius que sobre el medi poden generar els abocaments, els dipòsits hauran 

d'estar situats en recintes estancs que permetin la recollida de les possibles fuites i vessaments que 

puguin produir-se. 

− Així mateix, atenent al fet que es tracta de materials que poden arribar a ser contaminants en contacte 

amb l'aigua, caldria que els enclavaments per a aquestes instal·lacions se situessin fora de l'abast de 

les zones inundables per avingudes ordinàries (mesura extensible a la resta de substàncies i materials 

d'obra perillosos i potencialment contaminants que requereixin ser emmagatzemats temporalment, 

mentre durin les activitats constructives).  
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Zona de neteja dels tancs de formigó: 

− La instal·lació de punts de neteja de sobrants de les formigoneres haurà de disposar de l'autorització 

de la Direcció facultativa. 

− Els punts de recollida hauran d'estar perfectament impermeabilitzats, delimitats i senyalitzats.  

− Es comprovarà periòdicament que no existeixen restes de formigó a la zona de les obres en indrets no 

autoritzats.  

− Es verificarà la impermeabilització de les basses de recollida de la neteja dels tancs, així com el 

buidatge i la destinació del residu resultant d’aquesta neteja.  

Mesures aplicables pel manteniment de la maquinària difícilment traslladable. 

El moltes ocasions el manteniment o les reparacions de la maquinària de grans dimensions (pràcticament, 

tot el que no siguin camions o petita maquinària) no pot realitzar-se en un centre especialitzat extern donada 

la complexitat del seu trasllat, sent necessari efectuar aquestes operacions dins la zona d'obres. En aquests 

casos: 

− Es comptarà amb plàstics de resistència suficient (o qualsevol altre element impermeable) amb 

dimensions suficientment àmplies com per cobrir amb folgança, no inferior a un metre, tot el contorn 

de les superfícies de terreny que puguin quedar afectades en cas de vessaments accidentals.  

− En el supòsit de canvis d'oli o similars, o quan es tracti de reparacions que donin lloc a sortida de fluids 

contaminants, es comptarà amb un recipient de capacitat sobrada per recollir aquestes sortides i evitar 

la caiguda del líquid directament al sòl. 

− A més, cada vehicle i màquina disposarà, com a mínim, d'un sac de material absorbent (per exemple, 

sepiolita) d'almenys 40 kg, per actuar amb rapidesa si es produeix algun vessament accidental. 

− Si es dona el cas d’haver d’omplir el dipòsit de carburant de la maquinària dins la pròpia obra, caldrà 

adoptar les mateixes precaucions indicades en els paràgrafs anteriors. 

− Per últim, totes les operacions de manteniment o reparació fora dels parcs de maquinària o zones 

habilitades per aquesta activitat, hauran de ser comunicades i autoritzades per la Direcció facultativa. 

Gestió de residus. 

− Caldrà establir les mesures indicades en l’apartat específic desenvolupat en un capítol posterior. 
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• Pèrdua quantitativa permanent de sòls: ús de les superfícies estrictament necessàries i 

recuperació de la terra vegetal.  

− La pèrdua quantitativa de sòls per ocupacions permanents és inherent al propi projecte i per tant, és 

inevitable. L’única mesura és adaptar les ocupacions a la superfície de sòl disponible, que el propi 

disseny de la nova instal·lació ja té en compte. 

− Per a la restauració vegetal i paisatgística de les àrees afectades per les obres, es pot preveure, abans 

de l’inici dels moviments de terres, conservar la terra vegetal excavada en la superfície de la parcel·la 

que caldrà condicionar (que segons l’estudi geotècnic té un gruix entre 20 i 30 cm), per reutilitzar-la 

com a capa de sòl més superficial en les tasques de revegetació.  

Aquesta mesura hauria d’anar acompanyada del condicionament d’àrees d’aplec temporal que caldria 

que es localitzessin separades de les zones d’apilament d’altres materials petris per evitar llur risc de 

contaminació i en indrets de fàcil accés. Les piles d’aquest material, mentre durés el seu 

emmagatzematge temporal, no haurien de superar els 2 m d’alçada. 

En cas de les terres no es poguessin conservar, caldria aportar terra de jardiner de l’exterior. 

MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ. 

• Riscos de contaminació de sòls: control i vigilància.  

− Gestionar correctament els residus generats. 

− Caldrà realitzar amb cura totes les operacions de manteniment dels equips instal·lats quan requereixin 

l’ús de productes contaminants, així com els processos que requereixin la manipulació de productes 

tòxics, per tal d’evitar vessaments.  

− En el cas d’abocaments imprevistos de productes contaminants, caldrà netejar la zona afectada amb 

promptitud.  

− No es podran llençar envasos ni restes de qualsevol naturalesa a l’entorn de les obres. Per a tal, caldrà 

gestionar correctament els residus generats, així com els fangs obtinguts del procés de depuració. 

  



 

Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 167 

 Mesures contra els impactes sobre la hidrologia. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Risc de contaminació de les aigües superficials i subterrànies: aplicació de mesures de 

prevenció i protecció. 

Seran aplicables les mateixes mesures de prevenció desenvolupades en els punts referents als riscos de 

contaminació de sòls. Addicionalment: 

− No es permetrà que les formigoneres descarreguin el sobrant de formigó, ni netegin el contingut de les 

cubes en les proximitats del riu Tordera, ni en altres drenatges naturals del terreny. 

− S’evitaran els moviments de terres en els períodes més plujosos amb la finalitat de minimitzar el risc 

d’aportacions de partícules a la llera del Tordera. 

− Es planificaran les obres intentant que el període d’aturada de l’EDAR actual sigui el mínim possible i 

no coincideixi en l’època d’estiu (mesura inclosa a la DIA 2008). 

A banda, per tal de garantir el sanejament de les aigües residuals del municipi durant les obres, cal indicar 

que el projecte preveu la instal·lació d’una fossa filtre prefabricat provisional pel tractament d’aquest efluent. 

Aquest sistema permetrà sincronitzar les obres amb la depuració de les aigües municipals a tractar, atès 

que la nova EDAR ocuparà els terrenys de les actuals instal·lacions i per tant, caldrà desmantellar-les durant 

la fase de construcció. 

Es tracta d’un equip que permetrà el tractament biològic de les aigües residuals amb dues etapes: l’etapa 

del decantador/digestor, on es du a terme la sedimentació i la digestió de la matèria orgànica i l’etapa del  

filtre biològic, on la matèria orgànica s’oxida. Amb aquesta instal·lació provisional es permetrà abocar les 

aigües tractades a llera pública amb un mínim de qualitat.  

 
 

Figura 15. Esquema de l’equip de fossa-filtre provisional pel tractament de les aigües residuals del municipi durant les obres 
(Font: Projecte constructiu). 

Aquest equip serà desmantellat un cop finalitzada la nova EDAR. 
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MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ. 

• Risc de les aigües superficials i subterrànies: control i vigilància. 

− La nova depuradora haurà de disposar dels equips de detecció de falles de funcionament i del controls 

periòdics de l’efluent de sortida per garantir els nivells de qualitat del procés de sanejament de les 

aigües residuals, segons la normativa vigent.  

En cas de detectar anomalies, la planta haurà de disposar de protocols d’actuació per corregir 

ràpidament els problemes ocorreguts. 

 Mesures contra els impactes sobre la qualitat de l’aire. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Emissions de pols: aplicació de mesures preventives. 

Pel control dels núvols de pols a l’atmosfera es recomana l'aplicació de les següents mesures preventives 

en fase d'obra: 

− S'aconsella que en dies de vent fort o durant èpoques de sequera perllongada, principalment a l'estiu, 

es regui de manera continua amb camions cisterna, tant l'àmbit propi de l'obra com els vials d'accés 

que hagin quedat bruts de terra pel pas dels vehicles d’obra. Aquesta intervenció permetrà, d'una 

banda, que la humitat retingui les partícules de pols de la superfície i, per l’altra, controlar la 

contaminació atmosfèrica associada a la circulació de vehicles i maquinària.  

La periodicitat del reg dependrà de les característiques del sòl i les condicions climàtiques.  

− Els punts de proveïment d'aigua de reg hauran de ser identificats i autoritzats de forma prèvia a l'inici 

de les obres. 

− Serà necessari protegir amb lones, xarxes o cobertes les caixes dels camions que transportin àrids 

(terres o altres materials granulars). 

− Serà necessari limitar la velocitat de circulació a l'interior de l'obra a 30 km/h. 

− En casos de forts vents, per reduir les emissions de pols, s'haurà d'estudiar la possibilitat d'interrompre 

les activitats de moviment de terres.   

− En casos concrets, i sempre que la Direcció facultativa de les obres ho consideri oportú, s'estudiarà la 

possibilitat d'incorporar altres mesures addicionals com: 

o Sistemes de neteja de vehicles (neta-rodes, túnels de rentat, …). 
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o Instal·lacions per evitar la dispersió de pols al voltant de les operacions que resulten més 

problemàtiques en aquest sentit (tallavents, pantalles de contenció, …). 

o Sistemes específics a les àrees de càrrega i descàrrega dels vehicles de transport (aspiració 

localitzada, aspersió, etc.).  

− Caldrà localitzar els possibles magatzems de materials més polsosos en indrets situats a  sotavent 

respecte el vent dominant.  

• Emissions de gasos i partícules: aplicació de mesures preventives. 

− Atès que no es podran eliminar les emissions de gasos procedents dels motors de combustió interna 

de camions i maquinària, per reduir el que sigui possible els seus efectes, s’haurà de mantenir sempre 

una correcta posta a punt de tots els motors, abans de l’inici de les obres. Aquesta posta a punt l’hauria 

de dur a terme un servei autoritzat. La mesura és extensible als vehicles de manteniment, un cop entrin 

en funcionament les noves instal·lacions.  

− Igualment, tots els vehicles i maquinària vinculats a l’obra hauran de tenir vigents les ITV i els 

corresponents certificats de la CE.  

MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ. 

• Emissions de gasos i partícules: aplicació de mesures preventives. 

− Seran d’aplicació les mateixes mesures indicades en la fase d’obres pel que fa al control dels vehicles 

de manteniment.  

• Emissions d’olors: control i vigilància. 

− Controlar periòdicament el normal funcionament de les instal·lacions a fi de detectar la generació 

d’olors desagradables quan abans i, en funció de l’origen, aplicar les mesures que es considerin 

pertinents. 

− En el procés de tractament de l’EDAR es tindrà en compte la reducció de la generació d’olors evitant 

llargs temps d’estància a baix cabal i les zones de possible evolució anaeròbica incontrolada, 

gestionant correctament els fangs, etc.  
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11.4. MESURES APLICABLES ALS IMPACTES SOBRE EL MEDI BIÒTIC. 

 Mesures contra els impactes sobre la vegetació. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Afeccions sobre la coberta vegetal: aplicació de mesures preventives. 

− Caldrà evitar afectar la llera, els marges i la vegetació de ribera de a Tordera catalogada com a hàbitat 

d’interès comunitari, per la qual cosa s’haurà de realitzar un encintament de l’àmbit de l’obra que eviti 

afectacions fora del perímetre d’actuació aprovat  (mesura inclosa a la DIA 2008). 

− El projecte preveu deixar una franja de protecció de 5 m des del marge del riu fins el peu del talús del 

terraplè on s’ubicarà la instal·lació (mesura inclosa a la DIA 2008).  

− Un cop acabades les activitats constructives caldrà restaurar la zona afectada per les obres i els 

moviments de terres, prèvia estesa de terra vegetal, i plantar exemplars de vegetació de ribera arbòria 

i arbustiva propis de la zona, en els indrets malmesos que es puguin recuperar (entorn de l’EDAR, camí 

d’accés i àrees ocupades per activitats auxiliars) (mesura inclosa a la DIA 2008).  

MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ. 

No s’apliquen mesures perquè no s’estimen impactes sobre aquest vector en aquesta fase. 

 Mesures contra els impactes sobre la fauna. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Afeccions sobre la fauna i els seus hàbitats: inspecció, senyalització i programació. 

− Abans de l’inici de les activitats caldrà realitzar una inspecció visual de la zona d’actuació per tal 

d’identificar possibles nius o caus d’espècies d’ocells i terrestres. En cas de localitzar-ne, caldria 

informar al personal tècnic del Parc Natural del Montseny per actuar segons dictaminin. 

− Caldrà evitar afectar la llera, els marges i la vegetació de ribera de a Tordera catalogada com a hàbitat 

d’interès comunitari, per la qual cosa s’haurà de realitzar un encintament de l’àmbit de l’obra que eviti 

afectacions fora del perímetre d’actuació aprovat. 

− S’evitaran, en la mesura del possible, els sorolls intensos i les vibracions durant l’època de cria i 

reproducció de les espècies nidificants. En aquest sentit, caldrà evitar aquestes operacions entre els 

mesos de març i setembre. En aquest sentit, caldria tenir en compte aquesta mesura en el moment de 

programar les d’obres. 
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MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ. 

• Afeccions sobre la fauna i els seus hàbitats: control i vigilància. 

− Els impactes indirectes sobre la fauna en fase d’explotació atribuïbles a un mal sanejament de l’efluent 

de sortida s’eviten amb un acurat control del procés de tractament i de la qualitat de les aigües 

abocades al riu després de ser depurades.  

− Igualment, la correcta gestió dels residus generats durant el procés de depuració i la prohibició de 

llençar qualsevol material residual o vessar restes de líquids contaminants al medi, són dues mesures 

que eviten els impactes directes sobre els hàbitats i indirectes sobre la fauna que hi viu o transita. 

 Mesures contra els impactes sobre els espais naturals: mesures protectores. 

MESURES EN FASE D’OBRES I D’EXPLOTACIÓ. 

• Afeccions a elements del patrimoni natural: mesures protectores i correctores. 

− Com que totes les actuacions es duran a terme en el Parc Natural del Montseny, com a entorn d’alta 

sensibilitat i valor ambiental, són aplicables totes les mesures descrites pels vectors del medi físic i de 

la resta de paràmetres del medi biòtic.   

11.5. MESURES APLICABLES ALS IMPACTES SOBRE EL MEDI PERCEPTIU, SOCIAL I 

CULTURAL. 

 Mesures contra els impactes sobre el paisatge. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Alteració de la qualitat paisatgística: aplicació de mesures de disseny, preventives i correctores. 

− Es recomana que les instal·lacions fixes d’obra, en la mesura possible, es situïn en zones poc visibles. 

− Caldrà complir expressament les mesures relacionades en els apartats anteriors, amb la finalitat 

d’integrar el més ràpidament possible les afeccions de l’obra sobre el medi. Un cop acabades les obres 

caldrà revegetat totes les àrees generades o afectades pels moviments de terres i activitats auxiliars, 

prèvia estesa de terra vegetal, amb exemplars de vegetació arbòria i arbustiva propis de la zona 

(mesura inclosa a la DIA 2008).   

− Es tindran en compte les consideracions addicionals referides al paisatge de la DIA 2008: 

o Integrar a l’entorn totes les edificacions a construir mitjançant una correcta elecció dels 

materials, acabats , colors , alçades i tipologies constructives d’acord amb les consideracions 

normatives del Pla especial del Parc Natural del Montseny .  
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o Les portes metàl·liques es pintaran en colors neutres, segons la gamma dominant a l’entorn 

natural (preferentment colors mates marrons, verds o gris fosc). En cap cas es podran pintar 

amb colors vius o brillants.  

o Es recomana que el tancament sigui de fusta, o que en cas de ser d’alumini el dibuix sigui 

imitació de fusta o de colors integrats. Les tanques exteriors podran construir-se en material 

opac fins a un màxim de 40 cm d’altura i la resta haurà de ser formada per tanca arbustiva o 

barreres d’arbrat. 

MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ. 

• Incidència visual: aplicació de mesures d’integració. 

Les mesures d’integració ja han estat descrites en la fase d’obres. 

 Mesures contra els impactes sobre la qualitat acústica. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Increment dels nivells sonors: aplicació de mesures preventives. 

− Per a reduir l’impacte acústic sobre l’entorn, les obres s’hauran d’executar en horari diürn, com a màxim 

de 8:00 a 20:00h (mesura inclosa a la DIA 2008). 

− S’haurà de planificar i ordenar l’ús dels vials externs durant els moviments de materials i maquinària 

per tal de minimitzar les molèsties sobre els residents i veïns propers. 

− La maquinària que intervingui en les diferents fases de l’obra relacionades amb l’excavació i el 

moviment de terres (camions-grua, retroexcavadores, pales carregadores, diferents equips auxiliars) 

haurà de complir les regulacions establertes per la Comunitat Europea (CE) pel què fa al soroll emès, 

mitjançant les directives transposades a l’estat (Real Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel qual es 

regulen les emissions sonores en l’entorn derivades de determinades màquines d’ús a l’aire lliure). 

− La maquinària utilitzada haurà de ser homologada i estar en perfecte estat de manteniment. Caldrà 

que disposi dels corresponents certificats ITV i CE vigents. 

− Es limitarà la velocitat dels vehicles de transport, evitant les accelerades i frenades fortes per tal de 

reduir al màxim els nivells sonors produïts per la flota mòbil.    
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MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ. 

• Increment dels nivells sonors: compliment de la normativa sectorial. 

− En fase d’explotació l’activitat no superarà els valors límits d’immissió establerts a l’annex 3 

“determinació dels nivells d’avaluació de la immissió sonora LAR a l’ambient exterior produïda per les 

activitats i el veïnat”, de la Llei 16/2002 (mesura inclosa a la DIA 2008). 

− Si el sistema de tractament finalment escollit disposa d’equips sorollosos, com les bufants, aquests 

s’aïllaran en casetes tancades i insonoritzades, amb la finalitat d’amortir les emissions acústiques. 

− En cas d’observar-se funcionaments anòmals que provoquessin sorolls per sobre dels nivells màxims 

estimats pel tipus d’instal·lació i encara més per sobre dels admissibles senyalats per la legislació 

vigent, caldria aturar el funcionament de les instal·lacions fins a determinar i analitzar la causa del 

problema i buscar solucions al respecte. 

− Transcorreguts tres mesos des de l’entrada en règim d’explotació de l’ampliació de la depuradora es 

presentarà, a la Direcció General de Qualitat Ambiental, un estudi dels nivells d’avaluació de la 

immissió sonora, realitzat d’acord amb l’annex 3 de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 

acústica, per verificar que els nivells sonors s’ajusten a la normativa vigent i en cas contrari, fixar per 

part d’aquesta Direcció General mesures amortidores complementàries en aquest indrets (mesura 

contemplada a la DIA 2008). 

 Mesures contra els impactes sobre el patrimoni cultural. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Afecció a elements d’interès patrimonial: seguiment arqueològic. 

− Malgrat que la consulta a les bases disponibles sobre la localització de troballes arqueològiques indica 

la no presència d’elements patrimonials coneguts afectables per les obres, es recomana que durant 

l’execució dels treballs es dugui a terme un seguiment arqueològic. En cas d’aparició de restes, caldrà 

seguir les directrius del Servei d’Arqueologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural (mesura 

inclosa a la DIA 2008). 

MESURES EN FASE D’EXECUCIÓ. 

No s’apliquen mesures perquè no s’estimen impactes sobre aquest vector en aquesta fase. 

 Mesures contra els impactes sobre el planejament urbanístic. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

No s’apliquen mesures perquè no s’estimen impactes sobre aquest vector en aquesta fase. 
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MESURES EN FASE D’EXECUCIÓ. 

• Afecció a les normes de planejament urbanístic: revisió i actualització de la normativa 
municipal. 

Com ja s’ha comentat en l’apartat de valoració i caracterització dels impactes, l’alternativa escollida (A4) 

s’adapta a la pastilla de sòl disponible per a la incorporació d’aquesta tipologia de serveis. En aquest cas, 

no hi ha cap incompatibilitat amb la normativa municipal. 

L’elecció d’una altra solució que afectés més sòl del classificat per aquest ús, donaria pas a la necessitat 

de revisar el planejament urbanístic del terme per tal d’adaptar-lo a la nova situació.  

 Mesures contra els impactes socioeconòmics. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

• Afeccions sobre la permeabilitat territorial: garantir el trànsit i els accessos durant les obres. 

De forma general, durant el desenvolupament de les obres s’haurà de garantir la permeabilitat territorial de 

les persones i vehicles que transiten al voltant de les obres, així com l’accés a finques i propietats. Per això 

es recomana tenir en compte els següents criteris: 

− En cas de ser necessari el tall de vials exteriors durant un període de temps llarg, caldrà establir rutes 

alternatives temporals que hauran d’estar autoritzades per la Direcció facultativa i estar perfectament 

senyalitzades i informades. 

− En tot cas es limitarà el període d’interferència amb camins i accessos al mínim imprescindible per al 

desenvolupament de les obres. Es comunicaran aquests canvis als veïns afectats amb suficient 

antelació i s’atendran les propostes veïnals que puguin sorgir per tal d’arribar a acords amb la població 

i evitar possibles conflictes. 

MESURES EN FASE D’EXECUCIÓ. 

No s’apliquen mesures perquè no s’estimen impactes negatius sobre aquest vector en aquesta fase. 

 Mesures contra els impactes sobre el consum de recursos. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

No s’apliquen mesures concretes, llevat de la recomanació d’un ús responsable de recursos durant les 

obres. 
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MESURES EN FASE D’EXECUCIÓ. 

• Increment del consum d’energia: aplicació de les millores tècniques disponible. 

La nova estació depuradora, segons el sistema de tractament escollit, requereix consumir energia per poder 

funcionar. De fet, un dels arguments per a l’elecció del sistema de tractament mitjançant contactors biològics 

rotatius és que entre els dos sistemes clàssics analitzats, aquest és el que garanteix un consum elèctric 

inferior.  

Ara bé, l’explotador ha d’estar al corrent de les millores tècniques disponibles que puguin anar sorgint al 

llarg del temps, per tal de substituir, sempre que sigui possible, els equips de més consum per altres més 

eficients.  

A banda d’aquesta recomanació, i de la necessitat d’un ús responsable dels recursos igual que per la fase 

d’obres, no es plantegen altres mesures. 

11.6. MESURES APLICABLES ALS RISCOS AMBIENTALS. 

 Riscos de contaminació per generació de residus i producció de fangs: gestió de residus. 

MESURES EN FASE D’OBRES. 

Caldrà gestionar dels residus generats a l’obra (terres, olis, formigons, restes de ferm, bidons, llaunes, 

plàstics fustes, entre altres) d’acord amb el estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus 

(mesura indicada a la DIA 2008).  

Abans de l'inici de les activitats constructives, el Contractista haurà de redactar un Pla de Gestió de Residus 

aplicat a les obres d'acord amb la normativa vigent. Aquest Pla de recollida de residus sòlids i líquids haurà 

de contemplar el següent: 

− Les precaucions i mesures de protecció a tenir en compte per evitar abocaments accidentals sobre el 

sòl i les aigües, així com els dispositius o equipaments de recollida dels residus líquids en les activitats 

auxiliars, segons els criteris definits en un apartat específic anterior. 

− La definició del destí final dels residus de qualsevol índole produïts en l'obra en condicions normals, 

establint zones de recollida específiques per a cada tipologia. El recomanable és comptar amb gestors 

de residus autoritzats per la seva retirada i posterior tractament. 

− Les accions o protocols d'emergència a tenir en compte si es produeixen abocaments accidentals. 

− L'inventari de vehicles i maquinària pesada a utilitzar i el seu programa de revisió i manteniment. Els 

vehicles hauran de disposar de les seves respectives ITV vigents. 
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Gestió de residus tòxics i perillosos:  

− Els principals residus perillosos que es generen en una obra solen ser olis usats i lubrificants, i en 

menor proporció bateries, piles, restes de pintures, aerosols, productes químics de laboratori i tòners 

de les oficines. 

− Tots aquests materials s'emmagatzemaran separadament dels altres residus, en llocs estancs i si pot 

ser tancats (casetes d'obra, bidons, contenidors específics, etc.), que evitin l'afecció del sòl en cas 

d'abocament o fuita accidental, i en llocs de fàcil accés. Les fraccions perilloses s'etiquetaran 

adequadament indicant la data d'inici de l'apilament, amb la finalitat que no se superin els sis mesos 

d’emmagatzematge dins l’obra.  

− Quedarà específicament prohibit l'abocament directe d’olis i altres substàncies contaminants en sòls, 

aigües superficials o subterrànies, en qualsevol zona del marc territorial i també la seva eliminació 

directa a les xarxes de sanejament o evacuació de les aigües residuals. 

− Finalment, els residus perillosos hauran de ser retirats per un transportista i un gestor autoritzat. El 

contractista facilitarà a la Direcció facultativa les dades de l'empresa gestora i els Fulls de seguiment 

dels residus retirats degudament complimentats.  

Gestió de residus no perillosos: 

− El Contractista estarà obligat a recollir, transportar i dipositar adequadament els enderrocs i altres 

materials d'obra, estant terminantment prohibit abocar-los en altres llocs no habilitats ni autoritzats per 

a aquesta finalitat. 

− Quant als residus de formigó, i tal com ja s’ha exposat en un punt anterior, es localitzaran dipòsits, 

basses o contenidors impermeabilitzats, degudament senyalitzats, en les zones d’obra en les quals 

s'executin activitats que requereixin aquest material, i en nombre i dimensions suficients segons el 

volum de sobrants calculat.  

− Un cop assolit el màxim de capacitat d’aquests dispositius, els residus seran retirats, essent la 

destinació final un dipòsit controlat que admeti aquesta fracció residual. Si s'optés per situar basses de 

terra en zones on el Projecte preveu asfaltar, no seria necessària la retirada d'aquest material ja que 

quedaria enterrat sota el paviment.   

− Quant als residus plàstics, metàl·lics, cartrons i fustes, assimilables als domèstics, es prioritzarà la seva 

valorització en obra, essent necessari habilitar espais de recollida selectiva per a cada fracció, 

preferentment en contenidors metàl·lics, en llocs de fàcil accés i separats de la resta de materials 

emmagatzemats.  
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− Per fomentar la valorització, s'haurà de senyalitzar de manera ben visible la fracció residual que es 

recull en cada recipient.  

− Finalment, tots els residus no perillosos hauran de ser retirats per un transportista i gestor autoritzat. 

El Contractista facilitarà a la Direcció facultativa les dades de l'empresa gestora i els Fulls de Seguiment 

dels residus retirats degudament complimentats. 

MESURES EN FASE D’EXPLOTACIÓ. 

− Els residus generats amb les noves instal·lacions es gestionaran seguint les mateixes recomanacions 

generals indicades en el punt anterior en quan a la separació, emmagatzematge i eliminació. 

− Els residus obtinguts del procés de desbast seran dipositats en un contenidor pel seu trasllat. 

− L’emmagatzematge dels productes químics necessaris pel procés de depuració es durà a terme de 

manera que es minimitzin el riscos de dispersió en el medi. Es disposarà, com a mínim, de mesures 

de contenció estanques per evitar el vessament en l’entorn natural. 

− Si per qualsevol circumstància es produís un vessament accidental d’olis i productes químics 

contaminants al medi natural, serà recollit ràpidament utilitzant un material absorbent adient que 

sempre hauria d’estar disponible a la planta en un indret de fàcil accés.  

− En el cas dels fangs de depuració, caldrà gestionar-los correctament prioritzant la seva valorització 

com a material d’aportament per a ús agrícola. 

 Augment dels riscos d’inundabilitat: resultats de l’estudi hidràulic. 

MESURES EN FASE D’OBRES I D’EXPLOTACIÓ. 

L’estudi hidràulic determina que el recreixement de la parcel·la no incrementa els riscos d’inundabilitat 

aigües amunt. En aquest sentit, no cal incorporar cap mesura. 
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 Riscos de contaminació lumínica. 

MESURES EN FASE DE DISSENY. 

Segons la DIA 2008, en fase prèvia a les obres, l’enllumenat exterior s’hauria de dissenyar de forma que 

es minimitzessin els efectes sobre la fauna, donant compliment als requeriments establerts en el Decret 

82/2005, de 3 maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d’ordenació 

ambiental de l’enllumentat per a la protecció del medi nocturn. 

El mateix document igualment senyalava que calia incloure en el projecte constructiu un apartat amb la 

descripció i característiques de la il·luminació exterior, que verifiqui el compliment dels requeriments del 

nivell de protecció de la zona on s’ubica, d’acord amb el mapa de zones de protecció del medi ambient 

envers la contaminació lluminosa de Catalunya, que es va aprovar el 19 de desembre de 2007. 

Per donar compliment als mencionats requeriments, el projecte constructiu inclou un annex específic  

d’instal·lació elèctrica i il·luminació on es descriuen les lluminàries proposades i les seves característiques  

justificant la seva adaptació a les condicions fixades en la normativa relacionada amb la contaminació 

lumínica. A continuació s’adjunta un resum de les propostes que ha tingut en compte el Decret 190/2015 i 

també el mapa de protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya publicat el 29 de juny de 2018 pel 

Departament de Territori i sostenibilitat  de la Generalitat de Catalunya: 

− Es dotarà a la planta d’un sistema d’il·luminació externa amb funcionament automàtic basat en relé 

astronòmic i cèl·lula fotoelèctrica fixada a la façana de la caseta. 

− Els nivells màxims d’enllumenat no superaran als establerts a la norma UNE-EN 12464-2 en la que 

s’estableixen els nivells d’il·luminació per llocs de treball exteriors. 

− Per tal de minimitzar el consum d’energia, s’ha previst realitzar l’enllumenat exterior amb llumeneres 

de tecnologia LED. Aquestes llumeneres s’instal·laran en columnes metàl·liques de 5 metres d’alçada. 

− Les connexions elèctriques a cada punt de llum es realitzaran en l’interior de cada columna, no 

permetent-se la utilització de les arquetes per realitzar empalmaments.  

− Cada columna es connectarà a terra mitjançant la utilització d’un cable aïllat de 16 mm2 de secció i una 

pica de coure de 1,5 metres de longitud. 

MESURES EN FASE D’OBRES I D’EXPLOTACIÓ. 

No s’apliquen mesures perquè no s’estimen riscos de contaminació lumínica en aquestes fases si es 

garanteixen les condicions indicades en els punts anteriors. 
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11.7. MATRIU D’IMPACTES/PROPOSTA DE MESURES. 

A tall de resum, a continuació s’adjunta la matriu que correlaciona els impactes previstos en l’EIA, indicant 

la fase d’aparició, l’alternativa de tractament relacionada, la valoració dels efectes calculats (segons la 

metodologia que s’ha aplicat en el present document) i les caracteritzacions dels efectes i riscos estimats, 

amb les mesures proposades en cada cas. 

S’inclou el camp d’impacte residual que com ja s’indicava a la descripció metodològica del sistema de 

valoració es refereix a les pèrdues o alteracions dels valors naturals quantificades en nombre, superfície, 

qualitat, estructura i funció, que no es poden evitar ni reparar, una vegada aplicades in situ totes les 

possibles mesures de prevenció i correcció. 

En tots els casos l’impacte residual és caracteritza com a compatible, si s’apliquen les mesures preventives, 

correctores, de seguiment i control ambiental en fase d’obra i  funcionament, definides en l’EIA, a excepció 

de la millora de les aigües residuals tractades de l’Alternativa 0, la qualitat de les quals seria la mateixa que 

en l’actualitat si no es modifica el sistema de tractament com es preveu dur a terme. 
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MEDI FÍSIC CLIMA OBRES/EXPLOTACIÓ TOTES SENSE IMPACTE TOTES -

OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

• Senyalitzar i encintar tot el perímetre d'actuació.

A1 MODERAT • Utilitzar accesos i vials autoritzats. Senyalitzar-los. A1 COMPATIBLE

• Restablir la morfologia de les àrees ocupades temporalment segons el seu estat inicial.

A2 MODERAT A2 COMPATIBLE

A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT A3/A4 COMPATIBLE

OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1 MODERAT A1 COMPATIBLE

A2/A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT A2/A3/A4 COMPATIBLE

OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1 MODERAT • A1 COMPATIBLE

•

A2 MODERAT A2 COMPATIBLE

•

A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT A3/A4 COMPATIBLE

EDAFOLOGIA OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE

•

•

•

•

•

OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT • A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE

•

•

•

•

• Gestionar correctament els residus.

-14 Definir les rutes d'accés de vehicles i maquinària d'obra i prohibir el pas, i i les ocupacions d'indrets

no autoritzats.

(DIA 2008) Situar les instal·lacions provisionals que sigui menester utilitzar fora del recinte d’obres,

preferentment en un ambient de poc risc de contaminació, planer, poc permeable, en zones no

forestals i allunyades del riu. Igualment, realitzar les operacions de manteniment d’equips i

maquinària mòbil, preferentment, fora de l’entorn d’obres, en tallers autoritzats. Un cop conclosa

les seves funcions, restaurar les zones afectades restituint-les a les seves condicions originals. 

Condicionar las àrees auxiliars d'obra per tal d'evitar contaminacions del sòl en cas d'abocaments

incontrolats o vessaments accidentals.  

Gestionar convenientment els residus generats durant els processos constructius.

Mantenir les obres en perfecte estat d'ordre i neteja.

Senyalitzar convenientment la zona d'actuació a fi d'evitar afectar més sòl del necessari.

(DIA 2008) Tramitar els possibles abocadors temporals i/o permanents externs, ubicant-los,

preferentment, en àrees degradades, allunyades de cursos fluvials i de mínima afectació ecològica i 

paisatgística. A ser possible fora de l’espai protegit.

(DIA 2008) Un cop finalitzada l’activitat, restaurar tots els abocadors tramitats mitjançant l’estesa

de terra vegetal i revegetació, sens perjudici de la resta de condicions establertes als permisos o

autoritzacions que requereixin.

Mesures correctores en fase d'obres:

Restituir la zona ocupada temporalment a les seves condicions originals, restaurant

morfològicament els terrenys afectats per la implantació d'activitats complementàries, així com

reposant la seva coberta vegetal, segons l'estat inicial de l'àrea ocupada.

CONTAMINACIÓ/PÈRDUA CAPACITAT 

PRODUCTIVA

0 Mesures preventives en fase d'obres:

Senyalitzar convenientment la zona d'actuació a fi d'evitar afectar més sòl del necessari.

OCUPACIONS I PÈRDUES TEMPORALS DE 

SÒL

0 Mesures preventives en fase d'obres:

Escollir zones per a l'establiment d'activitats auxiliars en indrets prèviament definits mitjançant un

projecte que inclogui les característiques de la zona a utilitzar (localització, capacitat, configuració,

...) i la seva restauració paisatgística. Aquest projecte haurà de ser aprovat per la Direcció

Facultativa i els Organismes competents.

-19

Definir les rutes d'accés de vehicles i maquinària d'obra i prohibir el pas, i i les ocupacions d'indrets

no autoritzats.

-21 Utilitzar  dipòsits controlats.

Evitar l'emplaçament d'abocadors en zones forestals, àrees inundables, àmbits inestables

geològicament o indrets que disposin d'una coberta vegetal d'interés.-19

Escollir zones d'abocament de terres sobrants en indrets prèviament definits mitjançant un

projecte que inclogui les característiques de l'abocador (localització, capacitat, configuració, ...) i la

seva restauració paisatgística. Aquest projecte haurà de ser aprovat per la Direcció d'obra i els

Organismes competents. Les propostes hauran d'estar recollides en un Pla d'abocadors general.

-17

-19

-17

GENERACIÓ DE RUNES I TERRES 

SOBRANTS

0 Mesures correctores en fase d'obres:

Gestionar correctament les runes i terres sobrants. 

-24

-22

-20

NECESSITAT DE TERRES DE L'EXTERIOR 0 Mesures correctores en fase d'obres:

Controlar l'aportació de terres de canteres legalitzades. 

APLICADES 

MESURES

ALTERACIONS CLIMÀTIQUES 0 SENSE NECESSITAT DE MESURES

GEOLOGIA I 

GEMORFOLOGIA

CANVIS MORFOLÒGICS EN EL TERRITORI 0 Mesures correctores en fase d'obres:

MEDI / VECTOR AMBIENTAL IDENTIFICACIÓ DE L'IMPACTE FASE D'APARICIÓ ALTERN. VALOR. CARACTERITZACIÓ
RESUM DE LES MESURES PROPOSADES PER LES ALTERNATIVES AMB IMPACTES 

POTENCIALS NEGATIUS

IMPACTE RESIDUAL

ALTERN.
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EXPLOTACIÓ A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1 MODERAT A1 COMPATIBLE

A2 COMPATIBLE-MODERAT A2 COMPATIBLE

A3/A4 COMPATIBLE A3/A4 -

EXPLOTACIÓ TOTES COMPATIBLE-MODERAT TOTES COMPATIBLE

•

•

• En cas de vessaments

accidentals, netejar • Prohibir llençar envasos

ni restes de residus a 

HIDROLOGIA OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1 COMPATIBLE-MODERAT A1 COMPATIBLE

•

A2/A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT • Establir una correcta

gestió dels formigons 

A2/A3/A4 COMPATIBLE

•

•

•

•

EXPLOTACIÓ A0/A1/A2 0 SENSE IMPACTE A0/A1/A2 -

•

A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT • A3/A4 COMPATIBLE

EXPLOTACIÓ A0 MODERAT A0 MODERAT

•

A1/A2/A3/A4 POSITIU A1/A2/A3/A4 POSITIU

ATMOSFERA OBRES A0 0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE

•

•

•

•

OBRES TOTES SENSE IMPACTE TOTES -

EXPLOTACIÓ TOTES SENSE IMPACTE TOTES -

EXPLOTACIÓ A0/A2 0 SENSE IMPACTE A0/A2 -

•

A1/43/A4 COMPATIBLE-MODERAT A1/43/A4 COMPATIBLE

IMPACTE RESIDUAL

ALTERN.
APLICADES 

MESURES

MEDI / VECTOR AMBIENTAL IDENTIFICACIÓ DE L'IMPACTE FASE D'APARICIÓ ALTERN. VALOR. CARACTERITZACIÓ

-14

AUGMENT DE LA IMMISSISÓ DE GASOS 0 SENSE NECESSITAT DE MESURES

AUGMENT D'EMISSIONS D'OLORS Mesures preventives en fase d'explotació:

Controlar periòdicament les instal·lacions.

Cobrir les càrregues dels camions de transport d'àrids amb lones, xarxes o altres sistemes.

Limitar la velocitat màxima dels vehicles d'obres.

Utilitzar maquinària i vehicles d'obra en perfecte estat de manteniment, efectuant les revisions

periòdiques pertinents (certificats ITV actualitzats i vigents).

AUGMENT DE LA IMMISSISÓ DE GASOS 0 SENSE NECESSITAT DE MESURES

20

AUGMENT DE L'EMISSIÓ DE PARTÍCULES 

(POLS)

Mesures preventives en fase d'obres:

Programar regs periòdics amb camions cisterna sobre les zones susceptibles a aixecar pols, per tal

d'aconseguir que la humitat retingui les partícules de pols de la superfície (principalment en dies

de fort vent). Tanmateix, si la mesura no és prou efectiva, procedir a l'estesa de material groller

sobre aquestes superfícies. 

-19

Ubicar les zones de transvassaments de materials i les explanades d'ús freqüent pels camions en

zones a resguard dels vents dominant.

ALTERACIÓ D'AIGÜES SUPERFICIALS I 

SUBTERRÀNIES

Mesures preventives en fase d'explotació:

Disposar d'equips de detecció de falles de funcionament.

-11 Controlar periòdicament la qualitat de l'efluent de sortida.  

MILLORA DE LA QUALITAT DE LES 

AIGÜES

-18 Mesures correctores:

Millorar el sistema de tractament amb la construcció d'una nova depuradora més eficient.

Senyalitzar i acotar la zona d'obres.

-12

Condicionar las àrees auxiliars d'obra per tal d'evitar contaminacions del sòl en cas d'abocaments

incontrolats o vessaments accidentals.  

Prohibir el pas i i les ocupacions temporals en indrets no autoritzats.

Restringir el pas de la maquinària i els vehicles d'obra a les zones autoritzades.

Gestionar correctament els residus.

Controlar les operacions de manteniment quan es requereixi l'ús de productes containants.

ALTERACIÓ D'AIGÜES SUPERFICIALS I 

SUBTERRÀNIES

0 Mesures preventives en fase d'obres:

(DIA 2008) Planificar les obres intentant que el període d’aturada de l’EDAR actual sigui el mínim

possible i no coincideixi en l’època d’estiu.-14

-23

-21

CONTAMINACIÓ/PÈRDUA CAPACITAT 

PRODUCTIVA

-12 Mesures preventives i correctores en fase d'explotació:

Gestionar correctament els residus generats.

PÈRDUA QUANTITATIVA DE SÒLS PER 

OCUPACIONS PERMANENTS

0 Mesures correctores en fase d'explotació:

Adaptar el projecte a les ocupacions estrictament necessàries.

-25

RESUM DE LES MESURES PROPOSADES PER LES ALTERNATIVES AMB IMPACTES 

POTENCIALS NEGATIUS
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BIÒTIC VEGETACIÓ OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1 MODERAT • A1 COMPATIBLE

A0 MODERAT A0 COMPATIBLE

•

A0 COMPATIBLE-MODERAT A0 COMPATIBLE

•

•

•

•

•

•

FAUNA OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT • A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE

•

OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1 MODERAT A1 COMPATIBLE

•

A2 MODERAT A2 COMPATIBLE

•

A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT • A3/A4 COMPATIBLE

•

EXPLOTACIÓ TOTES COMPATIBLE-MODERAT TOTES COMPATIBLE

•

EXPLOTACIÓ TOTES SENSE IMPACTE TOTES COMPATIBLE

ESPAIS NATURALS OBRES A0 MODERAT A0 COMPATIBLE

•

A1 COMPATIBLE-MODERAT A1 COMPATIBLE

•

A2 COMPATIBLE A2 -

•

A3/A4 COMPATIBLE • A3/A4 -

•

•

•

EXPLOTACIÓ TOTES COMPATIBLE-MODERAT TOTES COMPATIBLE

•

IMPACTE RESIDUAL

ALTERN.
APLICADES 

MESURES

MEDI / VECTOR AMBIENTAL IDENTIFICACIÓ DE L'IMPACTE FASE D'APARICIÓ ALTERN. VALOR. CARACTERITZACIÓ
RESUM DE LES MESURES PROPOSADES PER LES ALTERNATIVES AMB IMPACTES 

POTENCIALS NEGATIUS

Revegetar les àrees afectades per les obres amb vegetació pròpia de la zona d'estudi, prèvia

estesa de terra vegetal. 

AFECCIÓ A ELEMENTS D'INTERÈS 

NATURAL

-11 Mesures preventives en fase d'explotació:

Controlar periòdicament el correcte funcionament de totes les instal·lacions.

Restringir el pas de la maquinària i els vehicles d'obra a les zones autoritzades.

-19 Evitar l'acumulació de pols mitjançant l'establiment d'un programa de regs en pistes o superfícies

de terres obertes i sotmeses al pas constant de vehicles i maquinària d'obres, o a partir del

condicionament de les mateixes mitjançant material groller.

Gestionar correctament els residus.

Mesures correctores en fase d'obres:

Restaurar les àrees ocupades temportalment a les seves condicions originals. 

AFECCIÓ A ELEMENTS D'INTERÈS 

NATURAL

0 Mesures preventives en fase d'obres:

Delimitar l'àrea d'afecció de les obres i realitzar una correcta planificació de les activitats abans de la 

seva realització.-23

Condicionar las àrees auxiliars d'obra per tal d'evitar contaminacions del sòl en cas d'abocaments

incontrolats o vessaments accidentals.  -21

DESTRUCCIÓ/PÈRDUA D'HÀBITATS PER 

A LA FAUNA

-13 Mesures preventives en fase d'explotació:

Controlar periòdicament el correcte funcionament de totes les instal·lacions.

IMPACTES SOBRE LA CONNECTIVITAT I 

EFECTE BARRERA

0 SENSE NECESSITAT DE MESURES

Condicionar las àrees auxiliars d'obra per tal d'evitar contaminacions del sòl en cas d'abocaments

incontrolats o vessaments accidentals.  -15

Restringir el pas de la maquinària i els vehicles d'obra a les zones autoritzades.

-13 Evitar l'acumulació de pols mitjançant l'establiment d'un programa de regs en pistes o superfícies

de terres obertes i sotmeses al pas constant de vehicles i maquinària d'obres, o a partir del

condicionament de les mateixes mitjançant material groller.

Gestionar correctament els residus.

Realitzar uns inspecció visual a la zona de les obres abans de l'inici de les actuacions.

-16 Delimitar l'àrea d'afecció de les obres i realitzar una correcta planificació de les activitats abans de la 

seva realització.

Evitar els sorolls intensos i les vibracions en època de cria i reproducció de les espècies nidificants

(març a setembre).

DESTRUCCIÓ/PÈRDUA D'HÀBITATS PER 

A LA FAUNA

0 Mesures preventives en fase d'obres:

Delimitar l'àrea d'afecció de les obres i realitzar una correcta planificació de les activitats abans de la 

seva realització.-17

Mesures correctores en fase d'obres:

Restaurar les àrees ocupades temportalment a les seves condicions originals. 

(DIA 2008) Revegetar les àrees afectades per les obres amb vegetació pròpia de la zona d'estudi,

prèvia estesa de terra vegetal. 

DESTRUCCIÓ DIRECTA DE LA FAUNA 

TERRESTRE

0 Mesures preventives en fase d'obres:

(DIA 2008) Deixar una franja de protecció de 5 m des del marge del riu fins el peu del talús del

terraplè on s’ubicarà la instal·lació, tal i com es proposa en el projecte.-21

Condicionar las àrees auxiliars d'obra per tal d'evitar contaminacions del sòl en cas d'abocaments

incontrolats o vessaments accidentals.  

Restringir el pas de la maquinària i els vehicles d'obra a les zones autoritzades.

Evitar l'acumulació de pols mitjançant l'establiment d'un programa de regs en pistes o superfícies

de terres obertes i sotmeses al pas constant de vehicles i maquinària d'obres, o a partir del

condicionament de les mateixes mitjançant material groller.

Gestionar correctament els residus.

PÈRDUA/AFECCIÓ DE LA COBERTA 

VEGETAL

0 Mesures preventives en fase d'obres:

Planificar les obres. 

-25 (DIA 2008) Evitar afectar la llera, els marges i la vegetació de ribera de a Tordera catalogada com

a hàbitat d’interès comunitari, realitzant un encintament de l’àmbit de l’obra que eviti afectacions

fora del perímetre d’actuació aprovat.-23
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PERCEPTIU, PAISATGE OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

SOCIAL I •

CULTURAL A1/A2 COMPATIBLE • A1/A2 -

•

A3/A4 COMPATIBLE • A3/A4 -

•

•

•

•

EXPLOTACIÓ A0/A3/A4 SENSE IMPACTE A0/A3/A4 -

•

A1 MODERAT A1 COMPATIBLE

•

A2 COMPATIBLE-MODERAT • A2 COMPATIBLE

QUALITAT ACÚSTICA OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE

•

•

EXPLOTACIÓ A0/A1/A2/A4 SENSE IMPACTE A0/A1/A2/A4 -

•

A3 MODERAT • A3 COMPATIBLE

PATRIMONI CULTURAL OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE-MODERAT A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE

PLANEJAMENT EXPLOTACIÓ A0/A3/A4 SENSE IMPACTE A0/A3/A4 -

URBANÍSTIC •

A1 MODERAT A1 COMPATIBLE

A2 MODERAT A2 COMPATIBLE

SOCIOECONOMIA OBRES A0 SENSE IMPACTE A0 -

A1/A2/A3/A4 POSITIU A1/A2/A3/A4 -

OBRES TOTES SENSE IMPACTE TOTES -

•

•

EXPLOTACIÓ TOTES SENSE IMPACTE TOTES -

EXPLOTACIÓ TOTES SENSE IMPACTE TOTES -

IMPACTE RESIDUAL

ALTERN.
APLICADES 

MESURES

MEDI / VECTOR AMBIENTAL IDENTIFICACIÓ DE L'IMPACTE FASE D'APARICIÓ ALTERN. VALOR. CARACTERITZACIÓ
RESUM DE LES MESURES PROPOSADES PER LES ALTERNATIVES AMB IMPACTES 

POTENCIALS NEGATIUS

AFECCIONS SOBRE LA PERMEABILITAT 

TERRITORIAL

0 SENSE NECESSITAT DE MESURES

AFECCIONS SOBRE LA PERMEABILITAT 

TERRITORIAL

0 Recomanacions generals en fase d'obra (tot i no estimar-se impactes significatius sobre aquest vector) :

Per a talls perllongats de vials exteriors, preveure rutes alternatives.

Comunicar als veïns els períodes d'interferència de les obres amb els desplaçaments habituals i

accessos a propietats. 

AUGMENT DE CONTRACTACIÓ DE 

PERSONAL

0 SENSE NECESSITAT DE MESURES

-22

-19

AUGMENT DE CONTRACTACIÓ DE 

PERSONAL

0 SENSE NECESSITAT DE MESURES

16

(DIA 2008) Realitzar un seguiment arqueològic durant l'execució dels treballs.

-10

AFECCIÓ A LES NORMES DE 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC

0 Mesures correctores de planejament:

Revisar el planejament municipal per adaptar l'afectació de de terrenys no urbanitzables al nou ús.

Aïllar els equips més sorollosos en casetes tancades i insonoritzades.

-15 (DIA 2008) Verificar els nivells d'immissió sonora transcorreguts tres mesos de la posada en

funcionament de les noves instal·lacions.

AFECCIÓ A ELEMENTS DE PATRIMONI 

CULTURAL

0 Mesures preventives en fase d'obres:

(DIA 2008) Programar l'horari de treball de les activitats més sorolloses dins la franja diürna (de

8:00 a 20:00h).-15

Mantenir la maquinària i vehicles d'obra en perfectes condicions, efectuant les revisions

periòdiques pertinents (certificats ITV i CEE actualitzats i vigents).

Limitar la velocitat dels vehicles de transport en la zona d'obres.

INCREMENT DELS NIVELLS SONORS 0 Mesures correctores i de seguiment en fase d'explotació:

(DIA 2008) Escollir acabats, materials, colors, etc. i t ipologies constructives d'acord amb les

normatives del Parc Natural del Montseny,-22

(DIA 2008) Pintar les portes metàl·liques amb colors neutres.

-20 Revegetar les àrees afectades per les obres amb vegetació pròpia de la zona d'estudi, prèvia

estesa de terra vegetal. 

INCREMENT DELS NIVELLS SONORS 0 Mesures preventives en fase d'obres:

Ubicar les activitats auxiliars  en indrets discrets.

Mesures correctores en fase d'obres:

(DIA 2008) Escollir acabats, materials, colors, etc. i t ipologies constructives d'acord amb les

normatives del Parc Natural del Montseny,

(DIA 2008) Pintar les portes metàl·liques amb colors neutres.

(DIA 2008) Revegetar les àrees afectades per les obres amb vegetació pròpia de la zona d'estudi,

prèvia estesa de terra vegetal. 

INCIDÈNCIA VISUAL 0 Mesures correctores d'integració (aplicades en fase d'obres):

Programar correctament les obres abans de l'inici de les activitats de construcció.

-21 Impartir formació ambiental al personal d'obra.

Restringir les activitats del personal i de la maquinària a la zona exclusiva de treball.

-19 Senyalitzar les obres i controlar el trànsit rodat associat a les activitats.

ALTERACIÓ DE LA QUALITAT 

PAISATGÍSTICA

0 Mesures preventives en fase d'obres:
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Taula 26. Matriu d’impactes i mesures proposades (Font. Elaboració pròpia). 

 

CONSUM DE 

RECURSOS

EXPLOTACIÓ A0/A1/A2 SENSE IMPACTE A0/A1/A2 -

•

A3/A4 COMPATIBLE A3/A4 -

RISCOS RESIDUS OBRES/EXPLOTACIÓ A0 SENSE IMPACTE A0 -

•

A1/A2 COMPATIBLE-MODERAT A1/A2 COMPATIBLE

•

A3/A4 MODERAT A3/A4 COMPATIBLE

•

•

•

•

•

INUNDABILITAT EXPLOTACIÓ TOTES SENSE IMPACTE TOTES -

CONTAMINACIÓ EXPLOTACIÓ A0 SENSE IMPACTE TOTES -

LUMÍNICA •

A1/A2/A3/A4 COMPATIBLE A1/A2/A3/A4 -

•

IMPACTE RESIDUAL

ALTERN.
APLICADES 

MESURES

MEDI / VECTOR AMBIENTAL IDENTIFICACIÓ DE L'IMPACTE FASE D'APARICIÓ ALTERN. VALOR. CARACTERITZACIÓ
RESUM DE LES MESURES PROPOSADES PER LES ALTERNATIVES AMB IMPACTES 

POTENCIALS NEGATIUS

(DIA 2008) Incloure en el projecte constructiu la descripció i les característiques de la il·luminació

exterior que verifiqui el compliment dels requeriments del nivell de protecció de la zona on s’ubica,

d’acord amb el mapa de zones de protecció del medi ambient envers la contaminació lluminosa de

Catalunya, que es va aprovar el 19 de desembre de 2007. 

-12

Mesures preventives en fase d'explotació:

(DIA 2008) Utilitzar enllumenat exterior donant compliment al que estableix el Decret 82/2005,

de 3 de maig, pel qual s’aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, d’ordenació

ambiental de l’enllumentat per a la protecció del medi nocturn.

Utilitzar maquinària i vehicles d'obra en pecfecte estat de manteniment.

AUGMENT DELS RISCOS 

D'INUNDABILITAT

0 SENSE NECESSITAT DE MESURES

RISCOS DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA 0 Mesures en fase de disseny:

Habilitar espais específic en el recinte de l'obra (en fase d'obres) i en el recinte de la planta (en

fase d'explotació) per a fomentar la recollida selectiva de residus.-12

Aplicar mesures de protecció en la zona d'emmagatzemetge de residus, especialment líquids, per

evitar abocaments accidentals sobre el sòl i les aigües.

Comptar amb gestors de residus autoritzats per la retirada i posterior tractament dels residus.

Controlar que el destí final dels residus sigui correcte.

Establir protocols d'actuació en cas d'emergències

Estar al corrent de les millores tècniques disponibles que apareguin al mercat, quan siguin

d'aplicació, per substituir els equips de més consum per altres més eficients, sempre que sigui

possible. 
-19

RISCOS DE CONTAMINACIÓ PER 

GENERACIÓ DE RESIDUS I PRODUCCIÓ 

DE FANGS

0 Mesures aplicables en fase d'obres i d'explotació:

(DIA 2008) Gestionar els residus en funció de la seva tipologia i grau de perillositat d'acord amb el

estableix la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora de residus.-10

INCREMENT DEL CONSUM D'ENERGIA 0 Recomanacions generals de la fase d'explotació:
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12. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES CORRECTORES. 

12.1. DESCRIPCIÓ DE LES MESURES. 

Les mesures correctores valorades econòmicament inclouen els següents conceptes: 

i. Restauració vegetal de les àrees afectades amb la incorporació de les següents partides: 

a. Estesa de terra vegetal (prevista íntegrament de l’exterior, en el cas que no es pugui 

reaprofitar l’excavada a la zona de la parcel·la de la nova EDAR). 

b. Aplicació de barreja d’hidrosembra. 

c. Plantacions d’espècies arbòries i arbustives.  

ii. Seguiment arqueològic durant la desbrossada i les excavacions. 

iii. Seguiment acústic un cop entrin en funcionament les noves instal·lacions (mesures de control a 

tres mesos de l’inici del règim d’explotació). 

iv. Vigilància ambiental de les obres. 

12.2. COMPOSICIÓ DEL TRACTAMENT DE RECUPERACIÓ DE LA COBERTA VEGETAL. 

Composició arbòria: 

 30% Populus alba, h=100-150 cm, subministrat en contenidor. 

 30% Salix alba, h=100-150 cm, subministrat en contenidor. 

 15% Fraxinus angustifolia, h=100-150 cm, subministrat en contenidor. 

 15% Ulmus minor, h=100-150 cm, subministrat en contenidor. 

 10% Alnus glutinosa, h=100-150 cm, subministrat en contenidor. 

Ràtio: 2.000 peus/ha (1 exemplar per cada 5 m2).  

Composició arbustiva: 

 60% Salix elaeagnos, de port arbustiu, h= 40-60 cm, subministrat en contenidor. 

 40% Salix purpurea, de port arbustiu, h= 40-60 cm, subministrat en contenidor. 

Ràtio: 2.500 peus/ha (1 exemplar per cada 4 m2).  
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12.3. AMIDAMENTS. 

 Restauració vegetal. 

SUPERFÍCIE DE TRACTAMENT: 

Les superfícies de tractament corresponen a dues àrees:  

− Restauració dels talús resultant = 250 m2 de superfície. 

− Restauració de zones ocupades per activitats auxiliars = 400 m2 de superfície (estimats). 

Total = 650 m2 de tractament vegetal. 

 

D’aquesta estimació de superfícies se’n deriven els amidaments de les partides pressupostades de 

restauració vegetal: 

Estesa de terra vegetal (30 cm de gruix): 

− Restauració dels talús resultant = 75,00 m3. 

− Restauració de zones ocupades per activitats auxiliars = 120,00 m3. 

Total = 195 m3 de terra vegetal. 

Hidrosembra:  

− Restauració dels talús resultant = 250 m2. 

− Restauració de zones ocupades per activitats auxiliars = 400 m2. 

Total = 650 m2 d’hidrosembra. 

Plantacions:  

 

  

P. alba S. alba F. angustifolia U. minor A. glutinosa S. elaeagnos S. purpurea

30% 30% 15% 15% 10% 60% 40%

Restauració de talús 250 15 15 8 8 5 51 38 25 63

Restauració d'activitats 

auxiliars
400 24 24 12 12 8 80 60 40 100

    TOTALS 650 131 163

TOTAL 

ARBRES

composició arbustiva
TOTAL 

ARBUSTOS
ZONES DE RESTAURACIÓ

superfície   

(m
2
)

composició arbòria
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 Altres partides. 

Seguiment arqueològic: 

1 partida alçada a justificar de seguiment arqueològic. 

Seguiment acústic: 

1 partida alçada a justificar de seguiment acústic. 

Seguiment ambiental de les obres: 

1 partida alçada a justificar per l’assistència tècnica mediambiental de les obres. 

12.4. VALORACIÓ ECONÒMICA DE LES MESURES CORRECTORES. 

L’estimació econòmica d’execució de material de les diferents partides ascendeix a les següents quantitats: 

TRACTAMENTS PREVIS: ESTESA DE TERRA VEGETAL 

SEMBRES I HIDROSEMBRES 

PLANTACIONS 

SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 

SEGUIMENT ACÚSTIC 

ASSISTÈNCIA MEDIAMBIENTAL DE LES OBRES 

6.245,85 € 

799,50 € 

4.980,98 € 

1.200,00 € 

2.300,00 € 

5.400,0 € 

TOTAL 20.926,33 € 

 

L’estimació del pressupost d’execució per contracte de les diferents partides ascendeix a les següents 

quantitats: 

Aquesta estimació de pressupost d’execució per contracte ascendeix a TRENTA MIL CENT TRENTA-UN 

EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (30.131,82 €).  

  

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .........................................................................................................

13% Despeses generals SOBRE 19.456,69...................................................................................................

6% Benefici industrial SOBRE 19.456,69.....................................................................................................

Subtotal

21% IVA SOBRE 23.153,46..........................................................................................................................

TOTAL ESTIMACIÓ PRESSUPOST PER CONTRACTE € 30.131,82

20.926,33

2.720,42

1.255,58

24.902,33

5.229,49
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13. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL. 

13.1. INTRODUCCIÓ. 

En el present EIA simplificat es recull la primera identificació i avaluació dels impactes ambientals previstos 

durant la fase d’execució i d’explotació de la nova estació depuradora d’aigües residuals al terme municipal 

de Montseny (Barcelona) i es proposa una sèrie de mesures preventives i correctores a adoptar per a evitar-

los, minimitzar-los o corregir-los. 

Per tal de garantir l’aplicació de les mesures protectores i correctores contingudes en l’EIA, és necessari 

establir una sèrie d'actuacions de seguiment i control durant l'execució de les instal·lacions i la seva 

explotació posterior, que permetin complir amb els objectius de qualitat ambiental prefixats.  

Així doncs, el present capítol desenvolupa el Programa de Vigilància Ambiental (PVA, a partir d’ara) on es 

defineixen les actuacions bàsiques de supervisió i verificació ambiental.  

Cal senyalar, que abans de l'inici de les obres i basant-se en el present document, el Contractista haurà de 

presentar un Pla d'Actuació Mediambiental adaptat a les necessitats i característiques concretes de les 

actuacions i de l’entorn. Aquest Pla requerirà de l’aprovació de la Direcció Facultativa. 

13.2. OBJECTIUS. 

El PVA fixa com a objectius els següents punts: 

− Verificar l'avaluació inicial dels impactes previstos. 

− Controlar l'aplicació de les mesures protectores i correctores previstes. 

− Definir les mesures aplicables més adequades pels nous impactes no previstos. 

− Redefinir possibles noves mesures en el cas d'ineficàcia de les actuacions previstes. 

El PVA es divideix en dues fases: la corresponent al període d’execució o Fase d'obres i un cop finalitzades 

les actuacions o Fase d'explotació.  

Val a dir, que la Fase d’obres es divideix en dues etapes: l'Etapa preoperacional, abans de l'inici de les 

obres i l'Etapa executiva, pròpiament de construcció.  

Segons els objectius indicats, les actuacions del PVA en cadascuna de les seves etapes seguirà el següent 

esquema: 
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PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL

Etapa pre-operacional:

• Recopilació informació inicial.

• Revisió de la documentació 

administrativa, permisos i 

autoritzacions.

• Elaboració del Pla d’Actuació 

Mediambiental.

• En cas necessari, realització 

d’una campanya de mesures de 

paràmetres ambientals en estat 

inicial.

• Realització de jornades de 

formació ambiental pel personal 

clau de l’obra.   

Etapa executiva (d’obra):

• Realització del seguiment dels 

impactes i les variables 

ambientals. 

• Verificació de l’aplicació de les 

mesures protectores i 

correctores previstes en l’EIA.

• Per impactes no previstos, 

definició de noves mesures 

protectores o correctores.

• Redefinició de mesures de 

protecció o correcció quan les 

plantejades inicialment no 

siguin prou efectives.   

• Comprovació del compliment 

dels objectius de qualitat 

preestablerts.

• Integració de les actuacions de 

vigilància i control als processos 

de qualitat aplicats a l’EDAR.

• Identificació d’afeccions no 

previstes inicialment i aplicació 

de noves mesures o plans de 

correcció d’impactes.     

PVA EN FASE D’OBRES PVA EN FASE D’EXPLOTACIÓ

 

Figura 18. Esquema bàsic del programa de vigilància ambiental (Font: Elaboració pròpia). 

13.3. PVA EN FASE D’OBRES. 

 Controls i seguiments en l’Etapa pre-operacional. 

Abans de l'inici de les obres, durant l’Etapa pre-operacional, hauran de realitzar-se les següents actuacions: 

• Recopilar tota la informació ambiental emesa fins al moment. 

• Revisar la documentació administrativa: permisos autoritzacions, llicències, etc., i advertir al 

Contractista dels requisits legals als quals està obligat. 

• Elaborar un informe inicial per comprovar el compliment dels requisits ambientals previs, amb 

especial atenció a les zones d'exclusió (lleres, masses forestals, hàbitats d'interès comunitari,  

etc.), així com de les zones d’emmagatzematge i aplec i de la resta d'activitats auxiliars.  

• En cas necessari, realitzar la campanya de mesures prèvies dels factors ambientals més sensibles 

per conèixer la seva situació en estat inicial (valors de contrast o 0). 

• Elaborar el Pla d’Actuacions Mediambientals: programar les actuacions ambientals i la 

metodologia i mitjans a utilitzar. El Pla haurà d’establir indicadors ambientals que ajudin a controlar 

les desviacions que puguin ocórrer durant el transcurs de les obres. 

• Realitzar jornades de formació ambiental als treballadors clau de les obres, amb l'objectiu 

d'augmentar la seva sensibilitat ambiental i informar sobre les mesures i bones pràctiques 

ambientals a aplicar durant els processos constructius. 
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 Controls i seguiments ambientals en l’Etapa executiva (o d’obra, 
pròpiament). 

13.3.2.1. Objectius. 

Durant l’Etapa executiva (o d’obres) el PVA tindrà un doble objectiu: 

• Establir un sistema de vigilància ambiental que garanteixi una correcta execució de totes les 

mesures protectores i correctores de l'EIA, i dels documents que es derivin en fases posteriors. 

Per a tal, s'establiran una sèrie de paràmetres a controlar, així com els llindars admissibles i les 

directrius d'actuació a seguir en cas de ser sobrepassats. 

• Comprovar que els efectes generats per les obres de construcció són els esperats en l’EIA, i que 

la seva magnitud s’adapta a les previsions d'aquest document. Així podran quantificar-se de forma 

precisa les alteracions derivades de les obres, estimar-se l'eficàcia de les mesures protectores i 

correctores, com també posar de manifest impactes no detectats o increments en la seva 

magnitud, segons les previsions. 

13.3.2.2. Identificació de les activitats d’obra. Inventari de controls i seguiments ambientals relacionats. 

Segons la tipologia d’actuacions, les principals activitats d'obra sotmeses a seguiment i controls ambientals 

queden identificades de la següent manera: 

− ACTIVITAT 1. Implantació de l'obra. 

− ACTIVITAT 2. Demolicions i moviments de terres. 

− ACTIVITAT 3. Transports i desplaçaments. 

− ACTIVITAT 4. Estructures, tancaments i urbanització.  

− ACTIVITAT 5. Instal·lacions d’equips i maquinària. 

− ACTIVITAT 6. Mesures correctores i desmantellament.  

Relacionades en cadascuna de les activitats, es proposen una sèrie de controls ambientals de les obres 

que serviran per a verificar la correcta implantació de les mesures proposades en el present EIA.  

A continuació, s’inclou la taula relaciona els controls ambientals amb l'activitat d'obra en la qual han 

d'aplicar-se, així com amb els vectors ambientals sobre els quals produeixen alguna incidència. 
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Geologia, 
geomorfologia i 

edafologia 

obra-g1 Control de replanteig. x      

obra-g2 
Ubicació i seguiment de les 
instal·lacions auxiliars d’obra. 

x      

obra-g3 
Control i seguiment de terres sobrants i 
runes. 

 x     

obra-g4 
Control i seguiment de la procedència 
del material àrid de l’exterior. 

 x     

obra-g5 
Seguiment de l’estabilitat dels talussos 
generats. 

 x     

obra-g6 
Seguiment de les operacions de 
desmantellament. 

     x 

Atmosfera obra-a1 
Control de les emissions de pols i 
partícules.  

x x x x x x 

Hidrologia obra-l1 
Seguiment de la qualitat de les aigües 
superficials i subterrànies.  

 x x x x x 

Vegetació 

obra-v1 
Vigilància i protecció de les espècies i 
comunitats vegetals 

x x x   x 

obra-v2 
Control i seguiment de les tasques de 
revegetació 

     x 

Fauna obra-f1 Control i seguiment de la fauna. x x x   x 

Paisatge obra-v2 
Control i seguiment de les tasques de 
revegetació 

      

Sorolls obra-s1 
Seguiment i control dels nivells acústics 
de les obres. 

x x x x x x 

Patrimoni 
cultural 

obra-c1 Seguiment arqueològic dels treballs. x x     

Socio-econòmic obra-e1 
Vigilància i manteniment de la 
permeabilitat territorial. 

  x    

Residus obra-r1 
Control i seguiment dels residus 
generats en l'obra. 

x x x x x x 

Taula 27: Relació entre els impactes potencials i les activitats d’obra (Font: Elaboració pròpia). 

Els controls i seguiments ambientals bàsics aplicables durant l'execució de les activitats relacionades amb 

les obres es plantejaran segons les fitxes de control i seguiment ambiental que tenen el següent format. 
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Codi / Descripció del control/seguiment 

FASE:  

Fase 
d’aplicació 

MEDI: 

Físic/Biòtic/Percepti
u/Social/Cultural 

VECTOR AMBIENTAL: 

Sòls/Atmosfera/… 

ACTIVITAT:  

Implantació de 
l’obra/Moviments de terres/… 

IMPACTE:  

Descripció de l’impacte 

Actuacions: 

Descripció de les actuacions a dur a terme pel control ambiental de l’aspecte 

Lloc de la inspecció: 

Zones o elements on s’efectuen els controls 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

Definició dels indicadors Llindars màxims admesos 

Documentació de control: 

Documentació útil per dur a terme el control de l’aspecte o per completar el seguiment 

Periodicitat recomanada: 

Recurrència amb la que es comprovarà el valor de l’indicador 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

Descripció de les mesures de correcció i prevenció dels impactes que superen els llindars de tolerància 

Taula 28. Esquema de fitxa de control i seguiment ambiental en fase d’obres (Font: Elaboració pròpia). 

Les fitxes de seguiment ambiental pretenen establir el conjunt de paràmetres a controlar, definir els llindars 

admissibles i establir com cal actuar-se en cas de sobrepassar-los. 

El seguiment dels impactes o efectes que l'execució del projecte pot originar sobre el medi s'hauria de dur 

a terme a través de l'equip de vigilància i seguiment ambiental, a partir d'estudis, observacions de camp, 

mostrejos i anàlisis dels diferents factors del medi, amb la finalitat d'obtenir indicadors que permetin 

quantificar les alteracions detectades. Aquests indicadors també haurien de permetre detectar possibles 

impactes no contemplats en origen, determinar el seu grau d'afecció i aplicar mesures per corregir-los. 

13.3.2.3. Fitxes de control i seguiment. 

• CONTROLS DELS IMPACTES SOBRE LA GEOLOGIA, LA GEOMORFOLOGIA I L’EDAFOLOGIA. 

El sòl és un dels components del medi que sofreix en major mesurada les accions derivades de les obres. 

La seva ocupació física és inevitable i durant les obres es realitzen activitats que poden afectar tant a la 

seva estabilitat com a la seva compactació natural o bé a la seva desaparició per erosió. La minimització 

de tots aquests efectes pot aconseguir-se mitjançant un adequat control en obra. 

Els controls proposats són els següents: 

− obra-g1. Control de replanteig. 

− obra-g2. Ubicació i seguiment de les instal·lacions auxiliars d’obra. 
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− obra-g3. Control i seguiment de terres sobrants i runes. 

− obra-g4. Control i seguiment de la procedència del material àrid de l’exterior. 

− obra-g5. Seguiment de l’estabilitat dels talussos generats. 

− obra-g6. Seguiment de les operacions de desmantellament. 

Codi: obra-g1 / Control del replanteig 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Edafologia 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra 

IMPACTE:  

Ocupacions de sòl 

Actuacions: 

El control del replanteig perseguirà evitar l’afecció de superfícies superiors o diferents a les recollides en el projecte. 
Aquesta mesura evitarà alteracions innecessàries sobre els factors ambientals. 

Es verificarà així l’adequació de la localització de la instal·lació als plànols en planta inclosos en el projecte, 
comprovant que l’ocupació de la mateixa no comporti afeccions superiors a les previstes en l’estudi d’impacte 
ambiental. 

S’aconsella que el replanteig es realitzi amb presència del personal tècnic del Parc Natural del Montseny.   

Lloc de la inspecció: 

Tota la zona d’obres, incloses les activitats auxiliars i els accessos. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Superfície afectada (localització i m2). • No s'acceptaran afeccions a més grans 
superfícies de les necessàries o alteracions de 
recursos no previstes. 

Documentació de control: 

− Els resultats de les inspeccions es recolliran en l'informe d’inici. 

Periodicitat recomanada: 

− En fase de replanteig de l’obra. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Per evitar possibles afeccions, s’informarà al personal executor de l’obra de les limitacions en el replanteig per 
qüestions ambientals.  

− En cas de detectar-se afeccions no previstes en zones singulars, es procedirà a l’encintament de dites àrees. 

 

Codi: obra-g2 / Ubicació i seguiment de les instal·lacions auxiliars d’obra 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Edafologia 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra 

IMPACTE:  

Ocupació de sòls / Riscos 
de contaminació de sòls 

Actuacions: 

Abans de l'inici de les obres i de forma prèvia al replanteig, s'analitzarà la localització de totes les instal·lacions 
auxiliars i provisionals comprovant que es situen dins les zones definides per aquest ús. Cal tenir present la proximitat 
a la zona d’obres del riu Tordera. 

L'àmbit ocupat per cadascuna d'aquestes activitats haurà d'estar degudament senyalitzat i delimitat de tal manera 
que no s'afecti més superfície de la necessària.  
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Codi: obra-g2 / Ubicació i seguiment de les instal·lacions auxiliars d’obra 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Edafologia 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra 

IMPACTE:  

Ocupació de sòls / Riscos 
de contaminació de sòls 

De forma periòdica es controlaran totes les instal·lacions auxiliars, i en concret: 

Parc de maquinària: 

o S'establiran les mesures preventives que siguin necessàries. Es prohibiran els abocaments incontrolats d'oli i/o 
combustibles.  

o Es gestionaran els possibles lixiviats que puguin generar-se si les aigües pluvials arriben a entrar en contacte 
amb la zona d’aplec de maquinària.  

o Es comprovarà que la zona destinada al parc de maquinària estigui senyalitzada i acotada.  

Canvis d'oli de la maquinària: 

− La zona destinada als canvis d'oli de la maquinària (si es realitza dins el recinte de l’obra) haurà d'estar 
adequadament condicionada per a aquesta finalitat, incloent les mesures de prevenció que evitin el 
contacte de l'oli amb el sòl.  

− Es comprovarà periòdicament que no existeixen taques o abocaments d'oli en el sòl, i que els olis usats 
es gestionen segons estableix el Reial Decret 679/2006, de 2 de juny, pel qual es regula la gestió dels olis 
industrials usats. 

Zona de neteja dels tancs de formigó (en cas de que la neteja de les cubes es realitzi en el recinte de la fàbrica): 

o S'instal·laran basses per a la recollida del producte derivat de la neteja de les cubes de formigó en llocs propers 
a les zones de les obres que requereixin de l'aplicació d’aquest material. Aquests punts hauran d'estar 
perfectament impermeabilitzats, delimitats i senyalitzats.  

o Es comprovarà periòdicament que no existeixen restes de formigó ni restes procedents de la neteja dels tancs 
de formigó en altres indrets no autoritzats.  

o Es verificarà la impermeabilització de les basses de recollida de la neteja de les cubes, així com el buidatge i el 
destí del residu resultant de la neteja.  

Zona d'aplec de residus perillosos: 

o Es condicionarà una zona destinada a l’emmagatzematge temporal dels residus perillosos generats a l'obra. 
Aquest residus no podran estar en contacte directe amb el sòl i hauran d’estar protegits de les inclemències 
meteorològiques. Per tant, caldrà disposar d’una zona impermeable i estanca, preferentment sota cobert. 

o L’obra haurà d’estar dotada de sistemes de contenció en cas de possibles abocaments accidentals de residus 
líquids (material absorbent, …). 

o El seguiment i l'explotació de la zona es realitzarà segons indica la fitxa de Seguiment i control dels residus 
generats en l'obra (obra-r01).  

Zona d'aplec de residus no perillosos: 

o Es comprovarà que el nombre de contenidors sigui suficient per poder emmagatzemar cada tipus de residu, 
segons la periodicitat de recollida establerta pel Contractista.  

o El manteniment i l'explotació d'aquesta zona queda detallat en la fitxa Seguiment i control dels residus generats 
en l'obra (obra-r01). 

Zona d'aplecs de material d'obra: 

o Es comprovarà que aquestes zones no afectin al pas de la maquinària i que els materials siguin els autoritzats 
per a cadascuna de les zones d’aplec definides. 

Neteja de vehicles: 

o Es prohibirà aquesta pràctica a l'entorn de les obres.  
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Codi: obra-g2 / Ubicació i seguiment de les instal·lacions auxiliars d’obra 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Edafologia 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra 

IMPACTE:  

Ocupació de sòls / Riscos 
de contaminació de sòls 

Casetes d'obra: 

o En aquelles instal·lacions que generin aigües residuals de caràcter sanitari (lavabos, dutxes, etc.) es 
comprovaran, depenent del tipus d'instal·lació, els següents paràmetres: 

− Lavabos del tipus químics: es verificaran les retirades de les aigües grises per part d'una empresa 
autoritzada així com la seva posterior destinació. 

− Fosses sèptiques estances: es demanarà el certificat d'estanqueïtat del fabricador de la fossa 
sèptica, i igual que en el cas anterior, es verificaran les retirades de les aigües grises per part 
d'una empresa autoritzada que posteriorment doni un tractament a les aigües. 

o Abocament a llera pública. En aquest cas haurà de dotar-se a la instal·lació d'un sistema de depuració per 
complir amb els paràmetres d'abocament reglamentaris. Haurà d'obtenir-se el permís d'abocament a llera 
pública per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Es realitzaran analítiques periòdiques per verificar la 
qualitat de l'efluent abocat i el compliment dels límits legals, analitzant-se com a mínim la conductivitat, la DQO, 
el nitrogen Kjeldhal i els sòlids en suspensió. 

Lloc de la inspecció: 

− Punts de localització de les activitats auxiliars.  

− Tota l'obra, per verificar que no existeixen altres instal·lacions auxiliars no autoritzades. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ m2 zona autoritzada per a la instal·lació auxiliar / m2 
zona real ocupada per la instal·lació auxiliar. 

✓ Presència de material absorbent on existeixi risc 
d'abocament accidental. 

✓ Paràmetres de qualitat (analítiques d'aigües) dels 
abocaments realitzats (sempre que s'aboquin les aigües 
sanitàries al llera pública). 

✓ Presència d'aplecs de materials i de residus fora dels 
punts autoritzats. 

• m2 zona autoritzada per a la instal·lació auxiliar / 

m2 zona real ocupada per la instal·lació auxiliar  
95%. 

• Superació dels valors i llindar màxims establerts 
en la sol·licitud d'autorització d'abocament. 

• Presència d'aplecs de material d'obra i de residus 
fora dels punts autoritzats per a tal ús = 0. 

Documentació de control: 

− Plànols de Projecte i plànols de les zones d'ocupació temporal. 

− Registres d'inspeccions visuals d'obra (actes de visita d'obra, PPI/A, etc.). 

− Fulls de seguiment i comprovants de gestió de residus. 

− Certificats d’abocament de les aigües sanitàries (lavabos químics i fosses sèptiques estanques). 

− Analítiques d'aigua i autorització d'abocament, en el cas d’eliminar les aigües sanitàries a llera pública. 

Periodicitat recomanada: 

− Inspeccions visuals quinzenals de totes les zones d’instal·lacions auxiliars. 

− En el cas d'abocar les aigües sanitàries a llera pública, analítiques bimensuals dels paràmetres indicats. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detecten aplecs o àrees implantades sense les mesures de seguretat pertinents, s’aturarà el tall d’obra fins 
que les zones disposin dels dispositius de protecció.  

− Si es detecten abocaments incontrolats caldrà que les zones es netegin i restaurin amb caràcter urgent.  
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Codi: obra-g3  / Control i seguiment de terres sobrants i runes 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Geologia i 
geomorfologia 

ACTIVITAT:  

Demolicions i 
moviments de terres 

IMPACTE:  

Ocupació de sòls / 
Dispersió incontrolada de 
residus 

Actuacions: 

El Contractista haurà d'elaborar un programa de gestió de terres en el que s'especifiquin els espais on es destinaran 
les runes i el material sobrant procedent de les excavacions.  

Caldrà gestionar el destí final d’aquests excedents segons les opcions següents: 

o Gestió a través d'un dipòsit controlat classe I: en aquest cas es comprovarà l'autorització de l'abocador i es 
recopilaran els albarans d’entrada del material per controlar els volums eliminats.  

o Gestió a través de la cessió de terres: únicament podran cedir-se terres i no altres residus de la construcció. 
Per dur a terme aquest tipus de gestió haurà de facilitar-se còpia del compromís al que s'ha arribat amb el 
propietari de la finca sobre la qual s'aplicaran les terres, especificant l'ús i el destí  les terres (finca particular, 
reblerts d'obres,…) així com el volum de terres que se cedirà, juntament amb l'autorització del titular que accepti 
la cessió de les terres en els termes establerts. El volum no podrà superar els 10.000 m3 en el cas que s'utilitzi 
per a la millora de finques rústiques, cosa que es verificarà mitjançant els albarans mensuals. 

o Millora de finques: en el cas que els volums a cedir siguin superiors als 10.000 m3, s'aplicarà l'establert en el 
Decret 396/2006, de 17 d'octubre, pel qual es regula la intervenció integral ambiental en el procediment de 
llicència urbanística per a la millora de finques rústiques que s'efectuïn amb l'aportació de terres procedents 
d'obres de la construcció, de la Generalitat de Catalunya. 

Els transportistes que realitzin aquestes operacions hauran de disposar d’autorització. 

Lloc de la inspecció: 

− Zones en les quals es dipositi el material sobrant. 

− Control documental dels albarans (des de les oficines d’obra). 

− Tot el perímetre de les obres, per verificar que no existeixen abocaments no autoritzades. 

 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ m3 terres (i/o runes) sobrants gestionades / m3 terres (i/o 
runes) sobrants especificades en el Projecte 
Constructiu.  

✓ m3 terres (i/o runes) sobrants excavats / m3 terres (i/o 
runes) sobrants eliminats.  

• m3 terres (i/o runes) sobrants gestionades / m3 

terres (i/o runes) sobrants especificades en 
Projecte = 1. 

• m3 terres (i/o runes) sobrants excavats / m3 terres 
(i/o runes) sobrants eliminats = 1. 

• És inadmissible l’abocament de runes i/o terres 
sobrants en espais no autoritzats. 

Documentació de control: 

− Autoritzacions de dipòsits controlats externs i albarans (registres) d’entrada; Contractes de gestió i cessió de 
terres. 

Periodicitat recomanada: 

− Abans de l'inici del moviment de terres, revisió i aprovació del pla presentat pel Contractista. Supervisió de 
transportistes autoritzats. 

− Comprovació mensual de la documentació generada durant la gestió de terres i runes. 

− Inspeccions visuals setmanals per tot l’entorn de les obres per comprovar que no existeixen abocadors 
incontrolats. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 
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Codi: obra-g3  / Control i seguiment de terres sobrants i runes 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Geologia i 
geomorfologia 

ACTIVITAT:  

Demolicions i 
moviments de terres 

IMPACTE:  

Ocupació de sòls / 
Dispersió incontrolada de 
residus 

− En cas de detectar abocaments incontrolats el Contractista haurà de retirar el material eliminats i a netejar i 
restaurar la zona afectada. Aquesta activitat tindrà caràcter d’urgència. 

− Si es detectessin incompliments en el procediment (fulls de seguiment incomplets o incongruències en les 
dades), el Contractista tindrà la obligació de facilitar els aclariments i la informació requerida.  

− Si es detecten transportistes no autoritzats la Direcció Facultativa tindrà la potestat de prohibir la seva entrada a 
l’obra.  

 

Codi: obra-g4 / Control i seguiment de la procedència del material àrid de l’exterior 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Geologia  

ACTIVITAT:  

Demolicions i 
moviments de terres  

IMPACTE:  

Ús de materials 
procedents de canteres no 
legalitzades 

Actuacions: 

Els materials àrids utilitzats a les obres hauran de procedir d'una pedrera degudament legalitzada. 

Els aplecs de material extern s’hauran de realitzar en els indrets especificats per aquest ús. No s’admetran aplecs 
en indrets no autoritzats. 

Lloc de la inspecció: 

− Control documental de la procedència del material (a les oficines d’obra). 

− Zona d’obres. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ m3 material àrid subministrat / m3 material àrid previst en 
el Projecte Constructiu.  

• m3 material àrid subministrat / m3 material àrid 
previst en el Projecte > 95%. 

Documentació de control: 

− Documentació presentada per cada pedrera externa. 

− Autoritzacions i permisos de les pedreres externes, així com albarans i/o documents de subministrament de 
material de préstec. 

Periodicitat recomanada: 

− Comprovar a l’inici de les obres la legalitat de la instal·lació (autorització en regla) i de forma mensual la 
documentació relativa al material subministrat. 

− Inspeccions visuals mensuals de les zones d’aplec i de la disposició dels materials àrids. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detecta l'ús d’àrids de procedència no legalitzada es retirarà i prohibirà aquest material. 
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Codi: obra-g5 / Seguiment de l’estabilitat dels talussos generats 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Geologia i 
geomorfologia 

ACTIVITAT:  

Demolicions i 
moviments de terra 

IMPACTE:  

Fenòmens erosius 

Actuacions: 

Caldrà garantir l’adequació i acabat dels talussos generats. Aquesta mesura és aplicable a la plataforma elevada on 
es localitzaran els equips i als desmunts produïts pels moviments de terra de les alternatives de tractament 
biològiques (si s’executessin). 

Es verificarà l’execució de les actuacions tendents a millorar la morfologia dels talussos (arrodoniment d’arestes, 
etc.) mitjançant inspeccions visuals. Així mateix caldrà garantir que el pendent dels talussos són els indicats en 
l’estudi geotècnic del projecte. 

Lloc de la inspecció: 

En els talussos generats. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Pendent dels talussos. • No s'acceptaran pendents superiors a les 
definides en el projecte. 

Documentació de control: 

− Els resultats de les inspeccions es recolliran en els informes ordinaris. 

Periodicitat recomanada: 

− Un cop finalitzades les excavacions i els rebliments 

 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detecta que es sobrepassen els llindars admissibles, s’informarà a la Direcció Facultativa perquè operin 
segons correspongui . 

 

 

Codi: obra-g5 / Seguiment de l’estabilitat dels talussos generats 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Geologia i 
geomorfologia 

ACTIVITAT:  

Demolicions i 
moviments de terra 

IMPACTE:  

Fenòmens erosius 

Actuacions: 

Caldrà garantir l’adequació i acabat dels talussos generats. Aquesta mesura és aplicable a la plataforma elevada on 
es localitzaran els equips i als desmunts produïts pels moviments de terra de les alternatives de tractament 
biològiques (si s’executessin). 

Es verificarà l’execució de les actuacions tendents a millorar la morfologia dels talussos (arrodoniment d’arestes, 
etc.) mitjançant inspeccions visuals. Així mateix caldrà garantir que el pendent dels talussos són els indicats en 
l’estudi geotècnic del projecte. 

Lloc de la inspecció: 

En els talussos generats. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Pendent dels talussos. • No s'acceptaran pendents superiors a les 
definides en el projecte. 
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Codi: obra-g5 / Seguiment de l’estabilitat dels talussos generats 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Geologia i 
geomorfologia 

ACTIVITAT:  

Demolicions i 
moviments de terra 

IMPACTE:  

Fenòmens erosius 

Documentació de control: 

− Els resultats de les inspeccions es recolliran en els informes ordinaris. 

Periodicitat recomanada: 

− Un cop finalitzades les excavacions i els rebliments 

 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detecta que es sobrepassen els llindars admissibles, s’informarà a la Direcció Facultativa perquè operin 
segons correspongui . 

 

Codi: obra-g6 / Seguiment de les operacions de desmantellament de les instal·lacions i neteja de la zona d’obres 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Edafologia 

ACTIVITAT:  

Desmantellament i 
neteja de les obres 

IMPACTE:  

Pèrdua de les 
característiques del sòl / 
Contaminació del medi 

Actuacions: 

De forma prèvia a la recepció de les obres es procedirà a la realització d'inspeccions visuals generals de tot l'àmbit 
d'actuació, incloses les zones perifèriques, per verificar el correcte estat de neteja de l'obra. També es controlarà el 
desmantellament, retirada i restauració de les àrees ocupades per les instal·lacions auxiliars.  

Una vegada finalitzades les obres, es desmantellarà i netejarà tot l'entorn. Les actuacions es centraran no tan sols 
a la zona d'ocupació, sinó també a les àrees adjacents amb la finalitat de detectar possibles abocaments incontrolats 
o restes de materials d'obra en zones no autoritzades. 

Lloc de la inspecció: 

Totes les zones afectades per les obres i àrees perifèriques. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Presència de residus o materials a l’entorn de les obres 
(àrea de treballs i espais perifèrics). 

• No s'acceptarà la presència de residus o 
materials a l'entorn de les obres. 

Documentació de control: 

− Els resultats de les inspeccions es recolliran en l'informe final de la fase de construcció. 

Periodicitat recomanada: 

− Un cop finalitzades les obres i abans de l'acta de recepció. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detecta alguna zona amb restes de l'obra, haurà de netejar-se i restaurar-se convenientment. 

• CONTROLS PELS IMPACTES SOBRE L’ATMOSFERA. 

Els moviments de terres i la circulació de vehicles i maquinària generen pols i partícules que afecten a la 

qualitat de l'aire , mentre durin aquestes accions. 



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 200 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

Per tant, les actuacions de vigilància aniran dirigides a l’aplicació de mesures de prevenció per la 

minimització de núvols de pols que es pugin generar i a la supervisió de l’estat del manteniment dels 

vehicles i maquinària relacionades amb les obres.  

El control proposat és el següent: 

− obra-t1: Control de les emissions de pols i partícules.  

Codi: obra-t1 /  Control de les emissions de pols i partícules 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Atmosfera 

ACTIVITAT:  

Totes 

IMPACTE:  

Disminució de la qualitat 
de l’aire 

Actuacions: 

Es realitzaran inspeccions visuals periòdiques a la zona de les obres per comprovar si es generen núvols de pols 
durant el procés constructiu que puguin afectar als treballadors de l’obra i als veïns de la zona. 

En cas de detectar situacions molestes i per tal de minimitzar aquest aspecte es controlarà l'aplicació de les 
següents mesures correctores: 

o Limitació de la velocitat dins de la zona d’obres (es recomana que no superi els 30 km/h). 

o Localització dels magatzems de materials pulverulents en zones protegides dels vents dominants. 

o En cas necessari, definició i compliment d'un programa de reg per minimitzar els núvols de pols. Per a 
l’aplicació de regs, es sol·licitarà al Contractista un certificat de la procedència de l'aigua. 

o Cobriment complert dels materials pulverulents transportats per vehicles mitjançant lones o altres 
sistemes d'igual eficàcia. 

o En cas necessari, instal·lació de sistemes de neteja de vehicles (neta-rodes).  

A banda, per tal de garantir el bon estat dels vehicles i la maquinària que operi pel recinte d’obres, caldrà dur a 
terme el control dels seus programes de manteniment i de la vigència dels certificats de la ITV per evitar que 
circulin transports que no estiguin en bones condicions. Si es detecta un vehicle que emet fums foscos pel tub 
d’escapament o olors estranyes, serà retirat de l’obra de manera immediata.  

També es controlarà que la maquinària està en possessió del certificat CE. 

Lloc de la inspecció: 

Tot l'àmbit de les obres. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Presència de núvols de pols. 

✓ Presència de vehicles que emeten fums foscos o olors 
desagradables.  

• No s'acceptarà la presència de núvols de pols. 

• No s’acceptaran vehicles i maquinària en mal 
estat de funcionament. 

Documentació de control: 

− Resultats de les inspeccions visuals. 

− Certificats ITV i CE dels vehicles i la maquinària. 

− Programa de manteniment dels vehicles i la maquinària. 

− Certificats de la procedència de les aigües (en cas d’efectuar regs en la zona d’obres). 
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Codi: obra-t1 /  Control de les emissions de pols i partícules 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Atmosfera 

ACTIVITAT:  

Totes 

IMPACTE:  

Disminució de la qualitat 
de l’aire 

Periodicitat recomanada: 

− Pel control de núvols de pols, diària durant els moviments de terres (especialment si les obres es duen a terme 
a l’estiu). 

− Pel control de l’estat de manteniment dels vehicles i la maquinària, mensual, des de les oficines d’obra.  

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Quan es consideri necessari, definir un pla de regs amb el Contractista dins el recinte d’obres i en els vials de 
pas. Aquest pla quedarà sotmès a reprogramacions quan es detecti que els regs són insuficients (caldria 
intensificar-los) o excessius (en període de pluges intenses, caldria reduir-los). 

− Netejar les àrees que eventualment puguin estar afectades per un excés de pols. 

− Retirar de l’obra els vehicles que es troben en mal estat de funcionament o que incompleixen el seu programa 
de manteniment. 

• CONTROLS DELS IMPACTES SOBRE LA HIDROLOGIA. 

Les principals alteracions que es produeixen en fase de construcció sobre la qualitat de les aigües solen 

estar associades a l’etapa de moviments de terres i poden ser ocasionades per caigudes directes de 

materials o arribada d’àrids per arrossegament durant els períodes de pluja. 

Tanmateix, durant la resta de les activitats constructives pot haver risc de contaminació per vessaments 

accidentals de productes químics i carburats sobre el sòl, si són arrossegats fins la conca per les aigües 

d’escorrentiu de la plataforma de la fàbrica en èpoques de pluja.      

Val a dir que la zona d’obres es localitza a les proximitats del riu Tordera. Malgrat això, la pròpia disposició 

orogràfica de la planta de la Nestlé respecte aquest curs d’aigua, situada en una cota força elevada i dins 

un recinte acotat i tancat, evitarà qualsevol efecte directe sobre aquesta massa d’aigua. Sols en cas de 

vessaments accidentals de gran magnitud acompanyats d’un període de precipitacions intenses, es podria 

arribar a provocar algun tipus de contaminació.          

En aquest cas, el control proposat és el següent:  

− obra-l1: Seguiment de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies.  
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Codi: obra-l1 / Seguiment i control de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Hidrologia 

ACTIVITAT:  

Demolicions i 
moviments de terres / 
Transports i 
desplaçaments / 
Estructures, tancaments 
i urbanització / 
Instal·lacions d’equips i 
maquinària / Mesures 
correctores i 
desmantellament 

IMPACTE:  

Contaminació i pèrdua de 
la qualitat de les aigües 
superficials i subterrànies 

Actuacions: 

En termes generals s'evitarà qualsevol tipus d'abocament al sòl de terres i productes contaminants i residus 
(especialment els líquids) que puguin ser arrossegats cap a la Tordera. 

Per minimitzar el risc de contaminació de les aigües superficials, es proposa dur a terme els següents controls 
ambientals:  

o Inspeccions visuals de les ribes de la Tordera en l’àmbit més pròxim a la zona d’obres. Aquesta vigilància pren 
especial importància en cas de succeir vessaments accidentals en el recinte de treball en períodes de 
precipitacions intenses. Si es detectessin restes o algun tipus de contaminant amb indicis de procedència de la 
zona d’actuació, el Contractista tindrà la obligació de netejar ràpidament la zona afectada, havent d’utilitzar els 
mitjans més adequats al tipus de problema detectat. 

o En el cas que la Direcció Facultativa ho consideri oportú, s'establirà un programa de seguiment analític de la 
qualitat de les aigües. En aquest cas, es realitzaran analítiques aigües a dalt i aigües a baix de la zona de les 
obres, prenent com a llindars de control els valors obtinguts aigües a dalt. 

o Inspeccions visuals a la zona d’aplec de materials i d’emmagatzematge temporal de residus. Es supervisarà 
que aquests espais disposen de sistemes de prevenció i retenció per possibles accidents i vessaments 
accidentals.  

o Supervisió de la franja de 5m que caldrà deixar lliure entre la llera i el peu del terraplè de la parcel·la a recréixer. 

No es podran abocar aigües directament al riu sense disposar d’autorització pertinent de l’Agència Catalana de 
l’Aigua. 

Lloc de la inspecció: 

Zones d’obra. 

Instal·lacions auxiliars. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Presència de contaminació en les aigües superficials. 

✓ Presencia de vessaments en l’entorn de les obres. 

✓ Si es planteja un programa de control analític: Sistema 
de seguiment de la qualitat analític: % de variació entre 
els valors dels paràmetres aigües a dalt i aigües a baix.  

• No s'acceptaran abocaments incontrolats en les 
proximitats del riu Ter. 

• En cas de seguiment analític de la qualitat: 
Variació dels paràmetres aigües a dalt-aigües a 
baix ≤ 5% 

• Si es disposa d'autorització d'abocament directe 
a llera, aquesta establirà els paràmetres límit.  

• No s'acceptaran zones auxiliars sense els 
dispositius de seguretat de contenció, 
especialment en la zona d’emmagatzematge i 
aplec de líquids potencialment contaminants. 

Documentació de control: 

− Registres d’inspeccions visuals (actes de visites d’obra, informes, fotografies, ...). 
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Codi: obra-l1 / Seguiment i control de la qualitat de les aigües superficials i subterrànies 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Hidrologia 

ACTIVITAT:  

Demolicions i 
moviments de terres / 
Transports i 
desplaçaments / 
Estructures, tancaments 
i urbanització / 
Instal·lacions d’equips i 
maquinària / Mesures 
correctores i 
desmantellament 

IMPACTE:  

Contaminació i pèrdua de 
la qualitat de les aigües 
superficials i subterrànies 

− Analítiques realitzades. 

Periodicitat recomanada: 

− Inspeccions visuals quinzenals de l’àmbit de treball.  

− Possible seguiment analític, segons la periodicitat que determini la Direcció facultativa.    

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detecten contaminacions sobre les aigües superficials, es procedirà a paralitzar les obres i a aplicar les 
mesures que es considerin oportunes per evitar que es repeteixin aquest tipus de situacions. 

− Si sobre la Tordera arriben aigües amb elevat contingut de sòlids en suspensió deguts a una mala praxis 
constructiva, es procedirà a paralitzar els treballs que han produït la incidència, netejar l’àmbit afectat i aplicar 
les mesures preventives pertinents que evitin aquest tipus de situacions.  

• CONTROLS DELS IMPACTES SOBRE LA VEGETACIÓ. 

La construcció de la infraestructura pot originar efectes negatius sobre la flora i la vegetació de l’àrea de les 

obres i més tractant-se d’un entorn tan sensible. 

Els controls proposats són els següents: 

− obra-v1. Vigilància i protecció de les espècies i comunitats vegetals. 

− obra-v2. Control i seguiment de les mesures de restauració de la coberta vegetal. 

Codi: obra-v1 / Vigilància i protecció de les espècies i comunitats vegetals 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Biòtic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Vegetació 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra / 
Demolicions i 
moviments de terra / 
Transports i 
desplaçaments / 
Mesures correctores i 
desmantellament 

IMPACTE:  

Ocupacions i afeccions 
innecessàries / Riscos de 
contaminació 

Actuacions: 

De manera prèvia a l’inici de les obres, caldrà senyalitzar les àrees annexes a la zona estricta d’obra, incloent 
l’encintament i les proteccions de troncs que fossin menester.  

Durant l’execució de les obres es verificarà la integritat d’aquestes zones i, en el seu cas, la senyalització aplicada.  
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Codi: obra-v1 / Vigilància i protecció de les espècies i comunitats vegetals 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Biòtic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Vegetació 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra / 
Demolicions i 
moviments de terra / 
Transports i 
desplaçaments / 
Mesures correctores i 
desmantellament 

IMPACTE:  

Ocupacions i afeccions 
innecessàries / Riscos de 
contaminació 

Lloc de la inspecció: 

Zones perimetrals a les obres. 

Zones perimetrals de les instal·lacions auxiliars. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Estat de les plantes al voltant de la zona d’obres. 

✓ Estat d’ordre i neteja de la zona d’obres. 

 

• No s'acceptaran afeccions a branques, troncs o 
sistemes foliars dels elements vegetals fora de la 
zona estricta d’obra. El llinda de tolerància serà 
la desaparició d’exemplars vegetals sense 
autorització. 

• No s’accepten residus procedents de l’obra ni 
terres en indrets habilitats i autoritzats. 

Documentació de control: 

− Registres d’inspeccions visuals (actes de visites d’obra, informes, fotografies, ...). 

Periodicitat recomanada: 

− El primer inventari es realitzarà a l’inici de les obres.  

− Visites a la zona d’obres 2 cops per setmana.    

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detecten contaminacions i dispersió de residus, es procedirà a paralitzar les obres i a aplicar les mesures 
que es considerin oportunes per evitar que es repeteixin aquest tipus de situacions. 

− Si es detecten afeccions a elements vegetals no previstos en el projecte el Contractista haurà de reposar-los 
replantant nous exemplars.  

 
 

Codi: obra-v2 / Control i seguiment de les mesures de restauració de la coberta vegetal 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Biòtic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Vegetació 

ACTIVITAT:  

Mesures correctores i 
desmantellament 

IMPACTE:  

Ocupacions i afeccions de 
la coberta vegetal / 
Impacte paisatgístic 

Actuacions: 

Control i seguiment d’hidrosembres: 

o Inspecció de materials: comprovació de que les llavors, adobs i materials són els exigits per la Direcció 
facultativa i l’assistència ambiental. 

o Supervisió de l’execució: control de les dotacions de cada material i execució de la barreja d’hidrosembra. 

o Seguiment de resultats: anàlisi de la germinació i el grau de cobertura. 

Control i seguiment de plantacions: 
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Codi: obra-v2 / Control i seguiment de les mesures de restauració de la coberta vegetal 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Biòtic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Vegetació 

ACTIVITAT:  

Mesures correctores i 
desmantellament 

IMPACTE:  

Ocupacions i afeccions de 
la coberta vegetal / 
Impacte paisatgístic 

o Inspecció de materials: comprovació de que les plantes, adobs i materials són els exigits per la Direcció 
facultativa i l’assistència ambiental. 

o Seguiment d’execució: comprovació de les dimensions dels escossells, la col·locació de la planta, l’execució 
del reg d’implantació i la data de plantació. 

o Seguiment de resultats: realització d’inspecció visual als 30 i 60 dies de la plantació anotant el percentatge de 
marres per espècie i analitzant les seves possibles causes.  

Lloc de la inspecció: 

Àrees on estiguin previstes aquestes actuacions. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Materials: certificats del subministrador de llavors i del 
viver que faciliti les plantes. 

✓ Execució:  

o Barreja de llavors i plantes formada pels materials i 
dotacions sol·licitades per la Direcció facultativa i 
l’assistència mediambiental. 

o Mida dels escossells i de les dimensions de la 
planta. 

o Temperatura ambient en el període de revegetació. 

✓ Resultats: 

o Germinació i cobertura de la barreja d’hidrosembra. 

o Control de marres del material vegetal. 

• Núm. de materials i plantes certificades = 100%. 

• Barreja d’hidrosembra i dotacions de materials 
segons indiqui la Direcció facultativa i 
l’assistència mediambiental. 

• Mida dels escossells i  dimensió de les plantes ≥ 
90% de l’acordat. 

• Temperatura abans de plantar/hidrosembrar > 
10ºC. 

• Percentatge de cobertura de la superfície 
hidrosembrada ≥ 90%. 

• % de marres tolerat ≤ 10%. 

Documentació de control: 

− Registres d’inspeccions visuals (actes de visites d’obra, informes, fotografies, ...). 

Periodicitat recomanada: 

− Els certificats s’han d’entregar abans de l’inici de les tasques de revegetació.  

− Visites a la zona d’obres 2 cops per setmana.    

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es sobrepassen els llindars de tolerància caldrà plantar o ressembrar de nou les superfícies en mal estat.  

• CONTROLS DELS IMPACTES SOBRE LA FAUNA. 

El control proposat per a la fauna és: 

− obra-f1. Control i seguiment de la fauna. 
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Codi: obra-v1 / Control i seguiment de la fauna 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Biòtic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Fauna 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra / 
Demolicions i 
moviments de terra / 
Transports i 
desplaçaments / 
Mesures correctores i 
desmantellament 

IMPACTE:  

Impactes directes per 
col·lisions o 
atropellaments / 
Contaminació d’hàbitats / 
Alteracions per la 
generació de sorolls 
pertorbadors per a la 
fauna 

Actuacions: 

Caldrà garantir la incidència mínima de les obres sobre les comunitats faunístiques.  

Caldrà realitzar una inspecció visual de la zona d’obres abans de començar les operacions de desbrossada i els 
moviments de terres.  

El calendari d’obres, pel que fa a la implantació i als moviments de terres principalment, s’evitarà el període de 
reproducció dels ocells, entre març i setembre. 

Així mateix, es realitzaran les operacions contemplades a la fitxa de seguiment “Control dels nivells acústics de les 
obres” pel que fa a l’emissió de sorolls.  

Lloc de la inspecció: 

Zones perimetrals a les obres. 

Zones perimetrals de les instal·lacions auxiliars. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Espècies observades en l’entorn de les obres. 

 

• El llindar d’alerta estarà determinat per les 
espècies animals presents a la zona i les seves 
pautes de comportament, que marcaran les 
operacions compatibles i les limitacions espacials 
i temporals. 

Documentació de control: 

− Calendari d’obres. 

− Informe extraordinari del resultat de les inspeccions visuals, si s’escau. 

− Registres d’inspeccions visuals (actes de visites d’obra, informes, fotografies, ...). 

Periodicitat recomanada: 

− La primera inspecció es realitzarà a l’inici de les obres.  

− Visites a la zona d’obres 2 cops per setmana.    

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− En el cas d’existir niades, camades o postes d’espècies amenaçades haurà de dissenyar-se i aplicar-se un pla 
d’actuació amb coordinació amb el personal tècnic del Parc Natural del Montseny.  

• CONTROLS DELS IMPACTES GENERATS PEL SOROLL. 

Durant la construcció esdevenen operacions que generen nivells sonors elevats podent ocasionar 

pertorbacions i molèsties als treballadors de l’obra, als veïns de la zona i a la fauna de l’entorn.  
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Els principals orígens d’aquestes fonts de soroll són la maquinària que opera en l’àmbit de treball i les 

actuacions associades a la pròpia obra: demolicions, moviments de terres, càrrega, descàrrega i transports 

de materials, desplaçaments, etc.). 

Per controlar que els nivells acústics siguin acceptables caldrà aplicar mesures de prevenció i, en cas 

necessari, realitzar un control mitjançant equips específics. 

Dins la vigilància ambiental es proposa, per supervisar els nivells acústics, el següent control:   

− obra-s1: Seguiment i control dels nivells acústics de les obres. 

Codi: obra-s1 / Seguiment i control dels nivells acústics de les obres 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Social 

VECTOR AMBIENTAL: 

Sorolls 

ACTIVITAT:  

Totes les activitats 

IMPACTE:  

Increment del nivell sonor 
a l’entorn de les obres 

Actuacions: 

Pel control dels nivells acústic de les obres s'aplicaran un conjunt d'accions de vigilància ambiental entre les quals 
es troben: 

o Comprovar documentalment que tots els vehicles presents en l'obra disposin del certificat conforme han superat 
la ITV, així com també es farà un seguiment de la renovació dels mateixos. Comprovar que tota la maquinària 
estigui en possessió del certificat i la declaració de conformitat CE. S'elaborarà un llistat de control documental 
que permeti el control de la vigència de les ITV així com dels certificats CE. 

o Es durà a terme un control del compliment dels horaris d'obra, tenint en compte les franges horàries permeses 
a la fàbrica de la Nestlé. 

En cas de detectar-se nivells acústics anormals deguts a algun equip o maquinària, la Direcció facultativa podrà 
valorar la necessitat de realitzar mesures acústiques amb instrumentació adequada per tal de detectar anomalies de 
funcionament. Si es detecten vehicles o maquinàries en mal estat seran retirats immediatament de l’obra.  

Lloc de la inspecció: 

Tot l’àmbit de les obres. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Queixes o incidències externes. 

✓ Horari de l'obra. 

✓ Registre de les ITV i de les CE de la maquinària. 

• Màxim, 70 dB durant el dia. 

• Horari establert per les obres: horari diürn de 8:00 
a 20:00 h. 

• No s'acceptarà maquinària sense la 
documentació (ITV, CE) en regla. 

Documentació de control: 

− Registres d’inspeccions visuals (actes de visites d’obra, PPI, ...).  

− Certificats ITV i CE de la maquinària. 

− En cas de mesures amb equips específics, lectures realitzades. 

Periodicitat recomanada: 

− Control mensual de la documentació i de l’horari de l’obra. 

− Mesures específiques amb sonòmetres, de manera puntual i quan es consideri necessari. 
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Codi: obra-s1 / Seguiment i control dels nivells acústics de les obres 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Social 

VECTOR AMBIENTAL: 

Sorolls 

ACTIVITAT:  

Totes les activitats 

IMPACTE:  

Increment del nivell sonor 
a l’entorn de les obres 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detecta maquinària que no disposa dels pertinents certificats, serà retirada de l'obra. 

− Si es detecta que una determinada màquina sobrepassa els llindars admissibles, es proposarà la seva 
paralització fins que sigui reparada o substituïda. 

• CONTROLS DELS IMPACTES SOBRE EL PATRIMONI CULTURAL 

Les obres poden afectar als recursos culturals d’un territori si els moviments de terres impacten sobre bens 

de valor històric, artístic o arqueològic. En aquest cas, l’afecció al patrimoni pot produir-se per la possibilitat 

d’aparició d’elements d’interès desconeguts, ja que la consulta als inventaris descarta l’existència de 

jaciments en les immediacions de la zona d’actuació.  

Dins la vigilància ambiental es proposa el següent control per garantir que no s’afectarà cap element valuós:   

− obra-c1: Seguiment arqueològic dels treballs. 

Codi: obra-c1 / Seguiment arqueològic dels treballs 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Cultural 

VECTOR AMBIENTAL: 

Patrimoni cultural 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra / 
Demolicions i 
moviments de terres 

IMPACTE:  

Risc d’afecció a elements 
de patrimoni cultural 

Actuacions: 

Realitzar un seguiment arqueològic durant les operacions de desbrossada i moviments de terres a càrrec de 
tècnics especialitzats. Abans d’aquesta operació, caldrà efectuar una visita d’inspecció a la zona d’obres. 

Lloc de la inspecció: 

Tot l’àmbit de les obres. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Resultats de les inspeccions. • No s'acceptarà cap afecció a elements de 
patrimoni cultural. 

Documentació de control: 

− Registres de les inspeccions visuals.  

− Informe de seguiment arqueològic. 

Periodicitat recomanada: 

− Visita prèvia a les obres. 

− Inspeccions diàries durant la desbrossada i les operacions de sanejament de la parcel·la. 
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Codi: obra-c1 / Seguiment arqueològic dels treballs 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Cultural 

VECTOR AMBIENTAL: 

Patrimoni cultural 

ACTIVITAT:  

Implantació de l’obra / 
Demolicions i 
moviments de terres 

IMPACTE:  

Risc d’afecció a elements 
de patrimoni cultural 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detectessin restes sospitoses caldria paralitzar les obres, informar de la troballa al Servei d’Arqueologia 
de la Direcció General de Patrimoni Cultural Departament de Cultura i procedir segons les directrius de 
l’esmentat organisme. 

• CONTROL DELS IMPACTES SOBRE EL TERRITORI. 

L’execució de les obres podria generar interferències amb els desplaçaments i accessos a altres parcel·les 

i propietats del voltant de l’àmbit d’actuació. Aquesta situació podria afectar doncs, a la permeabilitat 

territorial. 

Per supervisar els possibles efectes que aquest impacte potencial pogués originar, es proposa el següent 

control: 

− obra-e1: Vigilància i manteniment de la permeabilitat territorial. 

Codi: obra-e1 / Vigilància i manteniment de la permeabilitat territorial 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Social 

VECTOR AMBIENTAL: 

Socio-economia 

ACTIVITAT:  

Transports i 
desplaçaments 

IMPACTE:  

Afecció a la permeabilitat 
territorial i a la mobilitat de 
les persones de l’entorn 
de les obres 

Actuacions: 

La finalitat del control és verificar, durant tota la fase de construcció, la correcta senyalització i comunicació de 
possibles desviaments o talls provisionals dels vials d’accés a l’EDAR. En aquest casos, caldrà preveure rutes 
preferents per a la realització d'aquests moviments, atenent la mínima intercepció amb la resta de desplaçaments 
de la zona. 

Aquesta mesura pren especial importància durant l’arribada a l’obra de materials constructius.  

Lloc de la inspecció: 

Tots els carrers, camins o accessos interceptats per les obres. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Senyalització i comunicació dels talls de carrers. 

✓ Senyalització i comunicació de les noves rutes. 

✓ Accessos a finques i propietats. 

• Continuïtat de camins i vials: nº camins desviats 
en el projecte ≤ nº camins desviats en les obres. 

• Senyalització: no s'acceptarà la mala 
senyalització ni comunicació dels talls de carrers 
i de les rutes alternatives de pas. 

• Accés a finques: no s'acceptarà la impossibilitat 
d'accedir a alguna finca o habitatge sense un 
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Codi: obra-e1 / Vigilància i manteniment de la permeabilitat territorial 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Social 

VECTOR AMBIENTAL: 

Socio-economia 

ACTIVITAT:  

Transports i 
desplaçaments 

IMPACTE:  

Afecció a la permeabilitat 
territorial i a la mobilitat de 
les persones de l’entorn 
de les obres 

previ avís i consens amb el propietari, 
independentment de la durada de l’afecció. 

Documentació de control: 

− Documentació del projecte sobre els accessos previstos a les obres. 

− Registres d’inspeccions visuals (actes de visites d’obra, informes,…). 

Periodicitat recomanada: 

− Inspecció visual setmanal. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Si es detectessin interferències negatives amb els desplaçaments de la zona, s'establiran les mesures de 
senyalització i comunicació que siguin més adients. 

• CONTROLS DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS GENERALS A L’OBRA. 

Durant les obres es generen una gran varietat i quantitat de residus que caldrà recollir, segregar, 

emmagatzemar i posterior gestionar segons la tipologia de material, donant compliment a la normativa 

vigent.  

Entre les tipologies habituals en obres de la naturalesa del present estudi es troben: 

− Sobrants de terres i de runes de la construcció. 

− Restes i sobrants de formigó.  

− Altres residus classificats com no perillosos (paper, cartró, plàstic, vidre, ferralla, fustes,…).  

− Altres residus classificats com a perillosos.  

Per gestionar correctament les diferents fraccions es proposa el següent control ambiental:  

− obra-r1: Control i seguiment dels residus generats a l'obra. 
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Codi: obra-r1 / Control i seguiment dels residus generats a l'obra 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Tot l’entorn 

VECTOR AMBIENTAL: 

General 

ACTIVITAT:  

Totes les activitats 

IMPACTE:  

Riscos de contaminació 
del medi 

Actuacions: 

Abans de l'inici de les obres, durant la fase d'implantació de l'obra, el Contractista hauria de presentar un Pla de 
Gestió de Residus, en el qual s'identifiquin els residus que té previst generar en l'obra, la segregació prevista, les 
característiques i ubicació de la zona d'aplec temporal i emmagatzematge (contenidors, identificació i etiquetatge), 
així com la gestió externa prevista (identificació dels transportistes i gestors de residus). S'adjuntaran plànols amb la 
ubicació dels punts de recollida de residus.  

Es controlarà la ubicació dels punts de recollida dels sobrants de formigó. De la mateixa manera, el Pla de Gestió 
de Residus, haurà d'incloure un Registre de control de residus, que es facilitarà mensualment a la Direcció facultativa, 
i que tindrà el següent contingut: s’indicaran els tipus de residu, l’origen, la quantitat, el codi CER, la data d'inici de 
l’emmagatzematge i la data de cessió del residu, el nom i codi del transportista, la matrícula del vehicle, el nom i codi 
del gestor i l’albarà o el full de seguiment. 

La gestió de residus descrita en el Pla de Gestió de Residus haurà d'estar d'acord amb la legislació vigent en matèria 
de residus. 

Un cop iniciades les obres, es realitzaran les següents comprovacions: 

o Residus no perillosos: 

i) Existència de tots els contenidors necessaris per a realitzar correctament la segregació de residus 
especificada en el Pla de Gestió de Residus. Hauran de cobrir les necessitats tant per tipologia de 
residus com per quantitat o volum generat. 

ii) La ubicació dels contenidors és la prevista en el Pla de Gestió de Residus.  

iii) Identificació clara del residu en cada contenidor, zona, àrea, etc. per evitar barreges de residus. 

iv) En relació amb el tema documental, es revisarà que els transportistes i gestors de residus estiguin 
autoritzats per l'administració competent i es comprovaran els albarans o fulls de seguiment lliurats 
per aquests, per demostrar la correcta gestió dels residus generats. Es verificarà també que el registre 
lliurat pel contractista coincideix amb les dades dels albarans i/o fulls de seguiment i que els vehicles 
estiguin autoritzats per al trasllat de cada tipologia de residu. 

o  Residus perillosos: 

i) Igual que en amb els residus no perillosos, es comprovarà que la ubicació dels contenidors és la 
prevista en el Pla de Gestió de Residus. 

ii) Els punts de recollida de residus perillosos estaran condicionats per evitar que entrin en contacte 
directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients estancs, etc.) i a resguard de les 
inclemències meteorològiques. De la mateixa manera hauran de preveure's els sistemes de prevenció 
i contenció enfront de possibles abocaments accidentals de residus líquids (murets de seguretat, 
material absorbent, etc.). 

iii) La identificació del residu a recollir en cada contenidor haurà de seguir les normes d'etiquetatge de 
residus perillosos descrites en el Reial Decret 833/1988, comprovant específicament que en l'etiqueta 
s'inclou la data d'inici de magatzematge del residu i que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

iv) En referència al tema documental es revisarà que els transportistes i gestors de residus estiguin 
autoritzats per l'administració competent i es comprovaran les fulles de seguiment lliurades per part 
d'aquests, amb la finalitat de demostrar la correcta gestió dels residus generats. Es verificarà també 
que el registre lliurat pel contractista coincideix amb les dades de les fulles de seguiment, que les 
dates de magatzematge no sobrepassin els 6 mesos i que els vehicles (matrícules) estan autoritzats 
per al transport de cadascun dels residus. 

Lloc de la inspecció: 

Tots els punts de recollida de residus, perillosos i no perillosos. 

Tot el perímetre de l'obra per a verificar que no hi ha abocaments de residus o restes de formigó. 
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Codi: obra-r1 / Control i seguiment dels residus generats a l'obra 

FASE:  

Obres 

MEDI: 

Tot l’entorn 

VECTOR AMBIENTAL: 

General 

ACTIVITAT:  

Totes les activitats 

IMPACTE:  

Riscos de contaminació 
del medi 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Temps d’emmagatzematge dels residus perillosos. 

✓ % identificació punts recollida residus. 

✓ % dades documentals correctes. 

• Temps d’emmagatzematge dels residus 
especials: 6 mesos com a màxim. 

• % identificació punts de recollida de residus 
=100%. 

• % evidències documentals correctes (matrícules, 

fulls de seguiment,…)  95%. 

Documentació de control: 

− Pla de Gestió de Residus i plànols annexos. 

− Autoritzacions transportistes i gestors de residus. 

− Comprovants de la gestió de residus: albarans, fulles de seguiment, etc.  

− Etiquetes d'identificació de residus especials. 

− Registre del control de residus. 

− Registres d’inspeccions visuals (actes de visites d’obra, informes, ...). 

Periodicitat recomanada: 

− Control setmanal de la correcta gestió dels residus en l'obra, a través d'inspeccions visuals en els punts de 
recollida de residus i en tota l'obra, en general. 

− Control documental mensual. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Adaptació del programa a les necessitats de l'obra. 

− Instal·lació/adequació de punts de recollida de residus. 

− Condicionament de nous punts de recollida en cas de generar-se major quantitat de residus de la prevista 
inicialment. 

− Retirada de residus incontrolats procedents de l'obra i posterior neteja/restauració de la zona afectada. 

 Controls i seguiments ambientals en l’Etapa de funcionament. 

Els objectius dels programes de vigilància en règim d’explotació es resumeixen en: 

• Comprovar l’efectivitat de les mesures aplicades durant l’etapa de construcció. En el cas de no 

complir amb els objectius previstos, plantejar el reforç o complementar les mesures amb la finalitat 

d’articular actuacions per evitar afeccions al medi. 

• Verificar l’execució de les tasques de manteniment. 

En aquest cas, i pel tipus d’equipaments projectats, són quatre els paràmetres que caldrà supervisar: 

− expl-a1. CONTROL DE L’EFLUENT DE SORTIDA. 

− expl-s1. CONTROL DELS NIVELLS ACÚSTICS. 
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− expl-r1. CONTROL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS. 

− expl-i1. CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ LUMÍNICA. 

Codi: expl-a1 / Control de l’efluent de sortida 

FASE:  

Explotació 

MEDI: 

Físic 

VECTOR AMBIENTAL: 

Hidrologia 

ACTIVITAT:  

Funcionament de la 
depuradora 

IMPACTE:  

Contaminació d’aigües 

Actuacions: 

Portar a terme un control periòdic de la qualitat i cabal de l’efluent de sortida amb la freqüència i condicions que 
fixi l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en la preceptiva autorització d’abocament.  

Lloc de la inspecció: 

Efluent de sortida, abans de l’abocament al medi. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Nivells de qualitat dels paràmetres de control. 

✓ Lectures de cabal de l’efluent de sortida. 

• Es compleixen els límits de qualitat fixats per 
l’ACA i la legislació sectorial vigent. 

• Es compleixen els cabals estimats. 

Documentació de control: 

− Inspeccions periòdiques de seguiment de l’efluent de sortida: analítiques de control. 

− Lectures del cabalímetre de l’efluent de sortida. 

Periodicitat recomanada: 

− Inspeccions periòdiques segons determini l’ACA. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− En cas de detectar nivells de qualitat que no compleixen els valors admissibles, caldrà investigar la procedència 
de la problemàtica i actuar segons convingui per solucionar-la quan abans. 

 

Codi: expl-s1 / Control de l’efluent de sortida 

FASE:  

Explotació 

MEDI: 

Social 

VECTOR AMBIENTAL: 

Sorolls 

ACTIVITAT:  

Funcionament de la 
depuradora 

IMPACTE:  

Emissions acústiques 

Actuacions: 

Transcorreguts tres mesos des de l’entrada en règim d’explotació es presentarà a la Direcció General de Qualitat 
Ambiental, un estudi dels nivells d’avaluació d’immissió sonora, realitzat d’acords amb l’annex 3 de la Llei 16/2002 
de protecció  contra la contaminació acústica, per verificar que els nivells sonors s’ajusten a la normativa vigent.   

Lloc de la inspecció: 

Les mesures es prendran a les àrees de la depuradora on funcionen els equips més sorollosos. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  
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Codi: expl-s1 / Control de l’efluent de sortida 

FASE:  

Explotació 

MEDI: 

Social 

VECTOR AMBIENTAL: 

Sorolls 

ACTIVITAT:  

Funcionament de la 
depuradora 

IMPACTE:  

Emissions acústiques 

✓ Nivells acústics dels equips més sorollosos. 

✓ Homologació i calibració del sonòmetre. 

• Valors límits d’immissio per habitatges situats al 
medi rural en zona de sensibilitat alta (A): 

Ld (07h – 21h) ≤ 57 dB(A) 

Le (21h – 23h) ≤ 57 dB(A) 

Ln (23h-07h) ≤ 47 dB(A) 

• Sonòmetre homologat i calibrat. 

Documentació de control: 

− Registres recollits amb l’equip de sonometria utilitzat. 

− Certificat de calibració.  

Periodicitat recomanada: 

− Tres mesos des de l’entrada en funcionament de les instal·lacions. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− En cas de detectar nivells acústics per sobre dels valors admissibles, caldrà aplicar les mesures pertinents per 
incrementar l’aïllament dels equips més sorollosos. 

 

Codi: expl-r1 / Control de la gestió de residus 

FASE:  

Explotació 

MEDI: 

Tot l’entorn 

VECTOR AMBIENTAL: 

General 

ACTIVITAT:  

Funcionament de la 
depuradora 

IMPACTE:  

Contaminació del medi 

Actuacions: 

Caldrà gestionar el residus generats durant el règim d’explotació segons la seva tipologia i perillositat.  

L’EDAR haurà de disposar d’un espai habilitat per emmagatzemar temporalment els residus generats, 
preferentment sota coberta i en el cas dels perillosos, en un espai estanc i impermeabilitzat.  

La gestió dels residus seguirà les mateixes recomanacions generals del control “obra-r1” descrit en la fase de 
construcció.  

Lloc de la inspecció: 

Recinte de l’EDAR. 

Àrees perimetrals a la instal·lació. 

Zona d’emmagatzematge dels residus generats. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Temps d’emmagatzematge dels residus perillosos. 

✓ % identificació punts recollida residus. 

✓ % dades documentals correctes. 

• Temps d’emmagatzematge dels residus 
perillosos: 6 mesos com a màxim. 

• % identificació punts de recollida de residus 
=100%. 
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Codi: expl-r1 / Control de la gestió de residus 

FASE:  

Explotació 

MEDI: 

Tot l’entorn 

VECTOR AMBIENTAL: 

General 

ACTIVITAT:  

Funcionament de la 
depuradora 

IMPACTE:  

Contaminació del medi 

• % evidències documentals correctes (matrícules, 

fulls de seguiment,…)  95%. 

Documentació de control: 

− Autoritzacions transportistes i gestors de residus. 

− Comprovants de la gestió de residus: albarans, fulles de seguiment, etc.  

− Etiquetes d'identificació de residus especials. 

− Registre del control de residus.  

Periodicitat recomanada: 

− Mensual o bimensual. Declaració de residus anual. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Instal·lació/adequació de punts de recollida de residus. 

− Retirada de residus incontrolats procedents de l’explotació de l’EDAR i posterior neteja/restauració de la zona 
afectada. 

 

Codi: expl-i1 / Control de la contaminació lumínica 

FASE:  

Explotació 

MEDI: 

Tot l’entorn 

VECTOR AMBIENTAL: 

General 

ACTIVITAT:  

Funcionament de la 
depuradora 

IMPACTE:  

Contaminació lumínica 

Actuacions: 

Es controlarà que l’enllumenat exterior doni compliment als requeriments establerts en el Decret 190/2015 de 
desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn.   

Tipus de làmpades: 

o Per a zones de protecció E1, l’horari de vespre i l’horari de nit haurà de ser Tipus I: Làmpades que tinguin 
menys del 2 % de radiància per sota dels 440 nm, dins del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 
nm. En el cas de LED, han de tenir menys de l’1% per sota dels 500 nm i longitud d’ona predominant per 
sobre dels 585 nm. 

Percentatge màxim de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat d’un llum: 

o Els percentatges màxims de flux lluminós d’hemisferi superior instal·lat (FHSinst) d’un llum, en funció de 
l’horari i de la zona de protecció E1 hauran de ser de l’1% en horari vespre i horari de nit. 

Intrusió lumínica: 

o Els nivells màxims d’il·luminació intrusa, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la 
contaminació lumínica sobre la qual té incidència la instal·lació d’il·luminació, hauran de ser per la zona E1 
de 2 lux, en horari vespre i 1 lux, en horari nit. 
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Codi: expl-i1 / Control de la contaminació lumínica 

FASE:  

Explotació 

MEDI: 

Tot l’entorn 

VECTOR AMBIENTAL: 

General 

ACTIVITAT:  

Funcionament de la 
depuradora 

IMPACTE:  

Contaminació lumínica 

Intensitat lluminosa màxima:  

o Els nivells màxims d’intensitat lluminosa emesa per un llum en direccions a àrees protegides i cap a 
determinades àrees que pugui provocar pertorbació al medi, molèstia o enlluernament a persones, en zones 
E1 haurà de ser de 2.500 cd. 

Lloc de la inspecció: 

Recinte de l’EDAR. 

Indicadors de seguiment: Llindars de tolerància:  

✓ Tipologia i característiques de les instal·lacions i 
aparells d’il·luminació. 

• Compliment estricte del que marqui la normativa 
indicada respectant les zones E1, amb una 
protecció màxima de la contaminació lumínica. 

Documentació de control: 

− Característiques i disposició de les instal·lacions i aparells d’il·luminació del recinte de l’EDAR.  

Periodicitat recomanada: 

− A l’inici de l’activitat. 

Mesures aplicables (si es sobrepassen els llindars de tolerància): 

− Revisar les làmpades i els equips d’il·luminació si es registren valors per sobre dels fixats per la legislació 
vigent. 

 Elaboració d’informes. 

Durant la vigilància ambiental s’aconsella l’elaboració d’informes de seguiment. La tipologia d’informes i la 

seva periodicitat vindran marcats per la propietat i la Direcció facultativa. Ara bé, sense prejudici del que 

s’ha exposats en els aparats anteriors, es proposa plantejar la següent tipologia d’informes: 

o Informes ordinaris: Es realitzaran per reflectir el desenvolupament de les tasques de vigilància i 

seguiment ambiental. S’aconsella que siguin mensuals. 

o Informes extraordinaris: S’emetran quan existeixi alguna afectació no prevista o qualsevol aspecte que 

precisi una actuació immediata i que, per la seva importància, mereixi l’emissió d’un informe especial. 

Es tracta de documents que estarien referits a un únic tema, no substituint als informes ordinaris.  
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14. CONCLUSIÓ. 

Un cop analitzats els efectes que sobre el medi pot originar el projecte, es pot concloure que des d’un punt 

de vista ambiental la seva execució i explotació no generarà cap impacte sobre els elements i paràmetres 

naturals i territorials que no es pugui evitar o revertir. Tanmateix, no es preveuen efectes negatius, notables 

i permanents, per l’alternativa triada, sobre cap vector que comporti impactes crítics o severs.     

La zona d’obres és un ambient d’alta sensibilitat i en aquest sentit, s’hauran d’extremar les mesures 

adreçades a evitar ocupar i afectar més superfície de l’estrictament necessària i preveure episodis de 

contaminació. 

En fase de funcionament no s’estimen grans perills ateses les dimensions de les instal·lacions, l’activitat 

que es desenvoluparà i el cabal de tractament i encara menys, tenint en compte la voluntat de disposar de 

controls de la planta i seguiments periòdics del procés de sanejament que garantiran el correcte 

funcionament de la depuradora i de la qualitat de l’efluent de sortida. De fet, la millora del sistema de 

tractament actual és l’objectiu perseguit per aquesta actuació.  

Per tant, segons el que s’ha exposat i aplicant un criteri conservador, la valoració global de l’impacte es 

considera COMPATIBLE amb el medi on s’inscriu.   
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15. DOCUMENT DE SÍNTESI. 

15.1. OBJECTE. 

El present document constitueix l’Estudi d’Impacte Simplificat (a partir d’ara EIA), emmarcat en el procés 

d’avaluació recollit a la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, en el qual es valora, des del 

punt de vista ambiental, les repercussions que sobre el medi pot generar la instal·lació de “Sanejament i 

depuració del nucli del Montseny al terme municipal del Montseny (Barcelona)”, promoguda pel Consorci 

del Besòs-Tordera.  

15.2. MARC NORMATIU PRINCIPAL. 

A nivell general, el projecte s’ha d’ajustar al compliment de la normativa de protecció del Pla Especial del 

Parc Natural del Montseny, especialment pel que fa referència a la integració paisatgística, la tipologia i 

acabats de les edificacions i de les tanques, els camins d’accés i la protecció del riu i els marges.  

A nivell d’avaluació ambiental, a banda del compliment de la Llei 21/2013, cal considerar també la següent 

legislació: 

− Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’ Avaluació d’Impacte Ambiental 

de projectes, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener.  

− Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació 

d’Impacte Ambiental de projectes (BOE núm. 23, 26 de gener de 2008).   

− Reial Decret Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el reglament per a 

l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 (BOE núm. 239, 5 d’octubre de 1988).  

− Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC núm. 1000, 3 de juny de 1988). 

Així mateix, cal tenir present l’aplicació d’un conjunt de normativa sectorial relacionada amb la protecció 

dels vectors ambientals afectats per les actuacions. 

15.3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE. 

 Instal·lacions actuals. 

L’actual estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) El Montseny correspon a unes instal·lacions 

antigues formades per un pretractament que no elimina nutrients.  
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La instal·lació disposa de col·lectors en alta que actualment estan en servei, amb una longitud de 3.500 m, 

repartits en 4 trams i que aprofitarà la nova estació depuradora en estudi. 

L’accés a les instal·lacions es realitza a través d’una pista existent que parteix del pàrquing del càmping 

Les piscines, a 200 m al nord-oest de la zona.  

 Característiques de les instal·lacions previstes. 

Les instal·lacions es dimensionen per un cabal mitjà de tractament diari de 75,00 m3/dia, per donar servei 

a 675 habitants/equivalents. 

La selecció del sistema de tractament a adoptar per l’EDAR Montseny ve condicionat per les 

característiques exigides a l’aigua tractada i per la superfície disponible. 

Referent a les característiques exigides a l’aigua tractada, els límits d’abocament són els indicats en 

l’apartat anterior que fan referència a l’annex V del programa de mesures del Pla de gestió del Districte de 

conca fluvial de Catalunya, per càrregues de disseny abocada superior a 500 habitants equivalents a menys 

de 500 m de trams de rius que estiguin definits en el Pla de Gestió com a zona protegida per vida piscícola 

(salmònids).   

La resta de paràmetres queden fixats d’acord amb el que estableix la Directiva 91/271/CE sobre el 

tractament de les aigües residuals urbanes. 

Així doncs, el procés seleccionat ha de ser capaç de garantir un efluent amb un contingut de nitrogen inferior 

a 15 mg/L. 

La superfície total disponible és de 797,69 m². Aquest és un factor determinant a l’hora de seleccionar el 

tipus de tractament. 

 Alternatives estudiades. 

La preselecció dels sistemes de tractament d’aplicació al sanejament del Montseny corresponen a les 

següents tipologies: 

− Alternativa 1. Llacunes. 

− Alternativa 2. Aiguamolls artificials. 

− Alternativa 3. Fangs activats. 

− Alternativa 4. Contactors biològics rotatius. 

  



Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat 
Memòria 

 
 

 

Pàgina 220 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

ALTERNATIVA 1. 

Els sistemes amb llacunes poden no requerir un tractament previ, no obstant, l’avantatge d’un pretractament 

radica en que minimitza la quantitat de material flotant que causa molèsties en la primera llacuna. 

Per tant, tal i com s’ha explicat anteriorment, en el cas de tractament amb llacunes es preveu un 

pretractament per eliminar els sòlids i greixos de l’aigua residual. 

Després del pretractament, es preveu la construcció d’una llacuna facultativa. L’objectiu és dissenyar 

llacunes amb temps de retenció alts i càrregues orgàniques baixes, tals que permetin mantenir condicions 

aeròbiques en la capa superficial de la llacuna. El sòlids sedimentats es digereixen en la zona més baixa 

de la llacuna facultativa. 

L’eliminació de nitrogen en els sistemes amb llacunes s’obté com el resultat de la combinació de 

mecanismes que inclouen la volatilització d’amoníac (que depèn del pH), captura d’algues, nitrificació / 

desnitrificació, acumulació de fangs, i adsorció sobre els sòlids del fons. 

La superfície necessària per a la llacuna facultativa és de 2.425 m2. Donat que la dimensió necessària per 

a la llacuna facultativa és superior a la superfície disponible en la parcel·la, es descarta l’opció del 

tractament de l’aigua residual mitjançant llacunes. 

ALTERNATIVA 2. 

Els aiguamolls artificials són sistemes de depuració constituïts per canals poc profunds plantats amb 

vegetals propis de les zones humides i en els que els processos de descontaminació tenen lloc mitjançant 

les iteracions entre l’aigua, els substrat sòlid, els microorganismes i la vegetació. 

El requeriment de superfície per a l’aplicació d’aquestes tecnologia, d’acord amb el model francès, és d’1,2 

m2 per habitant equivalent en els filtres de flux subsuperficial vertical de primera etapa. 

Considerant que el dimensionament de la instal·lació es realitza per 675 d’habitants equivalents, la 

superfície útil necessària pels filtres verticals de primera etapa és de 810 m2, valor superior a la superfície 

disponible. A la superfície anterior encara cal afegir la superfície dels filtres de segona etapa  i de 

pretractament. 

Així doncs, per motius de disponibilitat de superfície de parcel·la es descarta també  l’opció del tractament 

de l’aigua residual mitjançant aiguamolls artificials. 
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ALTERNATIVA 3. 

Aquesta alternativa consisteix en realitzar el tractament de l’aigua residual mitjançant fangs activats en la 

modalitat d’aireació estesa, en un reactor en el que es generen zones anòxiques per l’eliminació del 

nitrogen. Aquestes zones anòxiques es poden generar mitjançant una aireació alternada. 

les dimensions dels diferents elements permeten la implantació d’aquesta alternativa en la parcel·la 

existent, i els resultats obtinguts a l’efluent compleixen amb les característiques exigides per la normativa, 

amb el que no es descarta, inicialment, aquesta alternativa de tractament. 

ALTERNATIVA 4. 

Aquesta alternativa consisteix en realitzar el tractament de l’aigua residual amb un procés biològic de 

pel·lícula adherida. En aquests processos, els microorganismes responsables del tractament estan adherits 

en un medi fixe, en contra dels processos de creixement en suspensió. 

Les dimensions dels diferents elements permeten la implantació d’aquesta alternativa en la parcel·la 

existent, i els resultats obtinguts a l’efluent compleixen amb les característiques exigides per la normativa, 

amb el que no es descarta aquesta alternativa de tractament. 

 Justificació de l’alternativa escollida tècnicament. 

D’acord amb l’apartat precedent, el tractament de les aigües residuals del Montseny es poden realitzar amb 

dos processos de tractament: Fangs activats i Contactors biològics rotatius, ja que tots dos són capaços 

d’assolir els límits d’abocament marcats per la normativa. 

Tenint en compte que ambdues solucions requereixen d’una superfície d’ocupació més o menys equivalent, 

i per tant, l’afecció al medi a l’hora d’implantar-la serà equivalent, la decisió tècnica d’utilitzar una o altra 

tecnologia es basarà en els costos d’explotació. 

La diferència en els costos d’explotació entre ambdues solucions es concentren en dos aspectes principals: 

en la producció de fangs i en el consum d’energia elèctrica. En ambdós casos, els costos d’explotació són 

una mica més reduïts en la solució de contactors biològics rotatius (Alternativa 4), essent aquesta solució 

l’escollida tècnicament. 

15.4. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS DEL MEDI RECEPTOR. 

El municipi del Montseny es situa a la comarca del Vallès Oriental, al límit de les comarques d'Osona i de 

la Selva. Es tracta d’un terme municipal amb un relleu molt accidentat i muntanyós, amb un desnivell de 
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nord a sud que arriba als 1.200 m, el que complica poder establir unes característiques geogràfiques 

uniformes (clima, relleu, vegetació, etc.).  

La zona de l’EDAR es localitza al sud del terme municipal, a poca distància del llindar amb el terme 

municipal de Sant Pere de Vilamajor. Per arribar a l’espai destinat a la instal·lació cal prendre la carretera 

d’accés al càmping Les Piscines i des de l’aparcament d’aquestes instal·lacions, accedir a través d’un camí 

de terres, on hi ha una tanca de ferro, que s’endinsa pel bosc fins arribar a la plataforma on hi ha l’actual 

estació depuradora.  

La depuradora actual està situada en el massís del Montseny, encaixada entre el peu del vessant 

muntanyós i  el marge dret del riu Tordera, considerat un connector biològic de primer ordre, a uns 20 m 

d’aquest. Té una superfície de 350 m2 que caldrà augmentar fins a 797,69 m2, essent aquesta la superfície 

disponible. 

La parcel·la disponible està classificada com a  “Sistemes, Serveis tècnics i ambientals, segons el Mapa 

Urbanístic de Catalunya (MUC) (“Serveis Tècnics”, segons la classificació de l’Ajuntament). I el territori que 

l’envolta es categoritza com a “No Urbanitzable, Protecció”, segons el MUC (“Zona de Paisatge històric-

artístic o ambiental”, segons el planejament municipal). 

La ubicació es troba dins de l’espai  del Pla d'espais d'interès natural (PEIN): Massís del Montseny i dins  

la xarxa Natura 2000, Codi ES5110001, com a Zona d’Especial Conservació (ZEC), amb la mateixa 

denominació. Tanmateix, es troba dins l’àmbit d’aplicació del Pla especial de protecció del medi físic i del 

paisatge del Parc del Montseny, en zona qualificada d’especial protecció de riberes, es a dir  una zona 

sensible pels seus valors naturals i paisatgístics.  

La parcel·la es troba en zona inundable per la qual cosa el projecte eleva la cota d’urbanització mitjançant 

terraplè d’uns 2 m d’alçada. 

La vegetació de l’entorn està constituïda per un alzinar pel que fa a la zona forestal classificat com a hàbitat 

d’interès comunitari identificat com a “alzinars i carrascars”, de caràcter no prioritari, amb codi 9340. I pel 

que fa a la vegetació de ribera associada a la Tordera, la zona de la qual limita amb la parcel·la on s’ubicarà 

la instal·lació de depuració i el punt d’abocament, està cataloga també com a hàbitat d’interès de nom 

“vernedes i altres boscos de ribera afins”, de caràcter prioritari, amb codi 91E0*.  

Val dir que l’actuació  no afecta cap  geòtop, forest d’utilitat pública, zona humida, ni cap arbre monumental, 

ni cap arbre o arbreda d’interès local o comarcal  inventariat pel Departament de Territori i Sostenibilitat, i 

tampoc s’afecta cap aqüífer protegit.  
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El terme municipal de Montseny no està declarat com a zona d’alt risc d’incendi pel Decret 64/1995, de 7 

de març. 

La zona d’estudi, en canvi, es troba en la zona E1 respecte a la vulnerabilitat del medi nocturn a la 

contaminació lumínica, amb una protecció màxima. 

Quant al patrimoni arqueològic i arquitectònic, no s’ha constatat l’existència de cap jaciment arqueològic 

catalogat o inventariat a l’àrea on s’ha d’ubicar la depuradora. 

15.5. SENSIBILITAT AMBIENTAL. 

S’estableixen tres nivells de sensibilitat corresponents a la següent descripció i identificació: 

Zones de sensibilitat alta: corresponen a les àrees o recursos molt vulnerables on es registren valors 

d’elevat interès ambiental en els quals cal extremar les precaucions per evitar que siguin afectats més enllà 

del que estigui aprovat, si és el cas. Entre tot el context de protecció, com a recursos de gran vulnerabilitat, 

el riu Tordera i la vegetació de ribera associada, les àrees classificades com a “No urbanitzables, de 

Protecció” i els elements identificats en els inventaris de patrimoni cultural pel seu valor i interès històric, 

malgrat la seva llunyania respecte a la zona de projecte.  

Zones amb nivell sensibilitat mitjà: són àrees o recursos que presenten un nivell de restricció no tan 

elevat com la categoria anterior, tot i que registren també certs valors d'interès ambiental. S’inclouen en 

aquesta categoria la resta de terrenys de l’àmbit natural de protecció del Parc del Montseny. 

Zones amb nivell de restricció baix: es tracta de les àrees amb una baixa sensibilitat ambiental en les 

quals no es registren valors d'interès ambiental o que, tot i registrar-ne, formen part de les ocupacions 

permanents del projecte en estudi. Es considera dins d’aquest àmbit la parcel·la de sòl d’ocupació 

permanent un cop executades les noves instal·lacions que, alhora, engloba el terreny ocupat per la 

depuradora actual. També resten dins d’aquesta categoria l’àrea d’aparcament de la zona de Les piscines 

i els camps agrícoles que s’observen a les proximitats de la parcel·la en estudi. 

15.6. CARACTERITZACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES. 

 Factors ambientals. 

Els impactes poden aparèixer en dues fases diferenciades: durant el procés constructiu o fase d’obres, i a 

partir de l’entrada en funcionament de les noves instal·lacions o fase d’explotació. En ambdós casos el 

grau d’importància dels diferents impactes no dependrà tan sols de la magnitud de les accions, sinó de la 
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fragilitat i característiques de l’element considerat, entenent per fragilitat el mèrit que té cada factor a ser 

conservat. 

En funció de les característiques del territori afectat, els impactes sobre els diferents factors ambientals es 

poden dividir en: 

IMPACTES SOBRE EL MEDI FÍSIC: 

− Impactes sobre el clima.  

− Impactes sobre la geologia i la geomorfologia. 

− Impactes sobre l’edafologia. 

− Impactes sobre la hidrologia. 

− Impactes sobre l’atmosfera. 

IMPACTES SOBRE EL MEDI BIÒTIC: 

− Impactes sobre les comunitats vegetals. 

− Impactes sobre les comunitats faunístiques. 

− Impactes sobre els espais naturals protegits. 

IMPACTES SOBRE EL MEDI PERCEPTIU, SOCIAL I CULTURAL: 

− Impactes sobre el paisatge. 

− Impactes sobre la qualitat acústica. 

− Impactes sobre el planejament urbanístic i els usos del sòl.  

− Impactes sobre els factors socioeconòmics. 

− Impactes sobre el consum de recursos. 

− Impactes sobre els elements del patrimoni cultural.  

Hi ha una quarta categoria d’impactes que poden afectar el medi en general i que s’engloben en el grup 

classificat com a riscos ambientals. 

RISCOS AMBIENTALS: 

− Riscos de contaminació per generació de residus i producció de fangs. 

− Augment dels riscos d’inundabilitat. 

− Riscos de contaminació lumínica. 

Per últim,  l’estudi recull un capítol específic d’impactes potencials en fase d’abandonament, en el cas de 

que passat un temps es procedís a desmantellar les instal·lacions. En aquest cas, però, es descriuen els 

impactes però no es valoren ni caracteritzen per manca de dades disponibles d’una actuació futurible, en 
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unes condicions que, en el moment de redactar el present estudi, no es poden precisar. En tot cas, es tracta 

d’impactes potencials atribuïbles a qualsevol alternativa plantejada que s’acabi executant. 

 Metodologia de valoració i caracterització. 

El mètode d’anàlisi d'impacte es basa en una valoració dels recursos a partir de diferents criteris i es calcula 

com el resultat del producte entre els següents factors: 

− el SIGNE de l'impacte, que serà positiu o negatiu en funció de la generació d'efectes beneficiosos o 

perjudicials per al medi,  

− la IMPORTÀNCIA de l'impacte, entenent com a tal el valor global dels efectes que l'actuació provoca 

sobre el medi (obtenint-se com a producte de diferents paràmetres) i  

La relació queda establerta del següent manera: 

 

La caracterització utilitza una escala de qualificació dels impactes coincident amb la prescrita per la vigent 

Llei 21/2013, de 9 d'octubre, d'avaluació ambiental (Annex VI, Estudi d'impacte ambiental i criteris tècnics; 

apartat 8, Conceptes tècnics), segons les categories de: COMPATIBLE, MODERAT, SEVER, CRÍTIC I 

RESIDUAL. 

 Resultats de l’anàlisi ambiental d’alternatives. 

Segons el sistema de valoracions utilitzat, l’impacte global de l’A0 esdevé el més baix perquè és una 

solució que evita tots els efectes atribuïbles a les obres. Ara bé, la no execució del projecte deixa el sistema 

de sanejament del terme municipal en les mateixes condicions que en l’actualitat, amb un pretractament 

previ a l’abocament, donant un servei deficient i obsolet, sense eliminació de nutrients. Per tant, 

independentment de la valoració, la necessitat de millorar el tractament de les aigües residuals justifica el 

projecte. 

Pel que fa a les altres quatre propostes, les diferències de valoració dels impactes potencials són d’un ordre 

de magnitud similar que és mou entre el -320, de l’A4 al -362, del llacunatge o A1 (essent el màxim al que 

podrien arribar -1.254, com a valor de referència). 

Ara bé, malgrat aquestes poques diferències a nivell global, cal senyalar que l’A1, tot i ser un sistema 

biològic que té avantatges ambientals, és també la solució que requereix molt més espai de sòl del que hi 

ha disponible (necessita 2.425 m2 front els 798 m2 de la parcel·la). En aquest sentit, tenint en compte que 

𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 (𝐼𝐼𝑚𝑝𝑟 ) = 𝑆𝑖𝑔𝑛𝑒 × 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡à𝑛𝑐𝑖𝑎 × 𝑃𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑢 
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la pastilla de terreny destinada a aquest servei ocupa l’única superfície planera (que caldrà recréixer per a 

l’estar en una zona inundable, tal i com ja s’ha explicat en altres apartats), l’execució d’aquesta alternativa 

donaria pas a grans moviments de terres que provocarien tot un seguit d’efectes ambientals negatius 

relacionats amb l’increment d’ocupacions i les dificultats orogràfiques (l’espai al voltant de la parcel·la es 

troba en pendent): més pèrdua permanent de sòls, més ocupacions en espai natural de protecció, més 

eliminació de coberta vegetal, més moviments de terres amb la generació d’un desmunt de gran alçada 

amb risc d’erosió i de difícil integració, manca d’adaptació al planejament urbanístic municipal amb 

ocupacions de sòls no urbanitzables, més impacte paisatgístic, etc. Per tant, es tracta d’una solució que es 

descarta. 

Un anàlisi similar és pot fer amb l’A2 com a tractament biològic també interessant. En aquest cas l’àrea 

disponible no és tampoc suficient per incorporar aquesta instal·lació, estimant-se la necessitat de realitzar 

excavacions, per guanyar sòl, en el mateix terreny d’orografia pronunciada, fet que generaria uns efectes 

similars als descrits per l’A1, tot i requerir una ocupació inferior. En aquest sentit, és una opció que també 

es descarta.  

Pel que fa a la caracterització dels impactes potencials estimats en totes les alternatives, llevat dels 

valorats com a Positius, la resta es classifiquen com a Compatibles-Moderats o com a màxim, Moderats, 

perquè necessiten la incorporació de mesures preventives i/o correctores per a evitar-los, minimitzar-los o 

reparar-los, però gairebé sempre de poca intensitat. Així, en la major part dels casos, la minimització dels 

efectes s’aconseguirà mitjançant l’aplicació de mesures protectores de caràcter general (tal i com es veurà 

en el capítol específic posterior) i sols per alguns efectes relacionats amb la restauració i revegetació dels 

espais afectats, l’impacte sobre la qualitat acústica, la gestió de residus i els riscos de contaminació lumínica 

caldrà incorporar mesures correctores i/o controls específics.     

Tanmateix, cal destacar que els impactes considerats de caràcter Positiu estan relacionats amb els efectes 

beneficiosos de les noves instal·lacions, que ja han estat referits en altres apartats, i que es concreten en 

la millora del sistema de sanejament de les aigües residuals i en la creació o manteniment de llocs de treball 

durant les obres i l’explotació de la planta.    

Per tant, els efectes negatius del conjunt d’impactes i riscos potencials estimats, la majoria evitables amb 

la incorporació de mesures preventives i protectores, quedarien compensats per la millora del tractament 

de les aigües residuals municipals gràcies a les noves instal·lacions, situació equivalent a totes les opcions 

analitzades. 

Com a conclusió, durant la comparativa de l’anàlisi d’impactes de les alternatives estudiades, s’observen 

poques diferències entre els quatre sistemes de tractament plantejats, essent la manca d’espai de la 

parcel·la disponible, el factor que permet descartar els tractaments biològics a favor dels més clàssics.  
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Si es comparen les propostes A3 i l’A4, la valoració ambiental, amb la metodologia aplicada, dona resultats 

similars, però el fet de que la generació de sorolls, la producció de fangs i el consum energètic de la 

proposta amb contactors biològics rotatius (RBC) respecte als fangs activats sigui una mica més 

favorable, justifiquen que l’A4 es consideri també l’opció escollida des del punt de vista ambiental. 

 Identificació d’impactes en fase d’abandonament. 

Durant la fase d’abandonament de l’activitat caldria procedir al desmantellament de les instal·lacions, 

edificis i equips, amb la conseqüent recuperació de la superfície afectada i la possible adequació a 

l’aprofitament que determini la propietat i/o l’ajuntament. Els impactes derivats d’aquesta activitat són 

independents de l’alternativa que finalment s’executi.  

Cal tenir en compte que el desmantellament de l’EDAR se suposa que es realitzaria de manera conjunta 

amb la dels col·lectors d’arribada, tot i això, en el present capítol, únicament es tenen en compte els efectes 

derivats del desmantellament de la planta de tractament pròpiament dita, ja que en tot l’estudi sols es fa 

referència a aquesta instal·lació.   

En el moment de les obres de desmantellament s’acumularien els efectes negatius puntuals sobre el medi 

i un cop acabada aquesta etapa, tots els indicadors tornarien paulatinament a la seva situació inicial. Per 

tant, atesa les característiques de la zona ocupada per aquesta estació, es pot preveure que la velocitat de 

recuperació de la zona considerada fos elevada, podent esperar que en pocs mesos la situació arribés a 

ser similar a la prèviament existent a la implementació de la primera estació de tractament. 

15.7. PROPOSTA DE MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES. 

L’EIA proposa un conjunt de mesures de prevenció i correcció per evitar, minimitzar o corregir els impactes 

o riscos d'impacte ambiental potencials, seguint el mateix ordre d’aparició que el capítol anterior, incloent, 

addicionalment, un primer apartat genèric referit a Bones Pràctiques Mediambientals que fa referència a 

mesures generals que afecten a tots els vectors com: programar correctament les obres abans de l’inici de 

les activitats, exigir la formació ambiental del personal de l’obra, especialment dels encarregats dels equips 

de treball, prohibir l’entrada al recinte a vehicles i maquinària d’obra que no estigui en perfecte estat de 

manteniment, restringir les activitats del personal i de la maquinària a la zona exclusiva de treball i 

senyalitzar les obres i controlar el trànsit rodat associat a les activitats.  

Val a dir que entre les mesures proposades recullen també totes les condicions addicionals (punt 6) de la 

“Declaració d’Impacte Ambiental de 29 de juliol de 2008, del projecte d’obra per a la construcció de l’estació 

depuradora d’aigües residuals del Montseny” que es va tramitar en aquell moment, editada arrel de la 
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presentació d’una proposta de construcció d’una nova estació depuradora en el mateix indret que l’actual 

projecte en estudi. 

Com a criteri general també, cal senyalar que la DIA 2008 indica de manera precisa que el projecte ha de 

donar compliment a la normativa de protecció del Pla Especial del Parc Natural del Montseny.  

Finalment, es valoren econòmicament les mesures correctores previstes consistents en:  

v. Restauració vegetal de les àrees afectades amb la incorporació de les següents partides: 

a. Estesa de terra vegetal (prevista íntegrament de l’exterior, en el cas que no es pugui 

reaprofitar l’excavada a la zona de la parcel·la de la nova EDAR). 

b. Aplicació de barreja d’hidrosembra. 

c. Plantacions d’espècies arbòries i arbustives.  

vi. Seguiment arqueològic durant la desbrossada i les excavacions. 

vii. Seguiment acústic un cop entrin en funcionament les noves instal·lacions (mesures de control a 

tres mesos de l’inici del règim d’explotació). 

viii. Vigilància ambiental de les obres. 

L’import estimat d’execució material d’aquestes actuacions ascendeix a VINT MIL NOU-CENTS VINT-I-

SIS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS (20.926,33 €) i a TRENTA MIL CENT TRENTA-UN EUROS 

AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (30.131,82 €), d’execució per contracta. 

15.8. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL. 

 Introducció i objectius. 

Per tal de garantir l’aplicació de les mesures protectores i correctores contingudes en l’EIA, és necessari 

establir una sèrie d'actuacions de seguiment i control durant l'execució de les instal·lacions i la seva 

explotació posterior, que permetin complir amb els objectius de qualitat ambiental prefixats.  

Així doncs, l’EIA desenvolupa un Programa de Vigilància Ambiental (PVA) on es defineixen les actuacions 

bàsiques de supervisió i verificació ambiental.  

Cal senyalar, que abans de l'inici de les obres i basant-se en el present document, el Contractista haurà de 

presentar un Pla d'Actuació Mediambiental adaptat a les necessitats i característiques concretes de les 

actuacions i de l’entorn. Aquest Pla requerirà de l’aprovació de la Direcció Facultativa. 
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El PVA fixa com a objectius els següents punts: 

− Verificar l'avaluació inicial dels impactes previstos. 

− Controlar l'aplicació de les mesures protectores i correctores previstes. 

− Definir les mesures aplicables més adequades pels nous impactes no previstos. 

− Redefinir possibles noves mesures en el cas d'ineficàcia de les actuacions previstes. 

El PVA es divideix en dues fases: la corresponent al període d’execució o Fase d'obres i un cop finalitzades 

les actuacions o Fase d'explotació.  

Val a dir, que la Fase d’obres es divideix en dues etapes: l'Etapa preoperacional, abans de l'inici de les 

obres i l'Etapa executiva, pròpiament de construcció.    

El PVA proposa unes fitxes de seguiment, per 16 controls d’obra i 4 control d’explotació, on es descriuen 

les actuacions que comporta cada seguiment, indiquen el lloc de la inspecció, s’estableixen els paràmetres 

a controlar (indicadors de seguiment), es defineixen els llindars de tolerància i es proposen les accions a 

dur a terme en cas de sobrepassar-los. 

15.9. CONCLUSIONS. 

Un cop analitzats els efectes que sobre el medi pot originar el projecte, es pot concloure que des d’un punt 

de vista ambiental la seva execució i explotació no generarà cap impacte sobre els elements i paràmetres 

naturals i territorials que no es pugui evitar o revertir. Tanmateix, no es preveuen efectes negatius, notables 

i permanents, per l’alternativa triada, sobre cap vector que comporti impactes crítics o severs.     

La zona d’obres és un ambient d’alta sensibilitat i en aquest sentit, s’hauran d’extremar les mesures 

adreçades a evitar ocupar i afectar més superfície de l’estrictament necessària i preveure episodis de 

contaminació. 

En fase de funcionament no s’estimen grans perills ateses les dimensions de les instal·lacions, l’activitat 

que es desenvoluparà i el cabal de tractament i encara menys, tenint en compte la voluntat de disposar de 

controls de la planta i seguiments periòdics del procés de sanejament que garantiran el correcte 

funcionament de la depuradora i de la qualitat de l’efluent de sortida. De fet, la millora del sistema de 

tractament actual és l’objectiu perseguit per aquesta actuació.  

Per tant, segons el que s’ha exposat i aplicant un criteri conservador, la valoració global de l’impacte es 

considera COMPATIBLE amb el medi on s’inscriu.   
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PRESSUPOST 



 



Mesures correctores EDAR Montseny

PRESSUPOST Pàg: 1

Obra 01 PRESSUPOST MESURES CORRECTORES EDAR MONTSENY

Capítol 01 TRACTAMENTS PREVIS

Subcapítol 01 ESTESA DE TERRA VEGETAL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 GR3P2311 m3 32,03 195,00 6.245,85

amidaments superficie gruix total

Restauració de talús 250,00 0,3 75,00 m3

Restauració d'activitats auxiliars 400,00 0,3 120,00 m3

Total 195,00 m3

TOTAL 01.01.01 6.245,85

Obra 01 PRESSUPOST MESURES CORRECTORES EDAR MONTSENY

Capítol 02 SEMBRES I HIDROSEMBRES

Subcapítol 01 HIDROSEMBRA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 GR7217K0 m2 1,23 650,00 799,50

amidaments superficie

Restauració de talús 250,00 m2

Restauració d'activitats auxiliars 400,00 m2

Total 650,00 m2

TOTAL 01.02.01 799,50

Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana

Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2



Mesures correctores EDAR Montseny

PRESSUPOST Pàg: 2

Obra 01 PRESSUPOST MESURES CORRECTORES EDAR MONTSENY

Capítol 03 PLANTACIONS

Subcapítol 01 MATERIAL VEGETAL

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 GR66222B ut 4,76 163,00 775,88

amidaments unitats

Restauració de talús 63 uts
Restauració d'activitats auxiliars 100 uts

Total 163,00 uts

2 GR66266B ut 32,1 131,00 4.205,10

amidaments unitats

Restauració de talús 51,00 uts
Restauració d'activitats auxiliars 80,00 uts

Total 131,00 uts

TOTAL 01.03.01 4.980,98

Obra 01 PRESSUPOST MESURES CORRECTORES EDAR MONTSENY

Capítol 04 ARQUEOLOGIA

Subcapítol 01 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 XPA00001 PA 1.200,00 1,00 1.200,00

amidaments
Seguiment arqueològic 1,00 PA

Total 1,00 PA

TOTAL 01.04.01 1.200,00

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a
40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a
3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

Partida alçada a justificar pel seguiment arqueològic durant les
excavacions



Mesures correctores EDAR Montseny

PRESSUPOST Pàg: 3

Obra 01 PRESSUPOST MESURES CORRECTORES EDAR MONTSENY

Capítol 05 ACÚSTICA

Subcapítol 01 SEGUIMENT ACÚSTIC

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 XPA00002 PA 2.300,00 1,00 2.300,00

amidaments
Seguiment acústic 1,00 PA

Total 1,00 PA

TOTAL 01.05.01 2.300,00

Obra 01 PRESSUPOST MESURES CORRECTORES EDAR MONTSENY

Capítol 06 ASSISTÈNCIA AMBIENTAL

Subcapítol 01 VIGILÀNCIA AMBIENTAL OBRES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT

1 XPA00003 PA 5.400,00 1,00 5.400,00

amidaments
Seguiment ambiental obres 1,00 PA

Total 1,00 PA

TOTAL 01.06.01 5.400,00

Partida alçada a justificar per l'assistència tècnica mediambiental 
de les obres

Partida alçada a justificar per la realització d'un estudi dels
nivells d'avaluació de la immissió sonora, transcorreguts tres
mesos des de l'entrada en règim d'explotació 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUM DE PRESSUPOST 



 



Mesures correctores EDAR Montseny

RESUM DE PRESSUPOST Pàg: 1

NIVELL 3: Capítol Import

Capítol 01.01.01 ESTESA DE TERRA VEGETAL 6.245,85
Capítol 01.01 TRACTAMENTS PREVIS 6.245,85
Capítol 01.02.01 HIDROSEMBRA 799,50
Capítol 01.02 SEMBRES I HIDROSEMBRES 799,50
Capítol 01.03.01 MATERIAL VEGETAL 4.980,98
Capítol 01.03 PLANTACIONS 4.980,98
Capítol 01.04.01 SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 1.200,00
Capítol 01.04 ARQUEOLOGIA 1.200,00
Capítol 01.05.01 SEGUIMENT ACÚSTIC 2.300,00
Capítol 01.05 ACÚSTICA 2.300,00
Capítol 01.06.01 VIGILÀNCIA AMBIENTAL OBRES 5.400,00
Capítol 01.06 ASSISTÈNCIA AMBIENTAL 5.400,00

20.926,33

NIVELL 2: Capítol Import

Capítol 01.01 TRACTAMENTS PREVIS 6.245,85
01.02 SEMBRES I HIDROSEMBRES 799,50
01.03 PLANTACIONS 4.980,98
01.04 ARQUEOLOGIA 1.200,00
01.05 ACÚSTICA 2.300,00
01.06 ASSISTÈNCIA AMBIENTAL 5.400,00

Capítol 01 PRESSUPOST MESURES CORRECTORES EDAR MONTSENY 20.926,33

NIVELL 1: Obra Import

Obra 01 PRESSUPOST MESURES CORRECTORES EDAR MONTSENY 20.926,33
20.926,33

euros



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÓ ECONÒMICA DE MESURES CORRECTORES 



 



Mesures correctores EDAR Montseny

ESTIMACIÓ PRESSUPOST MESURES CORRECTORES Pàg: 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .........................................................................................................

13% Despeses generals SOBRE 20.926,33...................................................................................................

6% Benefici industrial SOBRE 20.926,33.....................................................................................................

Subtotal

21% IVA SOBRE 24.902,33..........................................................................................................................

TOTAL ESTIMACIÓ PRESSUPOST PER CONTRACTE €

Aquesta estimació de pressupost d'execució per contracta puja a

(TRENTA MIL CENT TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

Barcelona, novembre de 2018

Marga Carceller
SOMENGINY, SL.

30.131,82

20.926,33

2.720,42

1.255,58

24.902,33

5.229,49
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Pàgina 2 Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny 

PLA D’OBRA, PROCESSOS CONSTRUCTIUS I 

INTERFERÈNCIES. 

1. INTRODUCCIÓ. 

El present annex identifica les principals unitats d’obra a executar tot avaluant els condicionants temporals 

associats així com establint les relacions de precedències que es creen entre elles. Els terminis associats 

a cadascuna de les tasques es determinen en base a rendiments raonables i a l’experiència en obres de 

característiques similars. El present Pla d’Obra representa una referència per tal de que les contractistes 

licitadors puguin desenvolupar de forma justificat el seu Pla d’Obra. 

 

2.  PRINCIPALS UNITATS D’OBRA QUE INTERVENEN. 

Les principals unitats d’obra que intervenen al llarg de l’execució dels treballs de construcció son les 

següents:  

2.1. REPLANTEIG I TREBALLS PREVIS. 

-Replanteig de les obres 

-Condicionament de camí d’accés i de la zona d’obres. Incloent poda de branques i tala d’arbres 

2.2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS. 

-Excavacions de rases 

-Conduccions provisionals (de la entrada del nucli de El Montseny i de Les Piscines) fins al filtre-fosa que 

realitza el tractament provisional de les aigües 

-Instal·lació de l’element filtre-fosa i del bombament a la sortida, per tal de guanyar cota i poder abocar 

l’aigua tractada provisionalment al riu 

-Posada en marxa de la instal·lació provisional. Es considera un temps específic destinat a crear les 

condicions necessàries per al correcte funcionament de la fosa-filtre, a partir del quals es podrà procedir 

amb la demolició de les instal·lacions existents.  

2.3. DEMOLICIONS I ENDERROCS. 

-Buidat de fosa existent (i transport de residus a abocador específic) 
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Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 3 

-Retirada d’elements mecànics 

-Demolicions d’estructures. Cal assenyalar que, si bé no es marca específicament al diagrama Gantt, 

resultarà necessari realitzar la demolició de la llosa superior del dipòsit existent de forma prèvia a la 

retirada de residus, doncs aquests estan solidificats i caldrà retirar-los mitjançant maquinària tipus 

retroexcavadora.  

2.4. EXPLANACIONS. 

-Retirada de terra vegetal 

-Explanacions. Configuració de la explanada a cota final (a excepció de la capa final d’acabat). Incloent 

subministrament, estesa i compactació del material d’aportació 

2.5. CONSTRUCCIÓ DELS ELEMENS DE LA EDAR. 

-Excavacions necessàries per a executar cada element 

-Els elements a executar son els següents (obra civil): 

 - Tanc polivalent (incloent obra civil de la zona de contenidors) 

 -Arqueta d’entrada i bombament 

 -Arqueta de repartiment de biodiscs 

 -Arqueta de mesura de cabal 

 -Arqueta de repartiment de filtres 

 -Biodiscs (llosa de cimentació) 

 -Filtres 

 -Caseta de la EDAR 

-Rebliments en trasdòs 

2.6. CANONADES. 

-Cadascuna de les canonades a executar constarà dels següents treballs:  

 - Excavacions de rases 
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-Preparació del llit de la rasa 

-Instal·lació de canonades 

-Col·locació de material de protecció de canonada 

-Arquetes i/o pous de registre, incloent bastiment i tapa i pates 

-Rebliments de rasa 

-Les canonades a executar son les següents:  

 -Línia d’aigua 

 -Línia de fangs 

 -Línia de recirculació 

 -Línia de drenatge 

 -By-pass de la EDAR 

 -Canonades definitives d’entrada a la EDAR de les aigües 

2.7. EQUIPS. 

-Biodiscs 

-Pretractament 

-Equips de bombament d’entrada 

-Equips tanc polivalent 

-Equips de mesura de cabal 

-Elements en caseta (grup de pressió) 

2.8. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I DE CONTROL. 

-Quadres i comandaments (instal·lats dins la caseta) 

-Connexionat d’elements 
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2.9. XARXES. 

-Enllumenat interior a l’EDAR 

-Aigua potable  

-Prisma de serveis en el camí 

2.10. ACABATS. 

-Talussos i esculleres 

-Paviments granulars interiors a l’EDAR  

-Paviments granulars al vial de servei 

-Tancaments i portes d’accés 

-Repàs i condicionament final del camí d’accés a l’EDAR 

2.11. ALTRES. 

-Proves de funcionament i posada en marxa de la EDAR 

-Treballs associats a la seguretat i salut 

-Treballs de control de qualitat 

 

3. INTERFERÈNCIES. 

Les principals interferències i externalitats identificades són les següents:  

- Interferències ambientals. Recollides en el corresponent Estudi d’Impacte Ambiental (veure 

Annex núm.10) 

- Interferències relacionades amb el compartiment d’espais per accessos i trànsit de maquinària 

amb els usuaris de la zona de Les Piscines i de l’habitatge existent al costat del camí d’accés a 

la EDAR 

- Les que es puguin derivar del detall de l’escomesa elèctrica a executar 

- No s’identifiquen serveis existents d’altres companyies en la zona de la EDAR 
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4. DIAGRAMA GANTT. 

S’adjunta diagrama Gantt de planificació de les obres. 

 





Id Nom de la tasca Durada

1 SANEJAMENT EL MONTSENY 196 días?
2 1. REPLANTEIG I TREBALLS PREVIS 4 días
3 Replanteig 1 día
4 Acondicionament d'accessos i tales arbres 3 días
5 2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 41 días
6 Excavacions rases 3 días
7 Conduccions provisionals a filtre fosa 3 días
8 Instal·lació filtre fosa i bombament 7 días
9 Rebliments 5 días
10 Posada en marxa instal·lació provisional 24,5 días
11 3.DEMOLICIONS I ENDERROCS 13 días
12 Buidat de fosa existent 4 días
13 Retirada elements mecànics 4 días
14 Demolicions d'estructures 8,5 días
15 4.EXPLANACIONS 10 días
16 Retirada terra vegetal 2 días
17 Explanacions 9 días
18 5.CONSTRUCCIÓ D' ELEMENTS. OBRA CIVIL85 días?
19 Excavacions 30 días
20 Tanc polivalent (i zona contenidors) 35 días
21 Arqueta d'entrada i bombament 21 días
22 Repartidor de biodiscs 10 días
23 Mesura de cabal 10 días
24 Repartidor de filtres 10 días
25 Llosa biodiscs 4 días
26 Filtres 14 días
27 Caseta 35 días
28 Rebliments en trasdòs 57 días
29 6.CANONADES (incloent moviments de terres)32 días?
30 Línia d'aigua 7 días
31 Línia de fangs 5 días
32 Línia recirculació 5 días
33 Linía de drenatge 5 días
34 By-pass EDAR i brocs de desguàs 10 días
35 Linía aigua (sortida filtres i broc desguàs) 10 días
36 7.EQUIPS 48 días?
37 Biodiscs 5 días
38 Pretractament 10 días
39 Equips bombament entrada 7 días
40 Equips tanc polivalent 7 días
41 Equips mesura de cabal 7 días
42 Altres elements en caseta 7 días
43 8.INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I CONTROL29 días?
44 Quadres i comandaments (en caseta) 26 días
45 Connexionat entre elements 7 días
46 9.XARXES I INSTAL·LACIONS EN CAMÍ 15 días?
47 Enllumenat 10 días
48 Aigua potable 5 días
49 Prisma electricitat 15 días
50 Prisma aigua 15 días
51 10.ACABATS 23 días
52 Repàs talús i esculleres 10 días
53 Pavimentacions EDAR (incloent malla) 7 días
54 Encintats vial 7 días
55 Pavimentacions vial 4 días
56 Tancaments 10 días
57 Acabats camí i altres 12 días
58 11. ALTRES 196 días?
59 Proves de funcionament 25 días
60 Control de qualitat 196 días
61 Seguretat i salut 196 días

26290104071013161922252801040710131619222528310306091215182124273002050811141720232629020508111417202326290104071013161922252801040710131619222528310306091215182124273002050811141720232601040
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT. 

 

 MEMÒRIA 
 

  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

1.1. OBJECTE 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, 
amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les 
persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra 
pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s 
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a 
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció 
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò 
recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració 
d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

  

1.2. SITUACIÓ 

L’obra es realitzen al terme municipal de El Montseny. En el mateix emplaçament on actualment existeixen 
uns precàries instal·lacions de depuració. Aquest punt es situa al marge dret del riu Tordera, al final d’un 
camí al que s’accedeix des de la zona coneguda com ‘Les Piscines del Montseny’ 

 
 

1.3. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I PRESSUPOST 

La descripció detallada de les obres que comprèn el present projecte i el seu pressupost es troba al 
Document num.1 Memòria i al Document núm. 4 Pressupost 
 
Al present Annex s’adjunta pressupost específic en matèria de Seguretat i Salut 
 

1.4. PROMOTOR 

El Consorci Besòs-Tordera 
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1.5. AUTOR DEL PROJECTE I DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’autor del present estudi de seguretat i salut així com del projecte complet és l’Enginyer de camins, canals i 
ports  David Blázquez Aguirre. 

 

1.6. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 9 mesos. 
 

1.7. MÀ D’OBRA PREVISTA 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones. 
 

2. ASPECTES PARTICULARS A CONSIDERAR EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

A continuació s’enumeren els principals aspectes relacionats amb la seguretat i salut, identificats en fase de 
redacció de projecte, amb l’objectiu de que aquests siguin recollits i desenvolupats en el corresponent Pla de 
Seguretat i Salut, sense menyspreu de que aquests es puguin ampliar per observacions del Coordinador de 
Seguretat i Salut en fase d’obra.  
 

2.1. IMPLANTACIÓ I ACCESSOS 

En relació als treballs d’implantació i accessos es realitzen les següents observacions a tenir en compte en el 
desenvolupament del Pla de Seguretat:  
 
- Accés a la zona d’obres per un camí al que s’accedeix des de l’aparcament de Les Piscines i 

compartit per dos vivendes (si bé no es pot assegurar que estiguin habitades) 
- Ús comú de la zona d’aparcament de Les Piscines 
- Possible utilització d’un espai (actualment utilitzat com a camp de futbol) com a zona d’acopi de 

material (previ conveni amb municipi) 
- Ordenació del trànsit. Especialment en època d’estiu amb afluència de turisme 
- Pas per estructura sobre riu (petit pont) per accedir a la zona de la EDAR 
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Vista pas sobre el pont i camí al fons 

 

 
Vista camí 

 
 

2.2. TREBALLS PREVIS 

En relació als treballs previs es realitzen les següents observacions a tenir en compte en el desenvolupament 
del Pla de Seguretat: 
 
- Poda d’arbrat per assegurar el pas de maquinaria i de camions amb mateiral. Especial atenció a 

equips voluminosos com ara fosa-filtre i pretractament  
- Tala d’arbres en zona EDAR 
- Esbrossada 
- Tancament perimetral de les obres 
- Protecció dels límits del pont d’accés a la EDAR 

 

2.3. DEMOLICIONS I ENDERROCS 

En relació als treballs de demolicions es realitzen les següents observacions a tenir en compte en el 
desenvolupament del Pla de Seguretat: 
 
- Buidat de residus de la fosa/dipòsit existent. Els residus porten molt temps sense ser extrets i caldrà 
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realitzar els treballs amb retroexcavadora i càrrega sobre camió (directament o amb contenidors) 
- Retirada d’elements/equips antics i demolició de canonades (alguns trams) 
- Demolició d’estructures antigues i excavacions 
- Estructures existents envellides amb possibilitat d’esfondraments (en particular la llosa del dipòsit 

existent) 
 

 
Vista fosa existent amb coberta amb perill d’esfondrament 

 
 

2.4. MOVIMENTS DE TERRES 

En relació als treballs d’excavacions i rebliments es realitzen les següents observacions a tenir en compte en 
el desenvolupament del Pla de Seguretat: 
 
- Característiques del terreny existent pròpia d’àmbit al costat del riu (bolos i graves), terrenys 

inestables 
- Proximitat dels treballs al talús de la muntanya, amb possibilitats d’esllavissaments de material. 

Particular atenció en treballs d’excavació en roca amb martell trencador i de compactació de terres en 
proximitat del talús 

- Necessitat de creació d’acopis intermitjos 
 

2.5. ESTRUCTURES 

En relació als treballs d’estructures i obra civil es realitzen les següents observacions a tenir en compte en el 
desenvolupament del Pla de Seguretat: 

 
- Necessitat d’acopis a peu d’obra per a encofrats i ferralla 
- Control de neteja de cubes de formigonat i encofrats 

 
 

2.6. ALTRES OBSERVACIONS 

- Necessitat d’avaluació de riscos derivats dels treballs d’execució de l’escomesa elèctrica, de la qual 
no es compta amb informació per part de la companyia subministradora al tancament d’aquest projecte. 

- Necessitat d’un protocol d’actuació en cas d’avingudes del riu Tordera. Previsió d’acopis de materials 
en zones no inundables. 

 
 

Els riscos propis de cadascun dels treballs associats a les tasques de construcció es presenten en els 
punts següents del present annex.  

 
 



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 
 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                          Pàgina 9 

 

3. DADES DEL PROJECTE 

3.1. OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA 

Cap de colla 
Oficial 1a 
Oficial 1a paleta 
Oficial 1a encofrador 
Oficial 1a ferrallista 
Oficial 1a d'obra pública 
Oficial 1a jardiner 
Ajudant encofrador 
Ajudant ferrallista 
Ajudant jardiner 
Ajudant 
Manobre 
Manobre especialista 

 

3.2. TIPOLOGIA DELS MATERIALS A UTILITZAR A L'OBRA 

ACER EN BARRES CORRUGADES 
ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES RESIDUALS 
CALÇS 
CIMENTS 
CLAUS 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS 
FAMÍLIA D7A 
FAM-LIA XT00 
FILFERROS 

 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT 
 MORTERS AMB ADDITIUS 
 MORTERS SENSE ADDITIUS 
 NEUTRES 
 PANOTS 
 VORADES 
 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
 PECES ESPECIALS DE CERÀMICA I GRES 
 PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES 
 PILONS PREFABRICATS 
 PUNTALS 
 RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
 SAULONS 
 SEGELLANTS 
 SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 SORRES 
 SUPERMAONS 
 TAULERS 
 TAULONS 
 TERRES 
 TOT-U 
 TRANSPORT DE RESIDUS 
 TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
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3.3. MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA 

Compressor amb dos martells pneumàtics 
Retroexcavadora amb martell trencador 
Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 
Pala carregadora petita sobre pneumàtics, de 67 kW 
Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 
Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 
Pala carregadora gran sobre erugues, de 119 kW 
Retroexcavadora mitjana 
Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 
excavadora-carregadora de 385 hp, tipus cat-245 o equivalent 
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 
Motoanivelladora petita 
Motoanivelladora mitjana 
Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 
Picó vibrant dúplex de 1300 kg 
Camió per a transport de 12 t 
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 
camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 
camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 
Camió cisterna de 6 m3 
Camió cisterna de 8 m3 
Camió grua 
camió grua de 5 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
Grua autopropulsada de 12 t 
vibrador intern de formigó 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió amb bomba de formigonar 
Camió cisterna per a reg asfàltic 
Formigonera de 165 l 
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
estenedora per a paviments de mescla bituminosa 
Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 
piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 
corró vibratori autopropulsat pneumàtic 
Desplaçament, montatge a l'obra i retirada de l'equip d'estesa de mescla bituminosa en calent 
Regle vibratori 
Motoserra per a la tala d'arbres 

 Màquina per a doblegar rodó d'acer 
 Cisalla elèctrica 
 Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 
 Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 

  
 

4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 

4.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA 

Es faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la 
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i 
els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
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subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el 
projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de 
consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, 
rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al 
pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà 
connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de 
l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 

• CONNEXIÓ DE SERVEI 
− Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 

− La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 

− Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 

− Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 
vehicles. 

 

• QUADRE GENERAL 
− Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat 
caldrà que sigui de 30 mA. 

− Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al 
descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

− Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els 
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el 
neutre). 

− Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al 
terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de 
realitzats els fonaments. 

− Estarà protegida de la intempèrie. 

− És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 

− Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 

 

• CONDUCTORS 
− Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 

− Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 
zones de pas de vehicles i / o persones. 

− Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de 
connexió, retorciments i embetats. 

 

• QUADRES SECUNDARIS 
− Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble 

aïllament. 

− Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 

− Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional 
dels equips secundaris per planta és el següent: 

· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 

· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
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· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 

· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 

· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 

· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 

· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 

· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 

• CONNEXIONS DE CORRENT 
− Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de 

doble aïllament. 

− S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 

− Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 

· Connexió de 220 v    : Blau. 

· Connexió de 380 v    : Vermell 

− No s’empraran connexions tipus „lladre“. 

 

• MAQUINÀRIA ELÈCTRICA 
− Disposarà de connexió a terra. 

− Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 

− Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 
d’elevació fixos. 

− L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 

 

• ENLLUMENAT PROVISIONAL 
− El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 

− Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 

− Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la 
virolla. 

− Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 
inaccessibilitat a les persones. 

 

• ENLLUMENAT PORTÀTIL 
− La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 

− Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 
suport de sustentació. 

  
 

4.2. INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA 

 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de 
col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de 
l’obra. 
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La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i 
amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a 
fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones 
necessàries. 

 

4.3. INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions 
provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del 
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  

4.4. ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc 
d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al 
costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les 
precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia 
de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 

− La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del 
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions. 

 

− Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals 
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament 
sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

− S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els 
residus inflamables, retalls, etc. 

− Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

− L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-
AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a 
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos 
inflamables. 

− Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs 
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

− Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

− La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions 
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al 
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats 
amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

− Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora 
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de 
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra. 

− La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a 
seguir en aquests treballs. 

− Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 
accionats amb el combustible que s’està transvasant. 

− Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la 
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propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la 
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin 
l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

− En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament 
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli 
una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància 
amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats 
d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de completar-se els 
mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant. 
 
 
 
 

EMPLAÇAMENT I DISTRIBUCIÓ D´EXTINTORS A L´OBRA 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 

− Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 

− En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 

− En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 

− Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil 
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, 
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

 
 
 

5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del 
R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, 
els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot 
seguit: 
  
 

5.1. SERVEIS HIGIÈNICS 

 

• LAVABOS 

Com a mínim un per a cada 10 persones. 

• CABINES D’EVACUACIÓ 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 

persones 

• LOCAL DE DUTXES 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
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d’altura, dotada d’aigua freda-calenta, amb terra antilliscant. 

 

5.2. VESTUARIS 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. 

  

5.3. MENJADOR 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que 
mengi a l’obra. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell 
hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 
  

5.4. LOCAL DE DESCANS 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim 
possible al menjador i serveis. 
 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 

5.5. LOCAL D'ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un mes, 
s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers auxilis 
disposaran, com a mínim, de: 
 

− una farmaciola, 
− una llitera, 
− una font d’aigua potable. 

 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels llocs de 
treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats preferiblement en 
colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de manera forçada en cas de 
dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials 
més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari 
farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, 
pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques compressives 
autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per 
a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, 
caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada 
per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal 
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
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A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

− desinfectants i antisèptics autoritzats, 
− gases estèrils, 
− cotó hidròfil, 
− benes, 
− esparadrap, 
− apòsits adhesius, 
− estisores, 
− pinces, 
− guants d’un sol ús. 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material 
utilitzat o caducat. 

 
 

6. ÀREES AUXILIARS 

6.1. CENTRALS I PLANTES 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus 
accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de 
la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, 
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la 
dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de 
nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió 
de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja 
estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral 
reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o 
importador. 

  

6.2. TALLERS 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. De forma general els locals destinats 
a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, 
instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una 
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m 
en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de 
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pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint 
del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un 
espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les 
instal·lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La 
il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la 
seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a 
cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el 
radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. 
Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell 
inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de 
possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals 
seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions 
del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la 
mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire 
fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire 
diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
  
 

6.3. ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, 
segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin 
ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica 
dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada 
respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors 
responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les 
seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 

7. TRACTAMENT DE RESIDUS 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del 
D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus 
de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la 
previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la 
d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o deconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les 
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus 



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 
 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                          Pàgina 
18 

 

de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de 
la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 

 

8. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei 
de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats 
a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o 
tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per 
a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la 
fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació 
d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la 
seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 
h/setmana. 
  

 

8.1. MANIPULACIÓ 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a 
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures 
correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el 
personal exposat, de forma singular a: 

− Amiant. 
− Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
− Sílice. 
− Vinil. 
− Urea formol. 
− Ciment. 
− Soroll. 
− Radiacions. 
− Productes tixotròpics (bentonita) 
− Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
− Gasos liquats del petroli. 
− Baixos nivells d’oxigen respirable. 
− Animals. 
− Entorn de drogodependència habitual. 

 
 

8.2. DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim 

amb el text en idioma espanyol i/o català. 

L’etiqueta ha de contenir: 

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de 
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la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 

 

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat 

del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 

 

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, 
partint de les següents premisses: 

 

• EXPLOSIUS 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes 
legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de 
fumar. 
 

• COMBURENTS, EXTREMADAMENT INFLAMABLES I FÀCILMENT 
INFLAMABLES 

 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i 
la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 

• TÒXICS, MOLT TÒXICS, NOCIUS, CARCINÒGENS, MUTAGÈNICS, TÒXICS 
PER A LA REPRODUCCIÓ 

 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en 
previsió de contactes amb la pell. 
 

• CORROSIUS, IRRITANTS, SENSIBILITZANTS 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de 
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de 
les vies respiratòries. 
  

 

9. CONDICIONS DE L'ENTORN 

 

9.1. ESPAIS A L’OBRA 
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Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que 
pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves 
diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits 
d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de 
l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant 
tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees 
previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 
 

9.2. SERVEIS AFECTATS 

 
Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació de serveis, 
cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i estructures d’obra 
soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
seran objecte de reclamació per mancances i/o omissions. El Contractista ve obligat a la seva pròpia 
investigació per a la qual cosa sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i 
descobrirà les conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 
adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els 
preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
 

9.3. SERVITUDS 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs 
dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un 
caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de 
reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista 
està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, 
les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran inclosos en 
els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
  

 

10. UNITATS CONSTRUCTIVES 

ENDERROCS 
ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

MOVIMENTS DE TERRES 
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REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES DE FUSTA 

REVESTIMENTS 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PAVIMENTS TÈXTILS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS 
BUNERES, ETC.) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

JARDINERIA 
MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ROCALLES 
PODA 
TRACTAMENT FITOSANITARI 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ 
EN DESMUNT 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 
GABIONS / ESCULLERES 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 
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PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 
INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
  

11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi 
de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i 
els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
  

11.1. 1PROCEDIMENTS D'EXECUCIÓ 

 
Aquí es definiran les característiques constructives i els procediments d’execució més rellevants 
(procediments d’excavació i els mitjans a utilitzar, tipus de fonamentació i mitjans a emprar, estructura 
metàl·lica soldada, prefabricats, etc.). 
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
  
 

11.2. ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

Aquí es descriurà la previsió d’ordre d’execució dels treballs, si es preveuen diferents fases d’execució 
(en casos de reforma i ampliació), etc. 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels 
suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, 
l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de 
forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna 
de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a 
emprar. 
  
 

11.3. DETERMINACIÓ DEL TEMPS EFECTIU DE DURACIÓ. PLA D'EXECUCIÓ 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, 
s’han tingut en compte els següents aspectes: 

 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 

   

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte a 

altres. 

   

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 

cadascuna de les unitats d’obra. 
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De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el 
qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop 
encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de 
desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, 
al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de 
Seguretat i Salut. 
  
 
 

12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS AL 

MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 

 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte 
del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els 
„Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre)  „Reglas generales de 
seguridad para máquinas“ (Art.18  RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de 
l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, 
Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o 
aconsellada.  
 
 
 

13. MEDI AMBIENT LABORAL 

13.1.  AGENTS ATMOSFÈRICS 

Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a l’obra i quines condicions 
s’hauran de tenir en compte per prevenir els riscos que se’n derivin. 
 
 

13.2. IL·LUMINACIÓ 

 
Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se 
presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació 
artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o 
ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es 
disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, 
seran els següents: 
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25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional - 

habitual. 

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la 

manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i 

lligat de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 

màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 

petits del personal. Baixes exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges 

mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat 

de paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs 

mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general. 

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals 

com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs 

d’oficina en general. Altes exigències visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 

condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com 

muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines 

d’oficina i dibuix artístic lineal. Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
  
 

13.3. SOROLL 

 
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 

Equip de clavar pilots (a 15 m de distància) .................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 

Camions i dumpers .................... 80 dB 
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Excavadora .................... 95 dB 

Grua autoportant .................... 90 dB 

Martell perforador .................... 110 dB 

Mototrailla .................... 105 dB 

Tractor d’orugues .................... 100 dB 

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions 
en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels 
mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 
 
  

13.4. POLS 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
 

− Rinitis 

− Asma bronquial 

− Bronquitis destructiva 

− Bronquitis crònica 

− Efisemes pulmonars 

− Neumoconiosis 

− Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 

− Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 

− Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps 
d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 
component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència 
massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a 
les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses 
especialitzades. 
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La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 
8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat 
per la fórmula: 
 

                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que 
correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són 
retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els 
pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

− Escombrat i neteja de locals 

− Manutenció de runes 

− Demolicions 

− Treballs de perforació 

− Manipulació de ciment 

− Raig de sorra 

− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 

− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 

− Esmerilat de materials 

− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 

− Plantes de matxuqueix i classificació 

− Moviments de terres 

− Circulació de vehicles 

− Polit de paraments 

− Plantes asfàltiques 
 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 
 
 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 

Manutenció de runes Regat previ 

Demolicions Regat previ 

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o injecció 

d’aigua 

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions confinades 

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 

Tall o polit de materials ceràmics o 

lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona de tall 
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Treballs de la fusta, desbarbat i 

soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 

Plantes de matxuqueix i plantes 

asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 

  
 

13.5. ORDRE I NETEJA 

 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques 
d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 

2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla 

d’evacuació de residus. 

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i 

neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 
  
 

13.6. RADIACIONS NO IONITZANTS 

 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això 
deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, 
ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons 
emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no 
ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment 
els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot 
produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, 
bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la 
font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als 
ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions 
són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar 
l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell 
en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la 
pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre 
llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans 
oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda 
inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i 
hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa 
és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud 
d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una 
emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la 
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radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar 
limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a 
terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció 
personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, 
d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar 
el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de 
radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, 
s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la 
distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures 
organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant 
l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, 
s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de 
fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. 
Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, 
haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara 
de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, 
hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció 
facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal 
o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una 
cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums 
fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc 
elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en 
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura 
amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en 
compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant 
emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com 
cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant 
visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, 
els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el 
polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona 
continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la 
retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. 
D’una manera general, la pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 
de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes 
següents: 

 

j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 
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• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 

• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; 
es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de 
centelles. 

 

k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix a 
les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 

• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 
d’instruments òptics pot resultar perillós. 

• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no 
respecte a la reflexió difusa. 

• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden 
causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de 
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb 
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador 
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR 
(700 nm – 1 m). 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 

 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar 
perillós. 

 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 

radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a les 
unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A continuació, es 
dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i operació, 
respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats 
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels 
riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que mai 
serà utilitzada per visió directa del raig. 

 

- Àrea de treball: 

 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-
se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que 
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes 
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en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés al 
mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de 
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials 
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests 
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 

- Equip: 

 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe de 

làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control 

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona 
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui 
la reflexió especular. 

 

- Operació: 

 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea de 
control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran sempre 
presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es 

deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de 

dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la 
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En 
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en 
les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes 
de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o 
reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de 
protecció individual, formatives i informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i nivells 
topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill s’haurà 
d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de protecció completa, amb el 
visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 
  
 

13.7. RADIACIONS IONITZANTS 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de 
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riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són: 
 

− Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 

− Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 

− Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 
moviment de granels, etcètera. 

 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en 
proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

− Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

− Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

− Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

− Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 

− Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 

− Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús 
de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 

− Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 

− Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips 
generadors de radiacions ionitzants. 

− Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall 
o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 

− Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-
40 o el fòsfor-32. 

− Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de 
Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi 
del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits 
irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de 
radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una 
certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests 
nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de 
central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per 
any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors 
Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de 
la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima 
autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al 
quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
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d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com l’acer, totxos 
massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està en funció inversa de la 
densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una 
pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, 
el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no 
col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 
 

 

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a 
evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat 
que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

− Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més 
accessible. 

− Lliurar el material, no tirar-lo. 

− Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 
estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 

− Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 
empenya i turmells. 

− En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 
mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 

− S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 
material. 

− En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior 
del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 

− Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 
cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la 
càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

− Automatització i mecanització dels processos. 

− Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

− Utilització d’ajudes mecàniques. 

− Reducció o redisseny de la càrrega. 

− Actuació sobre l‘organització del treball. 

− Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 

− Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
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− Ús correcte dels equips de protecció individual. 

− Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 

− Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
 

Els principis bàsics de la manutenció de materials  

 
1. El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident 

derivat de dita activitat. 
2. Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la 

mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 
3. Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors 

que permetin el seu trasllat a dojo. 
4. Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments 

intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de 
partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 

5. Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de 
portar-los d’un en un. 

6. No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els 
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament 
aprofitables per l’avanç de la producció. 

7. Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular. 
 

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 

 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 

2on.- Assentar els peus fermament. 

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 

4art.- Mantenir l’esquena dreta. 

5è.- Subjectar l’objecte fermament. 

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 

7è.-  Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 

h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la 

càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 

sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests 

valors a 15 i 25 Kg respectivament. 
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11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, 
per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o 
convingut per l’equip. 

 
 
 

15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, 
equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències 
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, 
en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva 
adequada elecció, seguiment i control d’ús. 

 
 

16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en 
l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva diferència 
amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, 
el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, 
Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al 
conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
 

17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per 
a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, 
amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades 
CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El 
Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o 
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subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran 
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i 
que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna 
s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut 
per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que 
pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva 
carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
  

 

18.  RECURSOS PREVENTIUS 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos 
preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La 
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es 
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb 
riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o 
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos 
preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a 
l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les 

particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del 

lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 

pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 

delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 

6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
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8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i 
salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 
DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE COBERTES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

FONAMENTS 
PROFUNDES 
MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 
ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES D'ACER 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 
ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES DE FUSTA 

COBERTES INCLINADES 
COBERTES INCLINADES DE TEULES 
COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 
COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 
REVESTIMENTS DECORATIUS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
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INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I 
SUBESTACIONS TRANSFORMADORES 
INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
ASCENSORS 

INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
PARALLAMPS 

INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

JARDINERIA 
PODA 

ENDERROCS 
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 
ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TENSAT) 
ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

  
 

19.  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de 
l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer 
cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la 
Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no 
exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta mateixa es 
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediació d’aquest tràfic. 

 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva 
observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és 
suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza 
l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. 
La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís 
de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre 
que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives 
adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi 
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mesures urgents de protecció o evacuació. 

• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de 
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi 
estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, 
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la 
resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular 

sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i 
Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin 
pogut eliminar. 
  
 
 

20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 

Aquí cal descriure les condicions d’accés i afectacions de la via pública particulars de l’obra (ample 
carrer, ample vorera, ocupació de la vorera i via pública i com es resol, accessos a l’obra, etc.) 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a 
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i 
detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva 
execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte 
el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció 
Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i 
per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació 
de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de 
vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de 
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot 
comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent. 
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No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de 
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció 
implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 
  

 

20.1. NORMES DE POLICIA 

 
• CONTROL D’ACCESSOS 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per 
els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins 
del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés 
únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà 
d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos 
 

• COORDINACIÓ D’INTERFERÈNCIES I SEGURETAT A PEU D’OBRA 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i 
altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, 
magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
 

 

20.2. ÀMBIT D'OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 

 
• OCUPACIÓ DEL TANCAMENT DE L’OBRA 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació 
de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els 
àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, 
ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de 
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tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un 
metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a 
la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes despresos de les cotes 
superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la 
planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 
mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas de 
vianants. 
 

• SITUACIÓ DE CASETES I CONTENIDORS. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 

− Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una 
zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 

− Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 

− A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas 
de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació. 

− Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada 
procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) 
per a pas de vianants a la vorera. 

- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 

 

• SITUACIÓ DE GRUES-TORRE I MUNTACÀRREGUES 
 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 

• CANVIS DE LA ZONA OCUPADA 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació 
del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el 
R.D. 1627/97. 
  
 

20.3. TANCAMENTS DE L'OBRA QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
• TANQUES 

 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre 

mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part 

de vorera ocupada. 

 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons 

prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada. 

 

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a 

la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 

tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. 
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Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per 

a proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions 

momentànies de trànsit o similars. 

 

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de 

PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de 

polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals 

de delimitacions provisionals de zones de risc. 

 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements 

reflectants en tot el seu perímetre. 

 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant 

grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el 

seu estat original. 

 

• ACCÉS A L’OBRA 

 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a 

vehicles i per al personal de l’obra. 

 

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial 

del tancament. 

 

 

20.4. OPERACIONS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
• ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES I MAQUINÀRIA. 

 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions 

d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 

 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles 

ni maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de 

l’obra quan existeixi zona d’aparcament a la calçada. 

 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per 
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acollir els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat 

a aquest fi fora de l’obra. 

 

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la 

programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport 

interior de l’obra 

 

• CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això 
no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els 
vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents 
mesures: 
 

− S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap 
carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i 
contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

− Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí 
pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

− La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja 
de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que 
establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 

− Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

− Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada. 

 

• DESCÀRREGA, APILAMENT I EVACUACIÓ DE TERRES I RUNA 

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força 
de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes 
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes 
amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes 
d’elevació i transport de material es col·locaran sempre per l’interior del 
recinte de l’obra. 

 

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, 

excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de 

l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors 

homologats. 

 

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es 

carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. 

 

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de 

l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, 

deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 

d’amplada com a mínim. 
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S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor. 

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa 

tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el 

seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els 

transports dels contenidors. 

 

• PROTECCIONS PER A EVITAR LA CAIGUDA D’OBJECTES A LA VIA PÚBLICA 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a 
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte 
les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona 
de pas de vianants o vehicles. 
 

Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 

materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment 

de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com 

una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la 

bastida. 

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat 

de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la 

propagació de pols. 

 

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda 

de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb 

sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 

calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues i 

descàrregues. 

  
 
 

20.5. NETEJA I INCIDÈNCIA SOBRE L'AMBIENT QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

• NETEJA 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o 
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deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida 
dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de 
formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es 
netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 

• SOROLLS. HORARI DE TREBALL 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que 
estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir 
sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns 
treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 

• POLS 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  

20.6. RESIDUS QUE AFECTEN A L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents 
tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant 
que ho comprenen i ho compleixen. 
  
 
 

20.7. CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS QUE AFECTEN L'ÀMBIT PÚBLIC 

 
• SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 

• DIMENSIONS MÍNIMES D’ITINERARIS I PASSOS PER A VIANANTS 



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 
 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                          Pàgina 
46 

 

 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 

− En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) 
de l’amplada de la vorera existent. 

− L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres 
(1,40 m). 

 

• ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos 

costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, 

d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus 

de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no 

sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m). 

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. 

Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze 

centímetres (015 m). 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 

xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 

ressalts. 

 

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció 

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 

 

• ENLLUMENAT I ABALISAMENT LLUMINÓS 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat 
públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, 
com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat 
mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 

• ABALISAMENT I DEFENSA 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus 
TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 

provisionals per a vianants. 
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q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, 
en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle de 
les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir una 
nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, 
en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir 
accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, 
etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 

• PAVIMENTS PROVISIONALS 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de 
terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part 
ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 

• ACCESSIBILITAT DE PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 
24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents 
condicions mínimes: 
 

− Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 

− En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m 
de diàmetre. 

− No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 

− El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 

− El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és 
de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 

− Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim 
del 12%. 

 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un 
senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 

• MANTENIMENT 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, 
evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
 

• RETIRADA DE SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
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Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la 
part d’obra que exigís la seva implantació. 
  
 

20.8. PROTECCIÓ I TRASLLAT D'ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

 
• ARBRES I JARDINS 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que 
estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà 
un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, 
perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, 
escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar 
de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 

• PARADES D’AUTOBÚS, QUIOSCOS, BÚSTIES 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar 
en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies 
de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el 
temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions. 
  
 
 

21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 

21.1. RISCOS DE DANYS A TERCERS 

 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 

− Caiguda al mateix nivell. 

− Atropellaments. 

− Col·lisions amb obstacles a la vorera. 

− Caiguda d'objectes. 
  
 

21.2. MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten 
pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el perímetre 

de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
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17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un passadís 
d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el 
gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la 
façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de 
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques 
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als 
vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de contractar 
un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial, 
expressament per a aquesta funció. 

 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 

 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 

− Incendi, explosió i/o deflagració. 

− Inundació. 

− Col·lapse estructural per maniobres fallides. 

− Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 

− Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de 
Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 

1.- Ordre i neteja general. 

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 

5.- Punts de trobada. 

6.- Assistència Primers Auxilis. 

 

23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 
 

 

24. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 
E01 ENDERROCS 
E01.E01 ENDERROC D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDARIA 

ENDERROC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS ENTERRATS REALITZAT AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS,  A POCA PROFUNDITAT, AMB 
CÀRREGA DE RUNA SOBRE CAMIÓ. INCLOU, FONAMENTS EN FORMIGÓ EN MASSA I ARMAT, DE MAMPOSTERIA I INSTAL.LACIONS DE 
SANEJAMENT DE FORMIGÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
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 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCCIÓ I RETIRADA DE RUNA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE SUPERFÍCIES IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS D'ENDERROC  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENY IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES PER A ENDERROCS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES ENDERROCS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /9 /10 /12 /14 
/17 /25 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
 

E01.E02 ENDERROC D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC D'ESTRUCTURES PORTANTS DE FORMIGÓ EN MASSA O ARMAT, METÀL.LIQUES, DE FÀBRICA AMB REVOLTONS CERÀMICS, 
FORMIGÓ O FUSTA, REALITZAT SOBRE LA RASANT DEL TERRENY AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓN DE MATERIAL D'ENDERROC  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: AL EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA, PIC  

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

2 /9 /10 /12 /13 /17 
/25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /9 /10 /12 /13 /17 
/25 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /10 /25 
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN EL PROCÉS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS EN ENDERROCS 
POLS DE FIBRES D´AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC 

MARTELL TRENCADOR PNEUMÀTIC 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /14 /17 /20 /24 

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 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 

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 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /13 /15 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /13 /15 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /10 /12 /15 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
  

E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - DESMUNTATGE 
D'INSTAL.LACIONS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS EN L'INTERIOR DE LA 
EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC  
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TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/17 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /10 

 
  

E01.E04 ENDERROC DE COBERTES 

ENDERROC DE COBERTES AMB MITJANS MECANICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS, ENVANS I DIVISÒRIES 

ENFONSAMENT DE PART DE LA COBERTA 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE RUNA I MATERIAL SOBRANT  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
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 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS D'ELEMENTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EN PROCESSOS D´ENDERROC  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL AMB OXIACETILÈNIC  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: GASOS TALL OXIACETILÈNIC 

POLS ENDERROC 
POLS FIBRES D'AMIANT 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS, MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /14 /20 /24 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

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 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /13 /15 /17 /20 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /13 /15 /17 /20 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /10 /12 /15 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
  

E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/14 /24 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
 
 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/13 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/13 /17 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /10 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 

EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /25 

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 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 
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E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/17 /25 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /13 
/14 /17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 
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HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

 
  

E02.E03 EXCAVACIÓ DE RECALÇATS 

EXCAVACIÓ DE RECALÇATS DE 2,5 METRES DE PROFUNDITAT, COM A MÀXIM, AMB MITJANS MECÀNICS, APLEGANT LES TERRES PROP 
DE LA EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: ESTUDI DE L'EDIFICI O TRAM A RECALÇAR  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS INTERIOR OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA REBAIX  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /5 /6 /10 /12 
/25 

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 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 3 /12 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb 1 /2 /3 /5 /6 /10 /12 
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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 

/13 /17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /5 /6 /10 /12 
/13 /17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /5 /10 /12 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 

REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /10 /12 /16 
/17 /25 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

1 /2 /3 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /3 /10 /12 /13 
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cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/14 /16 /17 /25 /26 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /25 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /6 /10 /12 /25 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

1 /2 /6 /10 /12 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 /14 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /10 /12 /14 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
  

E02.E06 SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
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SUBMINISTRAMENT DE TERRES DE L'EXTERIOR DE L'OBRA PER A REBLERTS I TERRAPLENS, AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINCACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ZONES D'APLECS DE TERRES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA (COMPLEMENTS) 

MANIPULACIÓ MANUAL 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /3 /12 /17 /25 

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 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

2 /3 /12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /12 /13 /14 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /12 /25 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 

FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRAT 
(FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

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 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /16 
/25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /10 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

 
  

E03.E02 PROFUNDES 

FONAMENTS PROFUNDS REALITZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, MITJANÇANT LES TÈCNIQUES DE PILOTATGE, MICROPILOTS O MURS 
PANTALLA, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, EL MUNTATGE I COL.LOCACIÓ D'ARMADURES I L'ABOCAMENT DE FORMIGÓ,  AIXÍ 
COM ELS MITJANS AUXILIARS PROPIS D'AQUESTES TÈCNIQUES 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

POUS I RASES DE GRAN FONDARIA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: PLAFONS, ELEMENTS FERRALLATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES DE CLAVAMENT  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /11 /14 
/16 /18 /25 

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 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

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 

9 /11 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /11 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /11 /16 
/25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /25 

 
  

E03.E03 MURS DE CONTENCIÓ - RECALÇATS 

MURS DE CONTENCIÓ DE TERRES REALIZATS AMB FORMIGÓ ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA EXECUCIÓ, ENCOFRATS (FUSTA, 
PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PROCÉS DE FORMIGONAMENT DE MURS 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENCOFRATS 

PANTALLAS FERRALLADAS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

MITJANS AUXILIARS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PREPARACIÓ BASES MURS I RECALÇATS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS DE MÀQUINES I TRANSPORTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /10 
/12 /14 /16 /25 

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 

10 

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 

9 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /12 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /12 
/16 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /10 /12 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
  

E03.E04 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 
 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                          Pàgina 
64 

 

REALITZACIÓ D'ELEMENTS PORTANTS TEMPORALS PER AL SOSTENIMENT DE TERRES O D'ELEMENTS CONTRUCTIUS VERTICALS O 
HORITZONTALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
PROCÉS DE COLOCACIÓ D'ESTREBS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ, MANIPULACIÓ I AJUST DE PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
ELEMENTS PUNXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PROCESSOS D'AJUSTAMENT DE PECES 

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: INTERFERÈNCIA ÀREA DE TREBALL 

PROCESSOS DE MANUTENCIÓ, GUIAT DE MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /11 /25 

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 

14 

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 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE BASES PER A FONAMENTS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /10 /14 /18 
/25 

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 

14 /18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /10 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E01 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI 
ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

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 

9 /11 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 

MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
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D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA  

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 

ÚS GRUES MÓBILS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

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 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
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cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /16 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

E04.E03 ESTRUCTURES D'ACER 

ESTRUCTURES D'ELEMENTS D'ACER ENSAMBLATS MITJANÇANT CARGOLS O SOLDADURA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TROSSEJAT D'ESCÒRIA 

TREBALLS AMB RADIAL 
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS DE SOLDADURES  

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: SOLDADURES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /11 /15 
/16 /20 /21 /25 

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 

14 

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 

9 

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 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 
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H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ 
D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

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 

9 /11 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

E04.E05 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ 
D'ARMADURA, SOSTRES D'ELEMENTS PREFABRICATS I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL  

OBJETOS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
ÚS DE RADIAL 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 

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 

10 /14 /18 

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 

9 /11 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 

 
  

E04.E06 ESTRUCTURES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

MUNTATGE D'ELEMENTS ESTRUCTURALS DE FORMIGÓ PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
D'ELEMENTS EN MUNTATGE 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS PESANTS 

MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: EN ADAPTACIÓ I ENCAIXOS DE PREFABRICATS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: EN OPERACIONS DE MUNTATGE  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /11 /12 
/14 /25 

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 

10 /14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /12 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

E04.E07 ESTRUCTURES DE FUSTA 

ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB CARGOLS I PECES D'ACER GALVANITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL  

ELEMENTS PUNTXANTS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES 

TROSSEJAT DE FUSTA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ 

SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
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 Situació: PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS) 
VAPORS DE COLES I ADHESIUS 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 3 2 4 
 Situació: SOLDADURA ELÈCTRICA  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: BOMBONES OXIACETILÈ 

MATERIAS INFLAMABLES 
 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /11 /15 
/16 /20 /21 /25 

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 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 10 /14 

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 

9 

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 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/19 /20 /21 /25 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /9 /11 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

 
E05 COBERTES INCLINADES 
E05.E01 COBERTES INCLINADES DE TEULES 

COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA PRESSES AMB MORTER SOBRE FALDÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 2 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MATERIALS I EINES  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN APLECS DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES ELÈCTRICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /11 /14 /18 

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 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /9 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /16 

 
  

E05.E02 COBERTES INCLINADES DE PLAQUES 

INSTAL.LACIÓ DE PLAQUES DE FIBROCIMENT, POLIÈSTER O DEL TIPUS SANDWICH, SOBRE CORRETGES EN COBERTES INCLINADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREES DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: PER TRENCAMENT D'ELEMENTS DE COBERTA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS 

ITINERARIS A OBRA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
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 Situació: TALL I AJUST DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 3 4 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ FIBROCIMENT  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /14 /17 

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 

14 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /3 /4 /9 /10 /16 
/17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 /16 
/17 

 
  

E05.E03 COBERTES INCLINADES DE PLANXA METÀL·LICA 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES METÀL.LIQUES DE ZINC, COURE O ACER SOBRE CORRETGES EN COBERTES INCLINADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALL I AJUST DE PLANXES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /14 

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 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /9 /10 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /16 

 
  

E05.E04 INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES 

INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ DE COBERTES INCLINADES (SENSE 
CONFIRMAR) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TALLS I AJUSTAMENT DE PECES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 1 1 
 Situació: SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

9 

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 

15 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

 
  



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 
 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                          Pàgina 
77 

 

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 

PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB 
MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /16 /17 /18 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 
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E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 

PIGMENTS, MÀSTICS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /16 /17 /18 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

15 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /15 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /15 /16 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /15 
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E06.E03 TANCAMENTS CORTINA 

TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ENVIDRATS AMB SUPORTS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURES ELÈCTRIQUES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES, AGLOMERANTS 

PIGMENTS, MÀSTICS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /16 /17 /18 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

15 /16 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6 
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E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER 
ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /16 /17 /18 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI O A ELEMENTS FIXOS I 
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ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS I COLES 

PIGMENTSI MÀSTICS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/16 /17 /18 

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 

10 /18 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 

FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE PENDENTS DE DESGUÀS, 
COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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TREBALLS EN ALÇADA 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /14 /15 
/18 /21 

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 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

15 /21 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /15 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /15 
/16 /17 /18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 

IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, 
PINTURES I MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
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Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /14 /18 
/21 

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 

14 /18 

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 

21 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

E07.E03 AILLAMENTS AMORFS ( ELABORATS IN SITU ) 

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE MATERIALS ELABORATS EN OBRA A BASE DE MORTERS, 
ESPUMES I GRANULATS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: PASTES, ESCUMES, MORTERS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /14 /18 

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 

14 /18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

10 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 

AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
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MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 

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 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

 
  

E07.E05 JUNTES ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
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 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /6 /9 /10 /14 /18 

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 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 /17 
/18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 

REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
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11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /11 /14 
/18 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS DE PEÇES (PEDRES, 
CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
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 Situació: FORMIGONERA 
AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /11 /14 /18 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/16 /17 /18 

 
  

E08.E03 CEL RASOS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
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 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /9 /14 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: DISSOLVENTS 

COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /9 /10 /14 /16 
/18 

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 

10 /14 /18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 
/17 /18 

 
  

E08.E05 REVESTIMENTS DECORATIUS 

REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I VERTICALS, DE DIFERENTS MATERIALS I APLICACIONS, AMB UN ACABAT INDIVIDUALITZAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS D'ESCALA 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES DE TALL 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA 

MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

AMBIENTS POLSSOSOS 
TALLS D'ELEMENTS EN SEC 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I ALÇADA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 
 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                          Pàgina 
91 

 

ITINERARIS D'OBRA 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /11 /14 
/18 /21 /25 

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 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 /26 

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 

21 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

1 /2 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

17 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 /21 
/25 /26 /27 

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 

1 /4 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 /21 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 /25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 

PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, EXTESSOS I COMPACTATS 
MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT  
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CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/14 /16 /25 

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 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

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 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 
/27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 /11 /25 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, 
ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
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 Situació: PELS MATERIALS 
PER LA FORMIGONERA DE MORTER 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 

ABRILLANTADORS, NETEJA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /18 

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 

14 /18 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 /17 /18 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

 
  

E09.E03 PAVIMENTS SINTÈTICS ( PVC, GOMA, MOQUETES, ETC. ) 

PAVIMENTS SINTÈTICS EN ROTLLES O LLOSETES DE PVC, DE GOMA I DE SURO, ADHERITS I DE MOQUETES ADHERIDES I TENSADES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EJECUCIÓN ESCALERAS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS 

PULIT EN SEC - POLS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  
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21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /18 /21 

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 

18 

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 

21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

E09.E04 PAVIMENTS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE FUSTA O PARQUET FORMAT PER LLISTONS CLAVATS SOBRE LLATA D'EMPOSTISSAR, TIRES FLOTANTS 
O LLOSETES ADHERIDES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN PERÍMETRE O VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL TALLAR, MANIPULAR MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: TALL PLANEJAT  

RETIRAR RUNES 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació:   

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES I INFLAMABLES 

COLES, DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /18 
/21 

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 

18 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS 

PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE PAVIMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES 
EXECUCIÓ D´ESCALES 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /18 /21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /13 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /13 /16 /17 /18 
/21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

E09.E06 PAVIMENTS TÈXTILS 

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE MATERIAL TÈXTIL (MOQUETES) AMB FIXACIÓ O SENSE 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

ITINERARIS D'OBRA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIO MANUAL DE MATERIALS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTALACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /16 /18 
/21 

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 

18 

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 

21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

E09.E07 PAVIMENTS METÀL·LICS 

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENT METÀL.LIC, AMB O SENSE ENTARIMAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PERÍMETRE I VORES DE FORATS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
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9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

PROCESSOS D'AJUST DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS RUNES 

PROCESSOS DE TALL 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

 
  

E09.E08 PAVIMENT DE COCO 

COL.LOCACIÓ DE PAVIMENTS DE COCO AMB FIXACIÓ O SENSE 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 

ITINERARIS D'OBRA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

EXECUCIÓ D'ESCALES 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE MATERIALS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 2 3 
 Situació: COLES, MÀSTICS  

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat 1 /2 /4 /6 /9 /16 /18 
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segons UNE-EN 812 /21 

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 

18 

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 

21 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 
/17 /18 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /9 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA EXTERIORS O 
INTERIORS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /17 

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 

10 

 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

 
  

E10.E02 TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL, POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 

COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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PERÍMETRE I VORES FORADADES 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 

 
  

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 

COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE CIRCULACIÓ RODADA O 
PEATONAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 
CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /14 
/16 /17 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

 
E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
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P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i 
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /6 /9 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E01 ELEMENTS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT ( CAIXES SIFÒNIQUES, DESGUASSOS BUNERES, ETC.) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA SUPERFICIALMENT, COMPOSADA D´ARQUETES, ARQUETES SINFÒNIQUES I 
DESGUASSOS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN RASES OBERTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIAL MAL APLEGAT 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE TERRES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SOBRE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB MATERIALS 

TALLS EN LA MANIPULACIÓ 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ DELS MATERIALS 

AL  REJUNTAR  I REBLIR DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER MATERIALS PESATS COM PERICONS 

MANIPULACIÓ FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALL A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS D'EXCAVACIÓ 

DISSOLVENTS DE COLES 
GASOS I SUBSTÀNCIES TÒXIQUES EN CLAVEGUERES EXITENTS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES I RESINES 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIONS AMB CLAVEGUERES EXISTENTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 
 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                          Pàgina 
103 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

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 

10 /14 

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 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 /24 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /9 /11 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
  

E12.E02 CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS, FUMS ) 

XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA 

DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

PROCÉS DE ANCORATGES 
TALL MATERIAL CERAMICO 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS 

COLES 
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TALL DE MATERIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

CIMENTS 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/15 /16 /24 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 /24 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /15 /16 /17 /18 
/24 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/14 /15 /16 /17 /18 
/24 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 

 
  

E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUÀS, EN MATERIAL 
PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
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 Situació: BUFADOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLA 

CIMENT 
 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /17 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /17 /24 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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MATERIALS I EINES ACOPIATS 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN 

FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /21 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 /15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/20 /21 

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 

16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /15 /16 /17 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /6 /11 /15 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
  

 
 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /16 /20 /21 

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 

10 /14 /18 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 /15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

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 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
  

E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA  
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FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /16 /20 /21 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 /15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

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 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
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ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /6 /9 /10 /11 /14 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

 
  

E15.E02 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE D'ESTACIONS I SUBESTACIONS 
TRANSFORMADORES 

DESCÀRREGA I DISTRIBUCIÓ A L'OBRA D'ELEMENTS, MUNTATGE D'ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada amb bastides o plataformes  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball 

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 2 3 
 Situació: Muntatge d'equips en alçada 

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
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 Situació: Itineraris a obra 
Àrea de treball  
 

 

8 COPS AMB OBJECTES MÒBILS 2 1 2 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: Manipulació d'eines i equips  

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: Manipulació i projecció de materials 

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: Descàrrega i distribució d'elements a l'obra  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació i transport manual d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Proves i connexió 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: Gasos de soldadura  

 
 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 1 3 3 
 Situació: Arc elèctric 

Operacions de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura oxiacetilènica  

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura elèctrica o oxiacetilènica  

 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Transport d'elements  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /5 /8 /10 /11 /12 
/20 /21 /25 

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 

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 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 

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 

1 /2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 /21 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /5 /6 /8 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 /21 
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/25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

 
  

E15.E03 INSTAL.LACIONS DE TENSIÓ MITJANA O ALTA - MUNTATGE DE LÍNIES SOTERRADES 

EXCAVACIÓ DE RASES, DESCÀRREGA A L'OBRA DE BOBINES, ESTESA DE CABLES, UNIONS, ACABAMENTS I CONNEXIONS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: Caiguda dins de rases o pous  

 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: Esllavissades de terres de la rasa  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: Descàrrega a l'obra de materials  

 
 

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 1 2 2 
 Situació: Treballs simultanis a diferents nivells  

 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: Itineraris a obra 

Àrea de treball  
 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: Manipulació d'eines i tall de materials 

 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: Manipulació i projecció de materials  

 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: Descàrrega de materials  

 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: Transport i descàrrega d'elements  

 
 

13 SOBREESFORÇOS 3 2 4 
 Situació: Manipulació manual i transport d'elements pesants  

 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: Treballs a l'exterior  

 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 3 2 4 
 Situació: Operació de soldadura  

 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: Connexió 

Soldadura  
 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: Pols a l'àrea de treball 

Gasos de soldadura  
 

 

19 EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES 2 3 4 
 Situació: Arc elèctric 

Soldadura  
 

 

20 EXPLOSIONS 2 3 4 
 Situació: Soldadura oxiacetilènica 

 
 

21 INCENDIS 2 3 4 
 Situació: Operació de soldadura 

Existència d'instal·lacions de gas soterrades  
 

 

23 INUNDACIONS 1 3 3 
 Situació: Existència d'instal·lacions de distribució d'aigua soterrades   
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: Àrea de treball  

 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: Maquinària d'excavació  

 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /10 /11 
/12 /20 /21 /25 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

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 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 /21 
/23 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /19 /20 /21 
/23 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 /16 

 
  

 
E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT 
D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 

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 

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 

10 /15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/16 

 
  

 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUÏDS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
 



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria. 

 
 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                          Pàgina 
116 

 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /16 /20 /21 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 /15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

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 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
  

 
E19 INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
E19.E01 ASCENSORS 

INSTAL.LACIÓ D'ASCENSORS ELÉCTRICS D'ADHERÈNCIA I OLEODINÀMICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA EN RECINTE ASCENSOR 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS 

CAIGUDA D'EINES I MATERIALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES, GUIES, CONTRAPÉS, CABINA, CABLES  
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10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: ÚS DE TALADRADORES I RADIAL  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENTRE CONTRAPÉS, CABLES, CABINA I PARET  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURA  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES PER SOLDADURES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/15 

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 

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 

10 /15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /15 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /15 /16 

 
  

 
E20 INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
E20.E01 APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS I SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT PATRIMONIAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL PERFORAR, FORADAR, FIXAR, BASES I APARELLS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 

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 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

E20.E02 PARALLAMPS 

INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 

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 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

E20.E03 CONDUCTORS 

INSTAL.LACIÓ DE CONDUCTORS PER A SISTEMES I APARELLS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS, SEGURETAT PATRIMONIAL I 
PARALLAMPS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PLATAFORMA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: PERFORACIONS, PERFORADORES 

 ANCORATGES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 

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 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 
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fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 

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 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

 
E22 INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS 
E22.E01 APARELLS 

INSTAL.LACIÓ D'APARELLS D'AUDIO, VIDEO, TELEFONIA, CENTRALETES DE DISTRIBUCIÓ, CONTROL I TELECOMANDAMENTS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
APLECS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUST I FIXACIÓ D'ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 

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 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

E22.E02 APARELLS EN COBERTA ( ANTENES...) 

INSTAL.LACIÓ D'ANTENES CAPTADORES DE RÀDIO, TELEVISIÓ I TELEFONIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS EN L'OBRA 

VORES I BUITS EN COBERTA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS EN COBERTA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: APLEC I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /9 /16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /9 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /13 /14 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

E22.E03 MUNTATS SUPERFICIALMENT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR ELS MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

E22.E04 MUNTAT SOTERRAT 

INSTAL.LACIÓ DE SISTEMES, EQUIPS I CABLEJATS MUNTATS ENTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: VORES DE RASES I EXCAVACIÓ  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AJUSTAR, COL.LOCAR I FIXAR MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/16 

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 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 
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H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 

COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/16 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
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E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 

ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I 
SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: ADOBS 

PRODUCTES FITOSANITARIS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /17 
/25 

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 

18 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 /18 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /25 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 /12 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
  

E24.E02 ROCALLES 

COL.LOCACIÓ DE ROCALLA, ESTABILITZACIÓ DE TALUSSOS AMB ROCALLES I FORMACIÓ D'ESCALES DE JARDÍ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: EN COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENY HETEROGENI ESCOLLERA 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA DE ROCALLA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENY HETEROGENI 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB BARRES, CADENES, ETC  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: ENTRE PECES DE ROCALLA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESPLAÇAMENTS PER TERRENYS IRREGULARS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL, AJUST DE ROCALLA  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES D'APORTACIÓ I COL.LOCACIÓ DE ROCALLA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /11 /25 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

E24.E03 PODA 

PODA D'ARBRES I ARBUSTS AMB MITJANS MANUALS I MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: PODA SOBRE ARBRES, DE ZONES ALTES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS PODATS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES DE PODA  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SUBPRODUCTES DE LA PODA  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 

 
  

E24.E04 TRACTAMENT FITOSANITARI 

TRACTAMENT FITOSANITARI D'ARBRES I ARBUSTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TRACTAMENT EN COPA D'ARBRES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: FUMIGADORES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS EN PENDENT  

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 3 4 
 Situació: SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /6 /9 /12 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 

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 

1 /6 /9 /12 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /6 /9 /12 /17 

 
  

 
G01 ENDERROCS 
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA FONDARIA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 
 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 /14 
/20 /25 
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H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /12 
/13 /14 /17 /20 /25 
/26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

20 

 
  

G01.G02 ENDERROCS D'ESTRUCTURES AÈRIES 

ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS D'ELEMENTS EN ALÇADA (VIADUCTES, ESTRUCTURES DE FORMIGÓ, 
D'ACER) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: MATERIAL D'APLEC. PLATAFORMA DE TREBALL INESTABLE  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 3 2 4 
 Situació: ENDERROCS NO PROGRAMADES 

TALLS MAL APUNTALATS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNA  

5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 3 2 4 
 Situació: REALITZACIÓ DE TREBALLS A DIFERENTS NIVELLS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: APLEC DE MATERIAL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: EINES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: OXIACETILÈ  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: TALL PER OXIACETILÉ  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: RECORRIDOS DE MAQUINÀRIA DE OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
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 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA I EINES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /12 
/14 /16 /17 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

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 

15 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 

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 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 /17 /20 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 /10 
/12 /15 /16 /17 /20 
/25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6 /10 /12 

 
  

 
G02 MOVIMENTS DE TERRES 
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /14 
/16 /25 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 /16 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

 
  

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 /17 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 

HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 1 

 
  

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 
APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /14 
/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 /25 
/26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 

 
  

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A TRANSPORT 
POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 
MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /11 /12 /14 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

2 /4 /11 /12 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 2 /4 /11 /12 /25 /26 
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cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/27 

 
  

 
G03 FONAMENTS 
G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 
 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 
FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, ENCOFRADORS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ D'ARMADURES, 

FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 
 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /11 /14 
/16 /18 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /17 /18 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
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cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/13 /14 /16 /17 /18 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 

 
  
 
 

G03.G02 PROFUNDES ( PILOTS - MICROPILOTS - PANTALLES - CONSOLIDACIÓ DE TERRENY AMB INJECCIONS ) 

EXCAVACIÓ DE FONAMENTS PROFUNDS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT) AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: CAIGUDA EN POUS I RASES 

COL·LOCACIÓ D'ARMADURES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: CIRCULACIÓ OBRA: HUMITAT, LLOTS TIXOTROPICS  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: ESLLAVISSADA DE TERRES COLINDANTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS: TALLERS DE FERRALLA, COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA DE MATERIAL EN EXTRACCIÓ DE TERRES (BIBALVA) I LLOTS BENTONOTICS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EXCÈS DE CÀRREGA EN GRUES TELESCÒPIQUES EN COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS MANUALS DE CARRETEIG I MUNTATGE DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS TERRA  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB FORMIGÓ, LLOTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA OBRA, CIRCULACIÓ  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /9 /10 /12 
/14 /18 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 /3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

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 

1 /2 /3 /4 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 /18 
/25 /26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /9 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 /18 
/25 /26 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /3 /4 /12 /25 
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G03.G06 GABIONS / ESCULLERES 

CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O 
TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDA AL MAR  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS 

CARRETEIG DELS MATEIXOS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

23 INUNDACIONS 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /9 /11 /12 /14 
/25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

1 /2 /4 /9 /11 /12 /13 
/14 /23 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /11 /12 /13 
/14 /23 /25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /4 

 
  

 
G04 ESTRUCTURES 
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 

TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
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 Situació: MATERIAL APLEGAT 
MATERIAL DE RUNES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

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 

9 /11 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del 
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /18 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /18 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

G04.G04 ESTRUCTURES AMB PARETS DE CÀRREGA 

ESTRUCTURES REALITZADES AMB PARETS DE CÀRREGA COMPOSADES PER PEÇES (CERÀMIQUES, DE FORMIGÓ, ETC.), INCLOENT-HI 
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ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, SOSTRE D'ELEMENTS PREFABRICATS I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADES D'ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR  FUSTES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTES 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

ELEMENTS INDUSTRIALITZATS RESISTENTS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: AGLOMERANTS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

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 

9 /11 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 /25 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

 
G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ MITJANÇANT 
SOLDADURA, CARGOLAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 
 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 
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HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /9 /12 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 
  

 
G08 PAVIMENTS 
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /15 /16 /25 

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 

14 

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 

15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

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 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 12 /25 
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IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 15 

 
  

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2 
 Situació: TRANSPORT DE MATERIAL 

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARI D'OBRA 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES 

RETIRADA DE RUNA 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

ÚS D'EINES MANUALS 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
DESCÀRREGA DE MATERIAL 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TERRES 

CONFECCIÓ DE MORTER 
TALL DE PEDRA, CERÀMICA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 2 1 2 
 Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 
 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA 

FEINES DE MANTENIMIENT 
 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /6 /9 /12 /14 /16 
/18 

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 

9 /10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /14 
/16 /18 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color 14 
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groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

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 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 
/26 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 
/14 /16 /17 /18 /25 
/26 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2 /4 /6 /10 /16 /17 
/25 

 
  

 
G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 
G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /10 /11 /14 
/15 /24 /25 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

15 
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H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques 
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/14 /15 /18 /24 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser 
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al 
terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 /11 
/13 /14 /15 /17 /18 
/24 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

 
  

 
G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
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ÚS DE RADIAL 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /16 /20 /21 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 /15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

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 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
  

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
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 Situació: AMB EQUIPS, EINES 
EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O AL·LERGÈNIQUES) 1 2 2 
 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 /15 /16 /20 /21 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 /15 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils 
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

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 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /15 /16 
/17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc 20 /21 
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sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de 
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i 
amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
  

 
G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN 
FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, BASTIDES  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 
ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/14 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

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 

10 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

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 

11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /11 
/13 /14 /16 
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G17 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
G17.G01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 

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 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons 
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-
EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, 
homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb 
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, 
fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 4 
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ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

 

G01 ENDERROCS 

G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA 

RNDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I ELEMENTS A POCA 
FONDARIA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3 

 Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: MATERIALS MAL APLEGATS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

 Situació: TERRENY IRREGULAR  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació:   

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /20 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i 
brides normalitzades 

20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /9 /12 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /12 /14 
/25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 20 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 25 
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tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /17 /20 
/25 /26 /27 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /12 /26 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

20 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /12 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
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G02 MOVIMENTS DE TERRES 

G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN DESMUNT 

EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 

 Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m. 

ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL 

ACCÉS A L'EXCAVACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 

 Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT 

TREBALLS EN RASES 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

ACCÉS ALS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS 

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /16 /25 

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 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

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 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 /17 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

1 /25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

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 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/16 /17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 25 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
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I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

 

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE ENTIBACIÓ 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ 

CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

APLEC DE MATERIAL 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ 

COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA 

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE PAS DELIMITADES 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  
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26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

3 /9 /25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 9 /12 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

3 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 1 /3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 1 /3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 
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HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 1 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 
coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

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 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /12 
/17 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 9 /12 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13 
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I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

 

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS 

FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB MITJANS MECÀNICS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 

 Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL 

ACCÉS A ZONES DE TREBALL 

APLEC DE TERRES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 

 Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL 

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
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 Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS 

 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/14 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /12 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 4 /12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 25 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /12 
/25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 3 /4 /12 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
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I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

 

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN OBRA PER A 
TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL 

ACCÉS AL TALL 

 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS 

CAMIONS SOBRECÀRREGATS 

MAQUINÀRIA NO ADIENT 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4 
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 Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 

 Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA 

ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS 

 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 

 Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA  

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

2 /4 /11 /12 /14 
/25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 /11 /12 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /12 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 
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HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

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 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /11 /12 /25 
/26 /27 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

  

 

G03 FONAMENTS 

G03.G01 SUPERFICIALS ( RASES - POUS - LLOSES - ENCEPS - BIGUES DE LLIGAT - MURS GUIA ) 

EXECUCIÓ DE FONAMENTS SUPERFICIALS (EXCAVACIÓ, ARMAT, FORMIGONAT, CURAT) AMB MITJANS MECÀNICS I/O 
MANUALS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 1 1 

 Situació: CAIGUDES DINS DE RASES, POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA 

MUNTATGE D'ENCOFRATS, ARMADURES, FORMIGONAT 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: CAIGUDA D'ELEMENTS EN L'EXECUCIÓ D'ENCOFRAT , ARMAT , FORMIGONAT  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: COL·LOCACIÓ D'ARMADURES  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: TALLS AMB SERRA CIRCULAR: ENCOFRAT, ARMAT  

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: MUNTATGE ENCOFRAT, ARMADURES 

ESCAPÇAT DE PILOTIS: UTILITZACIÓ DEL MARTELL PNEUMÀTIC 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRAT 

FORMIGONERA 

FEINES DE FORMIGONAT 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: CARETEIG DE MATERIAL PER AL SEU TRACTAMENT: TALLERS FERRALLA, 
ENCOFRADORS 

 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: ÚS DE MAQUINÀRIA 

CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
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 Situació: POLS (CENTRAL FORMIGONERA PRÒPIA A OBRA) 

POLS TERRA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTES AMB CIMENT (FORMIGÓ)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR OBRA DE CAMIONS EN OPERACIONS DE COL·LOCACIÓ 
D'ARMADURES, FORMIGONAT, SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS 

 

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA 

TALLERS (FERRALLA, ENCOFRATS...) 

 

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /18 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

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 

16 

 

 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 /11 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 4 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 
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HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /14 /25 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 9 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X077 u Sonòmetre portàtil de rang dinàmic de 23 a 130 dba 26 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 /17 
/18 /25 /26 /27 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 /2 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 /2 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2 /6 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
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I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

G04 ESTRUCTURES 

G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ "IN SITU" (ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I 
TENSAT) 

ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA, ENCOFRAT METÀL.LIC O 
DE FUSTA 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS 

FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES 

FORATS VERTICALS O HORIZONTALS 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: MATERIAL APLEGAT 

MATERIAL DE RUNES 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 

 Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 

 Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE 

CAIGUDA D'EINES MANUALS 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 

 Situació: APLECS DE MATERIAL 

TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: EINES MANUALS 

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

DIFERENTS TALLS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS 

ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES 

PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: TREBALLS MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
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Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /11 
/16 /18 /25 

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 

10 /14 /18 

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 

9 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

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 

16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigó, amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris 

1 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 
m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perímetre de sostre reticular, amb sistema de 
seguretat amb tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes, amb xarxa de tipus 
tennis ancorada amb ganxos al cap dels puntals 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 2 /4 
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reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 /11 

HX11X037 u Sitja-barrejadora per a la confecció de morter 18 

HX11X042 u Puntal metàl.lic telescòpic amb pestells de seguretat col.locats sobre dorments de fusta 3 

HX11X043 u Cubilot de formigonat amb trapa manual de descàrrega 4 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 /4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 10 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars 1 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 
1200 kg 

4 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 
coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament  d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 
1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre 

1 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 /18 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 /18 
/25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /3 /4 /6 /9 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 

I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 



 

 

 

 

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria-Fitxes d’activitats-risc-avaluació-mesures. 

 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                               Pàgina 25                                                                                    

 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 9 /10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 G05 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 

G05.G04 TANCAMENTS AMB MALLA METÀL.LICA 

TANCAMENTS VERTICALS AMB MALLA METÀL.LICA O XAPA. COL.LOCACIÓ AMB MITJANS MECÀNICS, AJUST I SUBJECCIÓ 
MITJANÇANT SOLDADURA, CARGOLAT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS D' AJUSTAMENT EN ALÇADA (> 2m)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 

RECORREGUTS OBRA 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 1 2 

 Situació: DESPLOM DEL TANCAMENT ABANS  DE L'ESTINTOLAMENT  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
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 Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ DE LES DIFERNETS PECES  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE APLECS  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 

 Situació: COPS AMB EINES MANUALS  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: ITINERARIS INTERIORS OBRA  

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 

 Situació: CARRETEIG DE MATERIAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS, FRAGMENTS DE TALL  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: VEHICLES PROPIS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

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 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

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 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /12 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 14 
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de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 3 /4 /12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 

HX11X044 u Gàbia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura 1 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /3 /6 /9 /12 
/14 /25 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 25 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 4 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /9 /14 

HX11X079 u Detector d'instal.lacions i serveis soterrats portàtil 16 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 /12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /12 /25 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /9 /12 
/13 /14 /16 /17 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /9 /12 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 2 /25 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 3 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /3 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 9 /13 /16 /17 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
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I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 

G08 PAVIMENTS 

G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS ) 

EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 

 Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 

 Situació: ITINERARI OBRA 

APLECS DE MATERIAL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 

 Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS 

COPS AMB MAQUINÀRIA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
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 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL TALÚS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 

 Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

POLS DE SITGES DE CIMENT 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 

 Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA  

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 

 Situació: MAQUINÀRIA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /15 /16 /25 

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 

14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

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 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 12 /25 
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UNE-EN 471 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X012 u Serra circular reglamentària amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb 
protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergència amb fre-motor, 
ganivet divisor, regle guia longitudinal i transversal 

9 /10 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X017 u Element prefabricat de formigó amb sistema de seguretat integrat amb balaustre de 
seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de 
protecció individual, d'alçària 1 m 

1 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 /25 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 4 /10 

HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigó 9 
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HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, 
brides i acoblament, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 
coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12 /25 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /27 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /2 /4 /6 /11 /15 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 15 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
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I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /13 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 27 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 

I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 

 

 

 

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS 

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I DESGUASSOS, DE MATERIAL 
PREFABRICAT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 
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1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 

 Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL  

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 

 Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU 

INESTABILITAT DEL TALÚS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 

 Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA  

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 

 Situació: APLECS DE MATERIAL 

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES 

 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 

 Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ  

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT  

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 

 Situació: MÚRIDS  

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 

 Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA  

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /3 /4 /10 /11 
/14 /15 /24 /25 

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 

10 /14 /18 
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168 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

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 

1 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

 

14 

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 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /14 /15 /18 /24 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

11 /25 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X016 u Formigonera portàtil amb protectors i resguards integrats 11 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries 

1 

HX11X028 u Grua mòbil d'accionament manual 13 

HX11X035 u Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla tèxtil de poliamida d'alta tenacitat i 
accionament hidràulic des de l'exterior de la rasa 

3 

HX11X036 u Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidràulics o 
roscats 

3 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 11 

HX11X045 u Estrebat de pou circular amb tensor 3 

HX11X046 u Estrebat de pou rectangular amb tensor 3 

HX11X047 u Apuntalament de talús inestable amb panells 3 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 1 /2 /4 /6 /14 

HX11X059 m2 Lona de polietilè amb malla de reforç per a recobriment de càrrega de caixa de camió 3 /17 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 3 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 3 /11 



 

 

 

 

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria-Fitxes d’activitats-risc-avaluació-mesures. 

 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                               Pàgina 36                                                                                    

 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 15 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /4 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària 5 m i alçària 2 m, amb bastiment de 
tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metàl.lica i amb el desmuntatge inclòs 

25 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 11 /25 

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 

 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /6 /10 
/11 /13 /14 /15 /17 
/18 /24 /25 

HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 25 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 1 /25 

 

 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 

I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
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I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15 

I0000071 Revisió de la posta a terra 15 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15 

I0000074 Reg de les zones de treball 17 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 

I0000102 Procediment previ de treball 24 

I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 

I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
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I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 

I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 

I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 

 

 

 

G12 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 

G12.G01 TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

TUBS MUNTATS SUPERFICIALMENT 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 

FIXACIÓ DE SUPORTS 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES I LIQUATS DEL PETROLI  

20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 

PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 /20 
/21 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

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 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble 
cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i 
brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 
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HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 
1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm 
de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 /21 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la 
barana 

1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 
coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
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I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 

  

 

G12.G02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 

TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 

Avaluació de riscos 



 

 

 

 

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria-Fitxes d’activitats-risc-avaluació-mesures. 

 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                               Pàgina 44                                                                                    

 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, VÀLVULES,ETC.)  

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: ITINERARIS A OBRA  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 

 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 

 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 

FIXACIÓ DE SUPORTS 

SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 

 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 

 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 

 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 

 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 

 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 

GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 

LIQUATS DEL PETROLI 
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20 EXPLOSIONS 1 3 3 

 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 

RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 

 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 

PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 /20 
/21 

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 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

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 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 
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HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble 
cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X011 u Equip de tall oxiacetilènic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-
ampolles, vàlvules reductores de pressió i antirretrocès, manòmetre, mànigues, broques i 
brides normalitzades 

15 /20 

HX11X013 u Maquinària amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecció integrat 12 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X031 u Sistema de ventilació forçada en túnels i zones tancades 14 /17 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 /13 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X039 u Carretó manual porta palets 13 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /9 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 

 

16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X058 u Senyal acústica de marxa enrera 12 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 

HX11X063 u Encenedor de gúspira amb mànec 15 

HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 
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HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X068 u Catifa portàtil de neoprè per treball en plans inclinats 13 /15 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 
1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm 
de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de BT 16 /21 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 /14 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la 
barana 

1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 
coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Codi UA Descripció Riscos 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta 
i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 1 /4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 /15 
/16 /17 /18 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 
cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 18 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la 
paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 

MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 

I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 /21 

I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 

I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 

I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 



 

 

 

 

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Memòria-Fitxes d’activitats-risc-avaluació-mesures. 

 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny                                                                                               Pàgina 49                                                                                    

 

I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 

I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 

I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 

I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 

I0000082 Aïllament del procés 17 

I0000083 Dispositius d'alarma 17 

I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 

I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 

I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc) 20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 

I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 

I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 

I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 

I0000096 No fumar 20 

I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra radial 20 /21 

 

 

 

G13 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

G13.G01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE MECANISME I EQUIPS, CONNEXIONS DE LÍNIES, CONNEXIÓ A XARXA, 
PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ 

 

Avaluació de riscos 

Id Risc P G A 

1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 

 Situació: MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LALCIONS: ÚS DE BANQUETES, BORRIQUETES, 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 

 Situació: SUPERFÍCIE IRREGULAR DE TREBALL  

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 

 Situació: MANUTENCIÓ, COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS  
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6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 

 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL  

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 

 Situació: COPS AMB EQUIPS 

PELAT DE CABLES 

ÚS D'EINES MANUALS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 

 Situació: EXECUCIÓ DE PERFORADORES PER A FIXACIÓ D'INSTALACIONS  

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 

 Situació: INSTALACIÓ D'ARMARIS  

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 

 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS  

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 

 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 

 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES 

PROVES D'INSTAL·LACIONS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

Codi UA Descripció Riscos 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

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 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, 
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

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 

16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons 
UNE-EN 471 

4 /11 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm 
de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, 
cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell entre 
muntants d'escala i/o d'alçada pel forat interior 

1 

HX11X007 u Plataforma telescòpica articulada, mòbil, autopropulsada amb sistema de seguretat 
integrat 

1 

HX11X008 u Plataforma motoritzada sobre màstil amb sistema de seguretat integrat 1 

HX11X009 u Pont penjant metàl.lic suspès amb amb baranes reglamentàries, cabrestants, amb doble 
cable de seguretat amb dispositiu d'autoretenció, subjectat a pescants amb ancoratges 
amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris 1 

HX11X014 u Eina elèctrica amb sistema de doble aïllament integrat 16 

HX11X015 u Premarc metàl.lic amb sistema de seguretat integrat contra caigudes a diferent nivell 1 

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat 4 /11 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots 
els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl.lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl.liques i rampes articulades, baranes metàl.liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X023 u Protector de mans per a cisellar 9 

HX11X024 u Connexió elèctrica de seguretat tipus petaca 16 

HX11X025 u Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13 

HX11X032 u Suport de repòs per al disc radial portàtil 9 

HX11X033 u Sac d'aplec de teixit de polipropilè amb tapa de descàrrega inferior 4 

HX11X034 u Sarcòfag per l'hissat vertical de càrregues llargues amb grua 4 

HX11X041 u Ancoratge amb disseny específic per a la manipulació de prefabricats 4 /11 

HX11X048 u Connexionat i cablejat provisional de la instal.lació elèctrica de l'obra amb sistema de 
protecció integrat 

16 

HX11X049 u Quadre elèctric secundari provisional de l'obra amb sistema de protecció integrat 16 

HX11X050 u Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell lumínic mínim de 250 lux 2 /6 /14 

HX11X053 u Plataforma metàl.lica en voladiu per descàrrega de material en façanes amb trapa 
practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat 

4 

HX11X054 u Instal.lació de posta a terra amb conductor de coure i elèctrode connectat a terra en rails 
de grua torre, masses metàl.liques, quadres elèctrics, conductors de protecció 

16 

HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal 16 

HX11X057 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 
mm de D embeguda al formigó per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m 
de D com a màxim, i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspès 4 /11 
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HX11X064 u Cinturó portaeines 4 /9 

HX11X066 u Biga rígida de repartiment de càrregues suspeses 11 

HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4 /11 

HX11X070 u Recipient metàl.lic per a la manutenció de materials a granel per a una càrrega màxima de 
1200 kg 

4 

HX11X071 u Plataforma aïllant de base per treball en quadres elèctrics de distribució d'1x1 m i de 3 mm 
de gruix 

16 

HX11X075 u Equip comprovador portàtil complet d'instal.lacions de baixa tensió 16 

HX11X076 u Anemòmetre fix amb el desmuntatge inclòs 14 

HX11X078 u Luxímetre portàtil 2 /6 

HX11X080 u Termòmetre / baròmetre 14 

HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 16 

HX11XG05 u Comporta basculant per a subministrament de material, d'estructura tubular acoblat a la 
barana 

1 

HX11XG10 u Banqueta aïllant de potes fixes per a treball en tensió, 16 

HX11XG11 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargària 16 

HX11XG12 u Bastida tubular dielèctrica de polièster i fibra de vidre, de 2,5 m d'alçària i 3,5 m de 
llargària 

16 

HX11XG13 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aèria de distribució, amb 3 perches 
telescópiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una alçada màxima d'11,5 m, cable de 
coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra 

16 

 

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

Codi UA Descripció Riscos 

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 4 /11 

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 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 
amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 

 

 

 

MESURES PREVENTIVES 

 

Codi Descripció Riscos 

I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 

I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
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I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 

I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la instal.lació 1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 

I0000013 Ordre i neteja 2 /6 

I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 

I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 

I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 

I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 

I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 

I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 

I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 

I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 

I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 

I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de treball 
específic 

4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 

I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 

I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 

I0000045 Formació 10 /11 

I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 

I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 

I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 

I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 

I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 

I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 

I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 

I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 

I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 

I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 

I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 

I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 

I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 

I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 

I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 

I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
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DETALL DE BARANES DE SEGURETAT

PERFIL

PLANTA

ALÇAT

PASSAMANS 20  5cm

ENTREMIG 15  5cm

RODAPEU 15  5cm

PEU DRET

FORJAT AMB

CÈRCOL

PEU DRET

MÀXIM 2,50 m

PASSAMANS 20  5cm

ENTREMIG 15  5cm

RODAPEU 15  5cm

CARTUTX EN P.V.C

INCORPORAT AL

FORJAT

RODAPEU

TAPA

ALÇAT PERFIL

PLANTA

0
,
9

0
 
m

MÀXIM 2,50 m
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DETALL DE TAPES DE PROTECCIÓ DE FORATS

Cotes en cm.
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CÈRCOL PERIMETRALENVÀ DE L'ENCOFRATXARXAT

FORJAT

0.90m

SOBRE ELS ENVANS DE L'ENCOFRAT

ZONA DE XARXAT VIST PASSANT

CINTA DE SENYALITZACIÓ

ANCORATGE PER SUBJECCIÓ DELS CINTURONS DE SEGURETAT DURANT EL MUNTATGE

FORAT DE 3.00x1.00m

PLANTA

SECCIÓ A'-A''

 A'

 A''

AA

AA

2m

2m

1m

1m

XARXAT ELECTROSOLDAT

  5x5 cm MÀXIM

Ø10mm MÍNIM

A

A

FORAT DE 2.00x2.00m

PLANTA

SECCIÓ A'-A''

 A'

 A''

A

2m

2m

1m

1m

XARXAT ELECTROSOLDAT

  5x5 cm MÀXIM

Ø10mm MÍNIM

A
ANCORATGE PER SUBJECCIÓ DELS CINTURONS DE SEGURETAT DURANT EL MUNTATGE

A

FORJAT

CINTA DE SENYALITZACIÓ

XARXAT CÈRCOL PERIMETRALENVÀ DE L'ENCOFRAT

CONNECTORS DE SEGURETAT AL CÈRCOL

SOBRE ELS ENVANS DE L'ENCOFRAT

ZONA DE XARXAT VIST PASSANT

0.90m

A A

A
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A -ANCORATGE UBICAT CADA 0.50 PER SUBJECCIÓ DE  LA XARXA

B -ANCORATGE UBICAT A 2 m PER SUBJECCIÓ DELS CINTURONS DE SEGURETAT, DURANT EL MUNTATGE I RETIRADA DE LA XARXA

    ( EN AQUESTS PUNTS S'UBICARAN PEUS DRETS PER SUBJECCIÓ DE LA CINTA A BANDES GROGUES I NEGRES DE SENYALITZACIÓ

C -CORDA Ø 10 mm PER SUBJECCIÓ DE LA XARXA ALS ANCORATGES

D -PANY DE XARXA # 7 x 7 mm ENNUSSAT AMB CORDA DE POLIAMIDA Ø 3 mm

F -ANCORATGES PRINCIPALS DE LA XARXA Ø 16 mm

XARXA TENSA HORITZONTAL

DE PREVENCIÓ

VARIABLE SEGONS

AMPLE BASE

ARMADURA

VARIABLE SEGONS

AMPLE ARMADURA

DEL CÈRCOL

GANXOS CONNECTATS

A LES ARMADURES

PERIMETRALS

F

F

F

F

F

F

F

F

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

A

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

D

D

D

D

CINTURA DE SENYALITZACIÓ

ALÇADA 0,90m

PLANTA

ALTURA 0,90m

CINTURA DE SENYALITZACIÓ

PLANTA

CINTA DE SENYALITZACIÓ

SECCIÓ A-A

CINTA DE SENYALITZACIÓ

SECCIÓ A-A

O 10 mm

AA

AA

ARMADURES EN F

GUARDA CAPS

O 10mm

O 3mm

AMARRA EN G

E

E

15

1
5

15

1515

1
5

CINTES DE SEGURETAT
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BARRERES DE SEGURETAT ANTICAIGUDES

MÀXIM 250 cm

PLATAFORMA EN POSICIÓ

PER MUNTATGE DE CORRETGES

SENTIT DEL MOVIMENT DE LES TORRETES

DURANT EL MUNTATGE DE LES CORRETGES

8
,
9
8

TORRETA MÒBIL DE SEGURETAT PER AJUDA AL

MUNTATGE DE GRANS ENCAVALCADES I CORRETGES

PLATAFORMA DE TREBALL REGULABLE EN ALÇADA

PER ACCEDIR AL NIVELL DE RECOLZAMENT O DE

CORRETGES I COBRIMENT FINAL
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OBRES AL MARGE DE LA CARRETERA

150 m.

150 m.
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* UN OPERARI A CADA SENTIT DE

  LA CIRCULACIÓ INTERCAMVIARÀ

  LES SENYALS

OBRES A LA CALÇADA

150 m.

150 m.

OBRES
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1. OBJECTE 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a 
l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a 
qualsevol tipus d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental 
d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres 
per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a 
les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació 
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.2. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part 
del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut 
del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint 
com a mínim els  següents documents: 
 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la 

seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, 

indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals 

que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant les mesures 

preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant 

la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 

 

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries 

aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les 

prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, l'ús i la conservació 

de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de 

les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 

tècniques necessàries.  

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
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Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 

  

1.3. COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS 

 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, 
havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les 
mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, 
que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que 
materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la 
Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els 
Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha 
d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà 
al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a 
les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient 
informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s 
aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que 
s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença 
sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si 
hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
  

 

 

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 

 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a 
prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
▪ Evitar els riscos. 
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▪ Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
▪ Combatre els riscos en el seu origen. 
▪ Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com 

també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la 
feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

▪ Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
▪ Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
▪ Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la 

feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball. 
▪ Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
▪ Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

 

2.1. PROMOTOR 

 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
qualsevol títol. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 

▪ Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 
necessari o es cregui convenient. 

▪ Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador 
respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 

▪ Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 
d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 

▪ Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, 
aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase 
d'execució material de les mateixes. 

▪ La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 
responsabilitats. 

▪ Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions 
administratives. 

▪ El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del 
Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel 
cap baix, equivalents. 

  

 

2.2. COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració 
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
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El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del 
projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
 
 
▪ Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 

consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de planificar 

les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 

▪ Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i 
Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com 
les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i 
Salut. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 

 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en 
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 
 
▪ Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les 
diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.  

 

▪ Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i 
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva 
que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant 
l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 
1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions 

d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i 

dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin 
afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
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g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en 

l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
▪ Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que 

s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de 
Coordinador. 

▪ Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. 

▪ Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
▪ Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.  

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del 
compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en 
col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la 
promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 

2.3. PROJECTISTA 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada 
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat 
pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 

 

▪ Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per 
integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, 
tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant 
l'execució de les obres.  

▪ Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. DIRECTOR D'OBRA 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del 
contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a 
més l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant 
amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 

 

▪ Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a 
les característiques geotècniques del terreny. 

▪ Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les 
condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, 
d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

▪ Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les 
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

▪ Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

▪ Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador 
de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del 
contractista. 

▪ Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin 
preceptius. 

▪ Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

▪ Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, 
tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i 
Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

▪ Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut 
de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

 

2.5. CONTRACTISTA O CONSTRUCTOR (EMPRESARI PRINCIPAL) I SUBCONTRACTISTES 

Definició de Contractista: 

 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, 
propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, 
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i 
al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 

 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director 
d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions 
preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de 
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que 
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l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, 
en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitat 
adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels límits 

establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 

Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva 
especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del 
Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 
del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, 

les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials previstes en 
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència complir el 
R.D.171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

▪ Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 

▪ A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de 
la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

▪ El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

▪ Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació 
de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació 
respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

▪ El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han 
establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

▪ Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les 
seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

▪ El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

▪ El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà 
creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà 
exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a altre tècnic, 
Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació 
de representació del Contractista a l'obra. 

▪ El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats 
preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

▪ Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el 
seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la 
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normativa legal vigent. 
▪ El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així 

com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, 
així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, formació, informació i 
capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal dels 
treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i estabilitat dels esglaons i 
recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, 
bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, 
ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de 
les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat 
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest 
centre de treball. 

▪ El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran 
de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de 
provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que 
s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de 
Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal. 

▪ L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del 
terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el futur ignorància d'aquestes 
circumstàncies. 

▪ El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels 
danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió com per 
negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així com del 
Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

▪ Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 

Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, 

Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 

representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, 

tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la 

situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

▪ Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des 
del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com 
dels propis treballadors Autònoms.  

▪ També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió 
incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització de zones de pas 
amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

▪ El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal 
d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

▪ El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització 
escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

▪ La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres 
casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i competent a 
càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per 
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat 
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d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
▪ Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció 

Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o 
en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la 
Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de 
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 

▪ El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió 
del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar 
que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions 
establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 

  

2.6. TREBALLADORS AUTÒNOMS 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, 
el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 

 

▪ Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 
1627/1997. 

▪  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, 
durant l'execució de l'obra. 

▪ Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 
1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

▪ Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

▪  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual 
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per 
part dels treballadors. 

▪ Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

▪ Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut 
durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

▪ Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions 

de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista 
posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar 
equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia 
dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, segons el risc que s'ha de 
prevenir i l'entorn del treball. 

  
 
 

2.7. TREBALLADORS 

 
Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que 
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 
a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
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Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

▪ El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
▪ El deure d'indicar els perills potencials. 
▪ Té responsabilitat dels actes personals. 
▪ Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i 

salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
▪ Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
▪ Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
▪ Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus 

companys o tercers aliens a l'obra. 
▪ Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  

  

 

 

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 

3.1. INTERPRETACIÓ DELS DOCUMENTS VINCULANTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I 

SALUT 

 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 
 
▪ Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
▪ Bases del Concurs. 
▪ Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i 

salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
▪ Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
▪ Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
▪ Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, 

redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de 
Seguretat. 

▪ Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
▪ Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
▪ Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra 

en qüestió. 
▪ Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com 
mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la 
Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
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relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització 
del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director 
d’Obra i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les 
mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut 
raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el 
Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i 
correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en 
un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si 
s’hagués recollit en tots. 
 

 

3.2. VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, 
podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells 
aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com 
ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i 
Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
  
 

3.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA 

 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels 
seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al 
‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 
del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de 
Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els 
continguts que en cada cas s’indiquen. 
 

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 

 

- Ubicació dels serveis públics. 

- Electricitat. 

- Clavegueram. 
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- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

 

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del 

seu pla d’execució real. Indicant: 

 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 
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- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants 

de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 

circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

 

 

Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en 

avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 

l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales 

(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
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- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, 

xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i 

sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, arquetes i 

registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 

 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb 
risc de caigudes d’altura. 

 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de l’obra 

executada (*). 

 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
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- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

3.4. EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES'' 

 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 
22 Gener de 1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà d’estar permanentment a l'obra, 
en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i 
del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran 
realitzar-li les anotacions que considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat 
i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 
hores. 
 

 

3.5.  CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE 

PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA DE 

SEGURETAT 

 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats 
assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  
segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 
els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total 
entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament 
o representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap 
modificació verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol 
dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia 
hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran 
de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
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jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora 
de l’esmentada jurisdicció. 
  

 

 

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en 
el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no 
obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic 
particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
  

 

4.1. TEXTOS GENERALS 

 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de mayo 
de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de 
febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)”. Derogada 
parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 
de noviembre de 2004)”. 

− “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM  28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de 
septiembre de 1970)”, en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 
31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 
(BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre 
de 1994)”. 

− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM  9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo 
de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre 
de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, 
“R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 
773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”. 

− “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D.  1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada 
per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.  

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D.  2001/1983 de 28 de julio 
(BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 
1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de 
septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM  16 de diciembre de 1987 
(BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
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− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra 
(BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. 
Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de 
sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio 
de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de 
septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 
(BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D.  486/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de abril 
de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 24 de 
octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto 
de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de 
construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo 
temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 

− “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de 
productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-
3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. 
Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 
contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de 
enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  
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− Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de 
prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit  de les comunicacions de 
designació de delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004). 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE 
de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones 
mecánicas”. 

− “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por 
el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de 
carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 
19 de octubre)”.  

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de 
marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per 
intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por 
R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”. 

  

 

4.2. CONDICIONS AMBIENTALS 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància 
mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de 
juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
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relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 
349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 

− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. 
Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE 
de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de 
noviembre de 2007)”. 

  

 

4.3. INCENDIS 

− Ordenances municipals. 

− “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
de Protección Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per 
“Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 
5 de agosto de 1999)”. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 
de 12 de febrero”. 

 

  

4.4. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

− “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de 
diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre 
de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
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− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les 
distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. 
Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre 
de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el 
inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real 
Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que 
se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas 
de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo 
de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 
Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”. 

 

  

4.5. EQUIPS I MAQUINÀRIA 

 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos 
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE 
de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Orden de 23 de  mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras (BOE de 14 de junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de 
marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. 
Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE 
de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 
1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de 
manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
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miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 
(BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la 
que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al 
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 
de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 

− “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 

− “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos de presión 
(BOE de 31 de mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el 
que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos 
industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 
18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 
de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo 
de 1982 (BOE de  23 de junio de 1982)”.  Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de 
noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de 
noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 
de abril de 1998)”. 

“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 
1987)”. Modificació: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de 
instalación de ascensores con máquina en foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de 
septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas. Resolución 
de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”. 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 
17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio 
de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles 
autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
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“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de 
abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)”.  

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  

4.6. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 
− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 

1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de 
mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, 
“Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de 
septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de 
noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por 
Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la 
norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 
marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) 
[notificada con el número C(2006) 777]”. 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. SENYALITZACIÓ 

 “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de 
obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 

 

4.8. DIVERSOS 

− “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas 
complementarias, relativas a los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de 
Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE 
de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 1994)”. 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
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explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
de 12 de marzo de 1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i 
“Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la 
“Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 
(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden 
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de 
accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de 
diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 
sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de 
actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de 
marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de 
mayo de 1999)”. 

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de 
enero de 2007)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el 
registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de 
agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 
  

 

 

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 

5.1. CRITERIS D'APLICACIÓ 

 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, 
incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos 
d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells 
de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos 
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els 
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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5.2. CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  

 

5.3. REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la 
seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant 
els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el 
Títol IV del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques. 
 

 

 

5.4. PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri 
per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per 
ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

 

 

1.- 
MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- 
LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- 
GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- 
MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
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5.- 
GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 

l’obra contractada + Pèrdua d’homologació com Contractista, per 

la mateixa Propietat, durant 2 anys. 

  

 

 

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 

6.1. PREVISIONS DEL CONTRACTISTA  A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE SEGURETAT 

 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar 
les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 
 
 

• TÈCNIQUES ANALÍTIQUES DE SEGURETAT 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de 
les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 

- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

 

Posteriors als accidents.- 

 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 

 

• TÈCNIQUES OPERATIVES DE SEGURETAT. 
 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el 
Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
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El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  

 

6.2. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus 
en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, 
per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a 
títol de guia, l'enunciat dels més importants: 
 
▪ Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
▪ Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
▪ Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, 

relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
▪ Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
▪ Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
▪ Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
▪ Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

 

6.3. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA 

COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
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seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-
se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de 
l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de 
Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva 
important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar 
els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als 
responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com 
una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i 
temps de dedicació a aquestes funcions. 
 

 

6.4. OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE MEDICINA 

DEL TREBALL 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 
periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 
 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
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- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

 

6.5. COMPETÈNCIES DELS COL·LABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a 
més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, 
es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat 
pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es 
reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del 
seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 
  

 

6.6. COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 
  

 

 

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS EQUIPS, 

MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

7.1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-

FERRAMENTES 

 
• DEFINICIÓ 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
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El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 

• CARACTERÍSTIQUES 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents 
Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a 
més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 
 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 

− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
 

 

7.2. CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT DELS 

EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

• ELECCIÓ D’UN EQUIP 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 

• CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES 
FERRAMENTES 

 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i 
Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 

• EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT 

 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i 
contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 
25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i 
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custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 

 

  

7.3. NORMATIVA APLICABLE 

 
• DIRECTIVES COMUNITÀRIES RELATIVES A LA SEGURETAT DE LES MÀQUINES, 

TRANSPOSICIONS I DATES D’ENTRADA EN VIGOR 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 
91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 
175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han 
codificat en un sols text mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 

 

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial 
Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95). 

 

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95. 

 

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 

 

Excepcions: 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -
D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. 
L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat 
Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les 
Directives del Consell 90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial 
Decret 2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91. 

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
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membres sobre comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les 
Directives del Consell 93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 
7/4/1999). 

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 
1950/1995, d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96). 

Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96. 

− Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 
membres sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del 
Consell 93/68/CEE. 

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial 
Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 276/1995: el 28/3/95. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de 
legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes 
potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94). 

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96). 

Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03. 

− Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). 

Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de 
màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

− Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut 
per a la utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 
30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 
30/12/95). 

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que 
entren en vigor el 5/12/98. 

 

 

• NORMATIVA D’APLICACIÓ RESTRINGIDA 

 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de 
Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 
del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció 
(B.O.E. de 9/6/89). 

− Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 
14/6/77), modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 
31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària 



  

Annex núm. 12. Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions. 
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MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per 
a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de 
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  
 
 

 

     Granollers, novembre de 2018 

      L’autor del Projecte  

 

 

 

 

 

      David Blázquez Aguirre 

      Enginyer de camins, canals i ports 

      DBA Estudis i Projectes 
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AMIDAMENTS Pàg.:20/11/18 1Data:

PRESSUPOST  OBRA 01
EQUIPS DE 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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 4583 H1431101

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 1404 H1445003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

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

5 H1455710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats
interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i
UNE-EN 420

6 H1457520

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

EUR
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C#*D#*E#*F#2 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

7 H1461110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors8 H1482111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

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

9 H1483344

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47110 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340

11 H1487350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

PRESSUPOST  OBRA 01
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVACAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

1 H153A9F1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Senyal manual per a senyalista2 HBB20005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

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

3 HBBAA005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAC005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària5 HBC12500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs6 HBC19081

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 400,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

EUR
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u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs7 HBC1JF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs8 HBC1KJ00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pont costats 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 2 m d'alçària, tipus RIVISA o equivalent, col·locada sobre bases de formigó i
lligades entre elles, incloent malla tupida interior, i amb el desmuntatge inclòs

9 HBC1KJ05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tancament perimetral obres 150,000 150,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

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

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Unitats

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  OBRA 01
IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRACAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions1 H15Z1001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Hores

C#*D#*E#*F#2 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb
dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

2 HQU15Q0A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Mesos

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 8,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

3 HQU1A20A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Mesos

C#*D#*E#*F#2 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Treballadors

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

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

5 HQU25701

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Bancs

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 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

6 HQU27902

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Taules

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs7 HQU2GF01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Escombraries

C#*D#*E#*F#2 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs8 HQU2P001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Penjadors

C#*D#*E#*F#2 15,000 15,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 15,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball9 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Farmaciola

C#*D#*E#*F#2 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs10 HQU2AF02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Nevera

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs11 HQU2E001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Microones

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST  OBRA 01
DESPESES DE FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra1 H16F1004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESSUPOST  OBRA 01
ALTRESCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per a creació i seguiment de protocol d'actuació en cas d'episodis de pluja intensa i avingudes
per a la prevenció en els treballs a executar en la llera del riu

1 HX00015

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

pa Partida alçada a justificar a disposició del coordinador de seguretat i salut al llarg de les obres2 HX00013

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5,93uH1411111 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-TRES 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)

 €0,23uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 3
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €1,60uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4
(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €2,40uH1455710 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- 5

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €10,91uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre suport d'escuma
de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420

P- 6

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €5,54uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347

P- 7

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €8,48uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 8
(VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €12,76uH1483344 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- 9

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 10

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €4,39uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 11

(QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €23,07uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 12

(VINT-I-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)

 €42,69hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 13
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

 €27,15hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 14
(VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €11,80uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 15
(ONZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €34,67uHBBAA005 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- 16

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
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 €27,48uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 17

(VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €21,12uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 18
(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €0,32mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 19
(ZERO EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €23,01uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 20
(VINT-I-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €6,83mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 21
(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €12,51mHBC1KJ05 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 2 m d'alçària, tipus RIVISA o equivalent, col·locada
sobre bases de formigó i lligades entre elles, incloent malla tupida interior, i amb el desmuntatge
inclòs

P- 22

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €45,61uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €143,10mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC amb dipòsit químic de
220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb manteniment inclòs

P- 24

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €101,21mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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- 25

(CENT UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €58,34uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

P- 26

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €22,18uHQU25701 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- 27

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €29,84uHQU27902 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- 28

(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €114,81uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 29
(CENT CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €89,56uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 30
(VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 31

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 33

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €1.500,00paHX00013 Partida alçada a justificar a disposició del coordinador de seguretat i salut al llarg de les obresP- 34
(MIL CINC-CENTS EUROS)

 €500,00paHX00015 Partida alçada a justificar per a creació i seguiment de protocol d'actuació en cas d'episodis de
pluja intensa i avingudes per a la prevenció en els treballs a executar en la llera del riu

P- 35

(CINC-CENTS EUROS)

Granollers, novembre de 2018

L´ autor del projecte

David Blázquez Aguirre 
Enginyer de camins, canals i ports

DBA Estudis i Projectes 
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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  €5,93

B1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

 €5,93000

Altres conceptes 0,00 €

uH1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2  €5,99

B1421110 Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons
UNE-EN 167 i UNE-EN 168

 €5,99000

Altres conceptes 0,00 €

uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

P- 3  €0,23

B1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

 €0,23000

Altres conceptes 0,00 €

uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 4  €1,60

B1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140  €1,60000
Altres conceptes 0,00 €

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- 5  €2,40

B1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb
dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al
canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

 €2,40000

Altres conceptes 0,00 €

uH1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

P- 6  €10,91

B1457520 Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC
sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug
reversible amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN
511 i UNE-EN 420

 €10,91000

Altres conceptes 0,00 €

uH1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 7  €5,54

B1461110 Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

 €5,54000

Altres conceptes 0,00 €

uH1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriorsP- 8  €8,48

B1482111 Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors  €8,48000
Altres conceptes 0,00 €

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- 9  €12,76

B1483344 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

 €12,76000
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Altres conceptes 0,00 €

uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

P- 10  €18,12

B1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

 €18,12000

Altres conceptes 0,00 €

uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

P- 11  €4,39

B1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340

 €4,39000

Altres conceptes 0,00 €

uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb
tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 12  €23,07

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €5,28000
B44Z501A Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

 €11,37500

Altres conceptes 6,42 €

hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 13  €42,69

Altres conceptes 42,69 €

hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 14  €27,15

Altres conceptes 27,15 €

uHBB20005 Senyal manual per a senyalistaP- 15  €11,80

BBB2A001 Senyal manual per a senyalista  €11,80000
Altres conceptes 0,00 €

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- 16  €34,67

BBBAA005 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, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

 €6,16000

BBBAD015 Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

 €9,07000

Altres conceptes 19,44 €

uHBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

P- 17  €27,48

BBBAC005 Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància

 €8,04000

Altres conceptes 19,44 €

uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 18  €21,12

BBC12502 Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos  €20,63000
Altres conceptes 0,49 €

mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 19  €0,32

BBC19000 Cinta d'abalisament  €0,16000
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Altres conceptes 0,16 €

uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 20  €23,01

BBC1JF00 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre  €22,04000
Altres conceptes 0,97 €

mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs

P- 21  €6,83

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos  €5,22000
Altres conceptes 1,61 €

mHBC1KJ05 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 2 m d'alçària, tipus RIVISA o
equivalent, col·locada sobre bases de formigó i lligades entre elles, incloent
malla tupida interior, i amb el desmuntatge inclòs

P- 22  €12,51

BBC1KJ04 Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos  €5,22000
Altres conceptes 7,29 €

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- 23  €45,61

BM311611 Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat  €36,35000
BMY31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors  €0,28000

Altres conceptes 8,98 €

mesHQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

P- 24  €143,10

BQU15Q0A Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m amb 1 WC
amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit aigua de 100 l, amb
manteniment inclòs

 €143,10000

Altres conceptes 0,00 €

mesHQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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- 25  €101,21

BQU1A20A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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

 €101,21000

Altres conceptes 0,00 €

uHQU22301 Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

P- 26  €58,34

BQU22303 Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos

 €53,41000

Altres conceptes 4,93 €

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- 27  €22,18

BQU25700 Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5
persones per a 4 usos

 €19,22000

Altres conceptes 2,96 €

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- 28  €29,84

BQU27900 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones per a 4 usos

 €22,93750
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Altres conceptes 6,90 €

uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

P- 29  €114,81

BQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos  €107,90000
Altres conceptes 6,91 €

uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 30  €89,56

BQU2E002 Forn microones, per a 2 usos  €88,65000
Altres conceptes 0,91 €

uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

P- 31  €54,88

BQU2GF00 Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat  €52,91000
Altres conceptes 1,97 €

uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32  €1,91

BQZ1P000 Penja-robes per a dutxa  €0,92000
Altres conceptes 0,99 €

uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

P- 33  €114,45

BQUA1100 Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball

 €114,45000

Altres conceptes 0,00 €

paHX00013 Partida alçada a justificar a disposició del coordinador de seguretat i salut al
llarg de les obres

P- 34  €1.500,00

Sense descomposició 1.500,00 €

paHX00015 Partida alçada a justificar per a creació i seguiment de protocol d'actuació en
cas d'episodis de pluja intensa i avingudes per a la prevenció en els treballs a
executar en la llera del riu

P- 35  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

Granollers, novembre de 2018

L´ autor del projecte

David Blázquez Aguirre 
Enginyer de camins, canals i ports

DBA Estudis i Projectes 
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OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

15,0005,93 88,95

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)

15,0005,99 89,85

3 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 3)

30,0000,23 6,90

4 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)

30,0001,60 48,00

5 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 - 5)

15,0002,40 36,00

6 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions,
de PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment
amb teixit hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig
avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P -
6)

5,00010,91 54,55

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 7)

15,0005,54 83,10

8 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 8) 30,0008,48 254,40

9 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 - 9)

30,00012,76 382,80

10 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 10)

30,00018,12 543,60

11 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 11)

15,0004,39 65,85

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.654,00

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 12)

6,00023,07 138,42

2 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 15) 2,00011,80 23,60

3 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 - 16)

2,00034,67 69,34

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12

2,00027,48 54,96

EUR
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m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

5 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 18) 10,00021,12 211,20

6 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

400,0000,32 128,00

7 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

6,00023,01 138,06

8 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 21)

20,0006,83 136,60

9 HBC1KJ05 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 2 m d'alçària, tipus
RIVISA o equivalent, col·locada sobre bases de formigó i lligades
entre elles, incloent malla tupida interior, i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)

150,00012,51 1.876,50

10 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 23)

2,00045,61 91,22

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.867,90

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 13)

60,00042,69 2.561,40

2 HQU15Q0A mes Lloguer de cabina sanitaria de material plàstic, d'1,2x1,2x2,4 m
amb 1 WC amb dipòsit químic de 220 l, 1 lavabo amb dipòsit
aigua de 100 l, amb manteniment inclòs (P - 24)

8,000143,10 1.144,80

3 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 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 - 25)

8,000101,21 809,68

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

15,00058,34 875,10

5 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 - 27)

3,00022,18 66,54

6 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 - 28)

3,00029,84 89,52

7 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

3,00054,88 164,64

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 32)

15,0001,91 28,65

9 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 33)

2,000114,45 228,90

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

1,000114,81 114,81

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

1,00089,56 89,56

CAPÍTOLTOTAL 01.03 6.173,60

EUR
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OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 14)

20,00027,15 543,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 543,00

OBRA PRESSUPOST  01

CAPÍTOL ALTRES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HX00015 pa Partida alçada a justificar per a creació i seguiment de protocol
d'actuació en cas d'episodis de pluja intensa i avingudes per a la
prevenció en els treballs a executar en la llera del riu (P - 35)

1,000500,00 500,00

2 HX00013 pa Partida alçada a justificar a disposició del coordinador de
seguretat i salut al llarg de les obres (P - 34)

1,0001.500,00 1.500,00

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.000,00

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.654,00
Capítol 01.02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 2.867,90
Capítol 01.03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 6.173,60
Capítol 01.04 DESPESES DE FORMACIÓ DE SEGURETAT I SALUT 543,00
Capítol 01.05 ALTRES 2.000,00

01 Pressupost  Obra 13.238,50

13.238,50

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost 13.238,50

13.238,50

EUR
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EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS. 

1. EXPROPIACIONS. 

1.1. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT. 

La finalitat del present document és servir de base de partida per la incoació i subsegüent tramitació, si 

s’escau, de l’expedient d’expropiació dels bens i drets afectats per l’execució de les obres contingudes en el 

projecte de referència. 

Conseqüentment, el present annex d’expropiacions, té la finalitat de definir, amb tota la precisió possible, els 

terrenys que són estrictament necessaris per la correcta execució de les obres contemplades en el mateix. 

1.2. DESCRIPCIÓ DELS TERRENYS. 

Els terrenys afectats pel present projecte es refereixen única i exclusivament al “SANEJAMENT I 

DEPURACIÓ DEL NUCLI DEL MONTSENY AL T.M. DEL MONTSENY”. Dits terrenys pertanyen 

administrativament al municipi de El Montseny, Vallès Oriental, província de Barcelona, Comunitat de 

Catalunya. 

Hem obtingut la informació de la titularitat dels terrenys mitjançant el cadastre virtual de la Direcció General 

del Cadastre, del Ministeri d’Hisenda. Concretament hem fet servir l’eina buscador d’immobles per mitjà de 

les seves coordenades, dit instrument ens indica que els terrenys afectats estan adscrits a hidrografia natural, 

també indica que la parcel·la afectada es la 9003 del polígon 8,  al ser un descompte del cadastre ens ratifica 

la seva titularitat pública. 

Si bé els terrenys públics són, en altres coses, inexpropiables, es fa constar dita superfície a l’annex, per si 

om tingues algun dret adquirit sobre els mateixos. 

La superfície total de la parcel·la afectada es de1.263,90   m2 . 

Atès que l’any 2004 es van adscriure al projecte 686,98  m2, la resta de 576,92  m2, són la raó d’esser del 

present annex d’expropiacions.  

 

1.3. AFECCIONS. 

Per la correcta execució de les obres contingudes en el present projecte és necessari realitzar l’ocupació de 

la superfície necessària per portar a terme la construcció de les diferents instal·lacions que composen 
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l’estació depuradora d’aigües residuals. Tanmateix, aquestes s’ubiquen dins de la parcel·la de l’antiga EDAR, 

no sent necessària l’expropiació de terreny per la seva ubicació. 

El camí d’accés a la nova EDAR, coincideix amb el camí d’accés a l’antiga EDAR, no sent necessària 

l’expropiació de terreny per la seva ubicació. 

1.4. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS. 

A continuació s’adjunta una taula amb la relació dels propietaris afectats: 

 

Municipi: EL MONTSENY. 

Obra:  PROJECTE SANEJAMENT I DEPURACIÓ DEL 

NUCLI DEL MONTSENY AL T.M. DEL 

MONTSENY. 

Finca del projecte núm.: 1. 

Polígon:  8. 

Parcel·la:  9003. 

Titular:  Domini Públic. 

Domicili:  

. 

Superfície a expropiar: 576,92  m² *. 

Superfície de servitud: - m². 

Superfície ocupació temporal: - m². 

Naturalesa: Rústic. 

 

Naturalesa: Rústic. 
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* Els béns de domini públic son inexpropiables 

 

1.5. PLÀNOLS PARCEL·LARIS. 

El present document inclou el plànol de zonificació detallada en el que s’observa la parcel·la prevista per la 

ubicació de la EDAR. 

1.6. CRITERIS DE VALORACIÓ. 

Atès el planejament urbanístic vigent a El Montseny, els terrenys objecte de valoració corresponen a sòl 

classificat com a no urbanitzable (Rústic). 

Sòl no urbanitzable. 

Per a la valoració del terreny, s’ha aplicat el que preveu la Llei 6/1998, en el seu article 26: 

1. El valor del sòl es determinarà pel mètode de comparació a partir de valors de finques anàlogues. A 

aquests efectes, la identitat de raó que justifiqui l’analogia haurà de tenir en compte el règim 

urbanístic, la situació, grandària i naturalesa de les esmentades finques en relació amb la que es 

valora, així com, en el seu cas, els usos i aprofitaments de que siguin susceptibles. 

2. Quan per la inexistència de valors comparables no sigui possible l’aplicació del mètode indicat al 

punt anterior, el valor del sòl no urbanitzable es determinarà mitjançant la capitalització de les 

rendes reals o potencials del sòl, i conforme al seu estat en el moment de la valoració. 

Ocupació temporal. 

Per aquest concepte es valoraran els cultius existents a les finques i les instal·lacions o construccions que 

s’hagin de reposar, així com els rendiments que els titulars dels bens i drets afectats deixin de percebre i en 

el casos que procedeixi, s’aplicaran els restants conceptes que indica l’art. 115 de la LEF.  

Tenint en compte que els terrenys son públics, no correspon cap indemnització 

1.7. VALORACIÓ DE LES AFECCIONS. 

Dels criteris de valoració abans exposats, indemnitzacions derivades de les finques afectades i de les 

reposicions de les instal·lacions o construccions en elles existents, es preveu una partida per tots els 

conceptes de 288,46 €. 
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FINCA DEL 

PROJECTE 

POLIGON PARCEL·LA REFERÈNCIA 

CATASTRAL 

TITULAR DOMICILI SUPERFÍCIE A 

EXPROPIAR 

(m2) 

SUPERFICIE DE 

SERVITUT (m2) 

SUPERFICIE 

D'OCUPACIÓ 

TEMPORAL (m2) 

NATURALESA 

1 8 9003 08136A008090030000RI Domini Públic  576,92   - - Rústic 
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1.8. PLÀNOL PARCEL·LARI. 
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1.9. CONSULTA DESCRITIVA I GRÀFICA DE LES DADES CADASTRALS CORRESPONENTS A 

LES COORDENADES DEL CENTRE DE LA PARCEL·LA AFECTADA. 
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2. SERVEIS AFECTATS. 

 

Al respecte dels serveis d’altres companyies que puguin resultar afectats, es realitzen les següents 

observacions:  

- De la documentació rebuda amb la consulta a la plataforma EWISE-ACEFAT es deriva que no 

existeixen serveis a la zona de la EDAR (s’adjunta informació rebuda al final del present annex). 

- Una vegada es comptin amb els detalls de les tasques derivades de l’execució de l’escomesa 

elèctrica, caldrà verificar la existència o no de serveis en la zona de treball 

- En tot cas, correspon al contractista adjudicatari de les obres la verificació de la existència de 

serveis de forma prèvia a l’execució dels treballs. 
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Apèndix núm.1. Documentació rebuda de serveis afectats





Ref: 435373

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 15/10/2018, Ref: 435373, les comunicamos que
no tenemos constancia de la existencioa de servicios de nuestra red de distribución
en la zona indicada en su solicitud.

Saludos,



Ref: 435373

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 15/10/2018, Ref: 435373, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,



Ref: 435373

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 15/10/2018, Ref: 435373, les comunicamos que
no tenemos constancia, con la documentación / información de la que disponemos,
de la existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,
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Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A. 
 

Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 

proximidad de instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (en adelante 

NEDGIA): 

• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad del 

solicitante el uso indebido de la misma. 

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de NEDGIA.  

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros ar-

chivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fiel-

mente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas.  

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede haber 

variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red, como 

las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, por 

razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de las 

redes de NEDGIA. 

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres meses 

de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actua-

lización de la información. 

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de 

obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y per-

juicios a nuestras instalaciones. 

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 

incluido en los planos anexados. 

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de antela-

ción, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito que se 

anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en la 

solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta documen-

tación es uinicio@nedgia.es: 

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA. 

• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   
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o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 

lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 

ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios debi-

damente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. 

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 

arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 

de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. 

• Si se producen desmontes en las proximidades de la tubería, pudiendo en su situación final provocar desliza-

mientos o movimientos del terreno soporte de la conducción, deberán ser objeto de un estudio particular, 

determinando en cada caso, si no las hubiera, las protecciones adecuadas, al objeto de evitar los mismos. 

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 

acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 

especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 

velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. 

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 

comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería de 

gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 

y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA. 

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 

en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 

de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que desem-

bocaría en una perforación de la tubería. 

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un 

sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital impor-

tancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta en el 

mismo. 

• En el caso de tuberías de acerose instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA) 

de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible influencia 

de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. 
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• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 

designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo 

dicha actuación, asegurando queésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de 

gas no supere los 30 mm por segundo. 

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión 

de los planos de las instalaciones existentes en la zona. 

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la instalación 

de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté 

definido en los planos de servicios suministrados.  

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 

complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 

cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. 

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 

será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 

de obra. 

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones 

legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. 

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 

por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. 

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean 

canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias míni-

mas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente y 

se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta 

tabla resumen: 

 

DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 

MÍNIMA 

MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 

MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 

Recomendada 

MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 

MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 

 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*)   Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para 

adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización: 

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE 

60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la 

ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de 

la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la 

zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la 

adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. 

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 

la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la 

tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso 

de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. 

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por debajo 

o lateralmente requerirán especial atención. 

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 

de los riesgos de las instalaciones: 

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 

empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa solici-

tante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de 

explotación, es decir, CON gas a presión. 

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instala-

ciones de gas. 

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 

todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 

de Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia. 

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 

condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 

en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 

preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 

Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los tra-

bajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus 

empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean 

necesarias. 

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control deAtención de Urgencias) de NEDGIA 

para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo:900.750.750 (24 horas 

durante todos los días del año) 

 

 

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN 

EL LUGAR DE TRABAJO 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
 
 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, pre-
viamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la firma 
del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
 
 OFICINA TÉCNICA 
 Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
 08003. BARCELONA. 
 

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es 
 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, especí-
ficos a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre 
las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de 
la red de NEDGIA. 
 
 
 
 
 
Nedgia Catalunya, S.A. 
Gas Natural Redes GLP, S.A. 
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRAQUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS 
 

 

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a 
través de la Plataforma web) 
 
 
DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: ............................................................  
 
Dirección:  ..............................................................................................................................................  
 
Tel: ...............................................................  
Fax: ..............................................................  

 
- Razón Social de la empresa  

ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Domicilio de la empresa  
ejecutora de las obras: ...................................................................................................................  
 

- Lugar de las obras:  ........................................................................................................................  
 
- Denominación de la obra:  ..............................................................................................................  

 

- Objeto de la obra: ...........................................................................................................................  
 
- Fecha de inicio de ejecución de obras:  .........................................................................................  

 

- Duración prevista de las obras:  .....................................................................................................  
 

- Nombre del Jefe de Obra:  .............................................................................................................  
 

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra:  ....................................................................................  
 

- Observaciones:  ..............................................................................................................................  
 
Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural 
Redes GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de 
gas durante los trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006). 
 
(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........  
 
Empresa Constructora 
P.P. 
 
 
 
Fdo. (Indíquese nombre y apellidos) 
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 

NEGRO 
En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las 

redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente 

al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra: 

 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
 

 

 

 

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 

de color negro para la distribución de gas.  

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 

por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros 

servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-

8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 

una vez colocado el tubo en la zanja.   

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 

100 naranja: 

� La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm 

por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 

� Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 

las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 

luz…etc.) 
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Ejemplo de visualización 
 

 



Condicionantes Particulares Nedgia Catalunya, S.A.

Es de nuestro interés poner en su conocimiento que los datos incluidos en nuestros registros tienen carácter
orientativo, reflejando la situación aproximada de las instalaciones propiedad de Nedgia Catalunya, S.A. y/o Gas
Natural Redes GLP, S.A. (en adelante NEDGIA) y corresponden al contenido de nuestros archivos hasta el día
de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder fielmente a la realidad de la
ubicación de las instalaciones grafiadas.

Con relación a su solicitud número 435373, puesto que la información solicitada es aproximada, les
comunicamos que en la zona que nos indican , no se dispone de información de red existente actualmente
de NEDGIA, según los datos registrados en nuestros archivos actualmente.

No obstante, para su conocimiento e información les adjuntamos las condiciones técnicas y legales a tener en
cuenta en los trabajos a realizar en las proximidades de instalaciones de gas.

• La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la red,
como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia,
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones de
las redes de NEDGIA.

• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de
la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de
actualización de la información.

• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de NEDGIA al proyecto de
obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños y
perjuicios a nuestras instalaciones.

• En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han
incluido en los planos anexados.

• La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a NEDGIA al menos con 72 horas de
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada
en la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. La dirección de envío de esta
documentación es uinicio@nedgia.es

• Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de NEDGIA.
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• El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100
de color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las
utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)

• Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por lo
que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá
ponerse esta circunstancia en conocimiento de NEDGIA con objeto de establecer los pasos necesarios
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar.

• Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados.

• En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s.

• Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se
comunicará al responsable indicado de NEDGIA, procediendo el contratista a proteger y soportar la tubería
de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo
imprescindible y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de NEDGIA.

• Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos en
el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que
desembocaría en una perforación de la tubería.

• Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y un
sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a NEDGIA cualquier daño que se advierta
en el mismo.
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• En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por NEDGIA)
de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de NEDGIA, con objeto de medir y calibrar la posible
influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa.

• En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico
designado por NEDGIA de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a cabo
dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería de
gas no supere los 30 mm por segundo.

• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de NEDGIA deberá estar en posesión
de los planos de las instalaciones existentes en la zona.

• Deberá comunicarse a NEDGIA la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre
que no esté definido en los planos de servicios suministrados.

En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones.

• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales
de obra.

• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, NEDGIA se reserva el derecho a emprender las acciones
legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar.

• Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de
suministro de gas.

• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar sean
canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se adjunta
tabla resumen:
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En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a NEDGIA, para
adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente puntualización:

o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma UNE
60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la cual la
ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad de la
misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas en la
zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, para la
adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización.

• Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada de la
tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente el uso
de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.

• Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por
debajo o lateralmente requerirán especial atención.

• Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos
de los riesgos de las instalaciones:

o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, NEDGIA informa a la empresa
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal de
explotación, es decir, CON gas a presión.

o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las
instalaciones de gas.

o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente todo
tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención de
Urgencias de NEDGIA, comunicando esta circunstancia.

o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias en
función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar.

o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción.

o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los
trabajadores de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de sus
empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que sean
necesarias.

o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.
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o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de
NEDGIA para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 900.750.750
(24 horas durante todos los días del año)

ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL
LUGAR DE TRABAJO.
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS

Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, previamente al inicio de
las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío indicando como referencia el nº de
solicitud de información, al objeto de proceder a la firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la
cantidad establecida. Las solicitudes deben dirigirse a la siguiente dirección:

OFICINA TÉCNICA

Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1.

08003. BARCELONA.

O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@nedgia.es

Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos a su tipología
de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias entre las obras a ejecutar y las instalaciones
de gas existentes en la zona.

Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su documentación (planos,
detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades de la red de NEDGIA.

Nedgia Catalunya, S.A.
Gas Natural Redes GLP, S.A.
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NOTIFICACIÓN DE INICIO DE OBRA QUE AFECTA A CANALIZACIÓN DE GAS

Ntra Refª: (cítese inexcusablemente la referencia indicada en la solicitud de información realizada a través de
la Plataforma web)

DESTINATARIO: Empresa Distribuidora / Servicios Técnicos: .....................................

Dirección:.....................................................................................................................

Tel:.................................
Fax:................................

- Razón Social de la empresa
ejecutora de las obras : ……………………………………………………………………..

- Domicilio de la empresa
ejecutora de las obras : .............................................................................................

- Lugar de las obras : …………………………………………………………………………

- Denominación de la obra: …………………………………………………………………..

- Objeto de la obra:…………………………………………………………………………….

- Fecha de inicio de ejecución de obras: ……………………………………………………

- Duración prevista de las obras: …………………………………………………………….

- Nombre del Jefe de Obra: ………………………………………………………………….

- Teléfono de contacto con el Jefe de Obra: ……………………………………………….

- Observaciones:……………………………………………………………………………….

Aceptando respetar las obligaciones y normas facilitadas por Nedgia Catalunya, S.A. y Gas Natural Redes
GLP, S.A. y utilizarlas adecuadamente para evitar daños en la instalaciones de distribución de gas durante los
trabajos que se desarrollen en sus inmediaciones (R.D. 919/2006).

(Lugar y fecha) ........................................... a...... de ............................ de ..........

Empresa Constructora
P.P.

Fdo. (Indíquese nombre y apellidos)
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INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR NEGRO

En la cartografía disponible en la web de información de servicios existentes (eWise), correspondiente a las
redes de distribución de NEDGIA, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente
al objeto de facilitar su identificación previa antes del inicio de la obra:

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada

Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado

El Grupo Naturgy ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno PE 100 de
color negro para la distribución de gas.

o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente por
toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en otros servicios
como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules.

o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6-8) para
DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo una vez
colocado el tubo en la zanja.

o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE100
naranja:

· La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 cm por encima
de la generatriz superior de la conducción de gas.

· Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que las utilizadas
con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua,luz…etc.)
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Ejemplo de visualización
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Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 435373-11418020

Fecha: 15/10/2018

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

P_(948133.079/4636961.699)
Projecte: 435373
Coordenades: 948133.079,4636961.699

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico: ingenieriaeste@telefonica.com

Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II





DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 435373 Punto: 4245881435373 -4245881

edar montseny

Fecha Entrega:

15 de octubre de 2018

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 30 X: 948133.079 Y: 4636961.699
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AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA, PEIN, ZONA 

MARÍTIMA TERRESTRE, XARXA NATURA 2000 I ENPE 

 

1. JUSTIFICACIÓ DEL SOTMETIMENT DEL PROJECTE AL TRÀMIT D’AVALUACIÓ 

AMBIENTAL. 

L’àrea de projecte queda localitzada dins del Massís del Montseny que esdevé un espai natural que disposa 

de diverses figures de protecció. 

S’ha comprovat la necessitat de realitzar una avaluació d’impacte ambiental simplificada segons estableix 

la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, donant pas a un Estudi d’Impacte Ambiental 

Simplificat específic (EIA), en un document apart, atès que l’àmbit d’actuació afecta un espai natural 

protegit. 

L’elaboració de l’EIA dona compliment així al que estableix l’article 7, Àmbit d’aplicació de l’avaluació 

d’impacte ambiental, de la citada Llei 21/2013 que s’aplica a aquells projectes que afecten a espais naturals 

i que no queden recollits a l’annex I ni a l’annex II de la citada normativa. En concret, l’article indica el 

següent:  

“Seran objecte d’una avaluació d’impacte ambiental simplificada: (....) Els projectes no inclosos ni 

a l’annex I ni a l’annex II que puguin afectar de forma apreciable, directa o indirectament, a Espais 

protegits Xarxa Natura 2000.”   

Per tant, el projecte constructiu va acompanyat del document de títol Estudi d’Impacte Ambiental Simplificat. 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al terme municipal del Montseny (Barcelona)”, promogut pel 

Consorci del Besòs-Tordera. 

2. NORMATIVA D’APLICACIÓ D’AVALUACIÓ D’IMPACTE. 

A nivell general, el projecte s’ha d’ajustar al compliment de la normativa de protecció del Pla Especial del 

Parc Natural del Montseny, especialment pel que fa referència a la integració paisatgística, la tipologia i 

acabats de les edificacions i de les tanques, els camins d’accés i la protecció del riu i els marges.  

A nivell d’avaluació ambiental, a banda del compliment de la Llei 21/2013, cal considerar també la següent 

legislació: 
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 Llei 6/2010, de 24 de març, de modificació del text refós de la Llei d’ Avaluació d’Impacte Ambiental 

de projectes, aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener.  

 Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Avaluació 

d’Impacte Ambiental de projectes (BOE núm. 23, 26 de gener de 2008).   

 Reial Decret Legislatiu 1131/1988, de 30 de setembre, pel que s’aprova el reglament per a 

l’execució del Reial Decret Legislatiu 1302/1986 (BOE núm. 239, 5 d’octubre de 1988).  

 Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental, de la Generalitat de Catalunya 

(DOGC núm. 1000, 3 de juny de 1988). 

Així mateix, l’EIA ha tingut present l’aplicació de la normativa sectorial relacionada amb la protecció dels 

diferents vectors ambientals. 

3. AFECCIONS A LLERA PÚBLICA. 

La parcel·la escollida per a la implantació de l’estació depuradora es localitza al costat del riu Tordera.  

Per tal de preservar la llera pública i evitar afeccions, el projecte preveu deixar una franja lliure d’actuació, 

de 5 m com a mínim, entre el peu del talús, resultant del recreixement de la parcel·la que es proposa, atès 

que la instal·lació es troba en zona inundable, i el riu.  

A banda el projecte inclou l’annex referent a l’ ”Estudi d’inundabilitat de la Tordera al seu pas per les 

instal·lacions del Consorci Besòs-Tordera al municipi de Montseny” per analitzar les repercussions de les 

noves instal·lacions aigües amunt del riu.  

Segons els resultats obtinguts en situació actual, sense obra, les avingudes de període de retorn de 500 

anys i de 100 anys inunden la parcel·la de l’EDAR  Montseny. 

La cota aproximada de la làmina d’aigua per al període de retorn de 500 anys a l’alçada de la parcel·la es 

situa, al centre del canal, entre els 386, 5 i els 389,2 m.s.n.m. aproximadament, en funció la secció 

estudiada, i per a les avingudes de període de retorn de 100 anys entre els 385,7 i els 388,8 m.s.n.m  

aproximadament.  

Les velocitats calculades al marge dret del canal principal, a l’alçada de la parcel·la oscil·len entre 3,05 i 

2.1 m/s per al T500 i entre 2,45 i 1,6 m/s per al T100, en funció de la secció estudiada. 

Les avingudes de període de retorn de 10 anys no ocupen en cap cas la parcel·la. 
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De l’anàlisi de la situació futura, amb obra, es desprèn que l’impacte en el calat aigües amunt de la zona 

on està planificada la ubicació de l’EDAR Montseny, es traslladaria, fins a 90 metres aigües amunt de la 

mateixa per al Q500 i fins a uns 10 metres per al Q100 i que el calat aigües amunt no es veuria afectat per 

les avingudes de T=10 anys.  

L’augment de calat aigües amunt que provocaria l’execució de les obres, no implicaria afeccions addicionals 

a cap bé ni infraestructura respecte a les que provocades per les avingudes dels mateixos períodes de 

retorn en la situació actual. 

Pel que fa a la delimitació de les zones inundables, la parcel·la de l’EDAR Montseny restaria parcialment 

dins la zona de flux preferent i fora de la via d’intens desguàs. 

4. AFECCIONS A LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE. 

L’execució de les obres no afecta a la zona marítimo-terrestre quedant molt allunyada de la línia de costes. 

5. AFECCIONS AL PEIN. 

La zona d’estudi es localitza al sud de la delimitació del Parc natural del Montseny quedant l’àmbit 

d’ocupació del projecte dins del Massís del Montseny que forma part del Pla Especial d’Interès Natural 

(PEIN), amb codi 650, amb la mateixa denominació. 

6. AFECCIONS A LA XARXA NATURA 2000. 

L’àmbit d’ocupació del projecte pertany a la delimitació del Massís del Montseny que forma part de la Xarxa 

Natura 2000, com a Zona d’Especial Conservació (ZEC), amb codi ES5110001, i identificada amb la 

mateixa denominació. 

7. AFECCIONS ALS ENPE. 

El Parc Natural Montseny, reserva de la biosfera, va ser declarat com a tal pel Decret 105/1987 del 20 de 

febrer de 1987 i la seva gestió correspon a la Diputació de Barcelona i a la Diputació de Girona. Està 

classificat com a ENPE. 

La zona d’estudi es localitza al sud de la delimitació del Parc Natural, restant fora de l’àmbit . 

L’espai d’afecció d ela nova EDAR es troba, però, dins de l’àmbit d’aplicació del Pla Especial de protecció 

del medi físic i del paisatge del Parc del Montseny, en zona especial de protecció de riberes, essent doncs, 

una àrea sensible pels seus valors naturals i paisatgístics. 
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8. NORMATIVA URBANÍSTICA. 

Normativa urbanística. 

La normativa urbanística del terme municipal del Monseny està regulada, dins de l’àmbit supramunicipal, 

pel Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat el 20 d’abril de 2010.  

A nivell local, el municipi disposa de Normes Subsidiàries tipus “a” i tipus “b” aprovades el 4 de maig de 

1983 per la Comissió Provincial d’Urbanisme de Barcelona. 

Igualment, adreçades a l’ordenament de l’àmbit del Parc Natural del Montseny, del planejament se’n deriva 

el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg, de juliol de 1977 i la posterior Modificació de la 

Normativa del Pla Especial del Parc del Montseny, d’octubre de 1981, l’àmbit de les quals avarca, amés del 

municipi de Montseny, la resta de termes municipals afectats per la presència de l’espai protegit. 

Classificació urbanística. 

La consulta de la classificació urbanística dels terrenys afectats per la construcció de la nova estació 

depuradora, correspon, a “Sistemes, Serveis tècnics i ambientals, segons el Mapa Urbanístic de Catalunya 

(MUC) i com  a “Serveis Tècnics”, en la classificació de l’Ajuntament.  

La resta que envolta la superfície es categoritza com a “No Urbanitzable, Protecció”, segons el MUC  i com 

a “Zona de Paisatge històric-artístic o ambiental”, segons el planejament municipal. 

9. CARTOGRAFIA. 

A l’apèndix del present document s’inclouen els següents plànols: 

 CURSOS D’AIGUA.  

 RISCOS D’INUNDABILITAT (sense obres). 

 RISCOS D’INUNDABILITAT (amb obres). 

 ESPAIS NATURALS PROTEGITS: PEIN. 

 ESPAIS NATURALS PROTEGITS: XARXA NATURA 2000. 

 ESPAIS NATURALS PROTEGITS: ENPE. 

 CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÈNDIX. CARTOGRAFIA 





Llegenda

Cursos d'aigua
Riu la Tordera
Altres cursos

EDAR

CURSOS D'AIGUA

Riu la Toredra

1/1.000
0 10 20

mEscala:



 



Llegenda

Riscos d'inundabilitat (sense obra)
Riscos d'inundabilitat (sense obra)
RISCOS D'INUNDABILITAT T=100 ANYS
RISCOS D'INUNDABILITAT T=500 ANYS

Cursos d'aigua
Riu la Tordera

RISCOS D'INUNDABILITAT
SENSE OBRES

1/1.000
0 10 20

mEscala:



 



Llegenda

Riscos d'inundabilitat (amb obra)
RISCOS D'INUNDABILITAT T=10 ANYS
RISCOS D'INUNDABILITAT T=100 ANYS
RISCOS D'INUNDABILITAT T=500 ANYS

Cursos d'aigua
Riu la Tordera

1/1.000
0 10 20

mEscala:

RISCOS D'INUNDABILITAT
AMB OBRES



 



Llegenda

Pla d'Espais d'Interès Natural
PEIN Massís del Montseny

Localització del projecte
Parcel·la EDAR

PARCEL·LA EDAR

ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS: PEIN

1/50.000
0 700 1.400

mEscala:



 



Llegenda

ES5110001, Massís del Montseny
Localització del projecte

Parcel·la EDAR

PARCEL·LA EDAR

ESPAIS NATURALS
PROTEGITS: 

XARXA NATURA 2000

1/50.000
0 700 1.400

mEscala:



 



Llegenda

Parc Natural Massís del Montseny
Localització del projecte

Parcel·la EDAR

PARCEL·LA EDAR

ESPAIS NATURALS 
PROTEGITS: ENPE

1/50.000
0 700 1.400

mEscala:



 



Llegenda

N1, No urbanitzable, Rústic
N2, No urbanitzable, Protecció
N3, No urbanitzable, Protecció sectorial
R1, Residencial, Nucli antic
SE, Sistemes, Equipaments
SH, Sistemes, Hidrogràfic
ST, Sistemes, Serveis tècnics i ambientals
SV, Sistemes, Espais lliures, Zones verdes
SX1, Sistemes, Viari, Eixos estructurants
SX2, Sistemes, Viari, Altre viari en sòl urbà
SX3, Sistemes, Viari, Altre viari en sòl no urbanitzable

PARCEL·LA DE L'EDAR

CLASSIFICACIÓ 
URBANÍSTICA

Riu la Toredra

1/2.000
0 25 50

mEscala:
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1. OBJECTE 

El present estudi de gestió de residus del projecte “Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del 

Montseny”, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant l’execució de les obres i la 

gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la normativa més recent, 

autonòmica, catalana i estatal. 

 

2. EMPLAÇAMENT D’INSTAL·LACIONS PER LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Es plantegen espais tant a peu d’obra com a l’entrada del camí per tal de crear punts de tractament de residus. A 

tal efecte es crearà un punt verd en la zona d’obres per a serveis del personal d’obra i un punt de recollida de 

residus de majors dimensions (tals com palès i embalatges) en la zona propera al aparcament de Les Piscines.  

 

 
Detall emplaçament de punts verds/gestió de residus 
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3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DELS RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es 

preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

 

Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de la construcció 

Construcció camins rurals 

Materials Tipologia2 Pes Densitat Volum 

 Inert, No Especial, Especial (Tones) (entre 0,5 i 1,5) (m3 de residus) 

170504 (terres i pedres diferents dels especificats en el codi 170503*) Inert 996,26 1,50 1494,0 

170302 (barreges bituminoses diferents de les barreges especificades en el 

codi 170301*) 
No Especial 0 1,30 0 

170201 (fusta) No Especial 50 0,60 83 

160504 (aerosols) Especial 0,01 0,50 0,02 

 Total (4)  5.611,64  3.967,43 

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 

4 Excepte els residus Especials. 

* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 

4. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte per tal, 

de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva 

producció Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de 

residus: 

 

Taula 2. Definició de les accions de prevenció de residus en la fase de l’estudi 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE D’ESTUDI Sí 

 

No 

 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix 

emplaçament? 
  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar 

residus? 
  

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?   

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra  

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells 

materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de 

Prescripcions Tècniques. 
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5. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de camins rurals esta formada per la 

segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats de la 

resta). 

 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser 

transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-

químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a mateixa obra on s’ha produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 

barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser 

finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament 

a dipòsit controlat. En el cas del Projecte executiu d’un tram de sanejament del Parc Rural de la Torre Negra, es 

realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran en diferents contenidors. Aquests 

estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 

 

Taula 3. Resum de la gestió de residus dintre de l’obra 

 

 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

1 Separació 

segons 

tipologia de 

residu 

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.  

 

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de 

les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de 

generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a continuació.  

 

 Formigó: 80 T 

 Maons, teules, ceràmics: 40 T 

 Metall: 2 T 

 Fusta: 1 T 

 Vidre: 1 T 

 Plàstic: 0,5 T 

 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu.  Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents: 

− No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
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 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

− El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de 

la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals 

− Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes. 

− Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  

− Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició 

vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites 

− Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  

 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 

 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 

 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall       contenidor per fusta   

 contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 

 contenidor per MBC...    contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 
Inerts+No 

Especials  

Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un 

tractament previ. 

2 Reciclatge de 

residus petris 

inerts en la 

pròpia obra 

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 

posteriorment, en el mateix emplaçament.  

Quantitat  de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:(kg): 0 (m3): 0 

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)(kg):0(m3): 0 

3 Senyalització 

dels 

contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la 

separació selectiva prevista. 

 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials 

barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 

CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus 

No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d’optar 

per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu: 

fusta ferralla paper i cartró plàstic Cable elèctric 

 

     

 Especials CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat 
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 RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA  

  

que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la legislació de 

residus Especials. 

 

Les opcions externes de gestió són: 

 

Taula 4. Resum de la gestió de residus fora de l’obra 

MODEL DE FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA 

4 Destí dels residus segons 

tipologia  

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es 

proposa gestionar els residus de la construcció: 

 
Inerts  

Quantitat estimada Gestor Observacions 

Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       

  Planta de transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit 
4.948,43 3.298,95 E- 477.98 

FRANCISCO SÁNCHEZ 

MARTÍNEZ, S.A. 
www.tma.es 

 
Residus No Especials 

Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall      

 Reciclatge de fusta 176,40 294 E-1012.07 PUIGFEL, SA 935864644 

 Reciclatge de plàstic      

 Reciclatge de mescles 

bituminoses 
486,80 374,46 E-1012.07 PUIGFEL, SA 935864644 

  Reciclatge altres      

  Planta de transferència      

  Planta de selecció      

  Dipòsit      

 
Residus Especials  

Quantitat estimada Gestor  

Tones m3 Codi Nom  

  Instal·lació de gestió de 

residus especials 
0,01 0,02 E-01.89 

ATLAS GESTIÓN 

MEDIOAMBIENTAL, S.A. 
www.comsamedioambiente.com 

http://www.tma.es/
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6. PRESSUPOST 

Al respecte de les partides pressupostàries per a la gestió de residus cal esmentar:  

 

- Les diferents partides de construcció incloses en el Document núm.4 inclouen dins la seva 

descripció ( i per tant dins el preu unitari) els treballs corresponent a la gestió integral de residus 

 

- Es preveu una partida valorada en 1.583,53 € (PEM) per a la gestió dels residus propis generats a la 

obra tals com embalatge, palets, plàstics, fustes, així com residus associats al personal adscrit a la obra 

(residus orgànics, inorgànics, ampolles, etc). Dita partida forma part del pressupost general de les obres 

 

7. PLEC DE CONDICIONS RELATIU A LA GESTIÓ DE RESIDUS 

 

7.1. G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

G2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

G2RA6110,G2R54267,G2R31340,G2RA1200. 

 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d'espera per a la càrrega, de terres, material d'excavació i residus de la 

construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l'obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

• Transport o càrrega i transport de terres i material procedent de l'excavació, dins de l'obra o entre obres, amb dúmper o 

mototragella o camió 

• Transport o càrrega i transport de terres i material procedent d'excavació a un a monodipòsit o centre de reciclatge, amb 

contenidor, dúmper o camió 

• Transport o càrrega i transport de residus dins de l'obra amb camió o dúmper 

• Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a 

centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

• Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

• Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

• Classificació dels materials sobrants i de rebuig en funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
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• Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l'obra en un lloc especialitzat, d'acord amb el tipus de residu. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, 

amb indicació del tipus de perillositat. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que 

tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin 

sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s'indiqui el lloc d'abocament, la classificació del centre on s'ha fet l'abocament i la quantitat de 

material de cada tipus que s'ha abocat. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s'ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al 

tractament o emmagatzematge d'aquell tipus de residu. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

Han d'estar classificats en contenidors o espais separats els materials inerts, com ara restes de formigó, morters, ceràmica, etc.. els 

materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, 

dissolvents, etc.. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 

desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 

indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

TERRES: 

Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

• Excavacions en terreny fluix: 15% 

• Excavacions en terreny compacte: 20% 

• Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

• Excavacions en roca: 25% 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS: 

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions de la DT. 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

 

7.2. I - TIPOLOGIA I 

I2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R - GESTIÓ DE RESIDUS 

I2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

I2R5PL00,I2R5K000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la 

construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

• Transport o càrrega i transport de residus dins de l’obra amb camió o dúmper 

• Transport o càrrega i transport de residus de la construcció a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a 

centre de recollida i transferència, amb contenidor o amb camió 

• Subministrament de bidó per a emmagatzemar residus potencialment perillosos. 

• Càrrega i transport fins a centre de recollida o transferència de bidons amb residus potencialment perillosos. 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES I RESIDUS: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material. 
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El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

Els materials potencialment perillosos han d’estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, 

amb indicació del tipus de perillositat. 

 

A L'OBRA: 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions del seu plec de condicions i cal que 

tinguin l'aprovació de la DF. 

 

A CENTRE DE RECICLATGE, A MONODIPÒSIT, A ABOCADOR ESPECÍFIC O A CENTRE DE RECOLLIDA I TRANSFERÈNCIA: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la DF no accepti com a útils, o siguin 

sobrants. 

El transportista ha de lliurar un certificat on s’indiqui el lloc d’abocament, la classificació del centre on s’ha fet l’abocament i la quantitat de 

material de cada tipus que s’ha abocat. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu 

desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE TERRES O RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS: 

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament 

indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

RESIDUS ESPECIALS: 
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unitat de quantitat de bidons o contenidors subministrats i transportats al centre de recollida. 

 

TRANSPORT DE RESIDUS ESPECIALS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 

 

7.3. I2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A MONODIPÒSIT O CENTRE AUTORITZAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

 

I2RA8620. 

 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions de càrrega i transport, o de transport amb temps d’espera per a la càrrega, de terres, material d’excavació i residus de la 

construcció i operacions de tria dels materials sobrants i de rebuig que es generen a l’obra, o en un enderroc, per tal de classificar-los en 

funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

• Descàrrega i emmagatzematge dels residus de l’obra en un lloc especialitzat, d’acord amb el tipus de residu. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada material, en funció de la seva classificació de tipus de residu, s’ha de disposar en un lloc adequat, legalment autoritzat per al 

tractament o emmagatzematge d’aquell tipus de residu. 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s’ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RUNA O RESIDUS INERTS: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS O ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l’abocador o centre de recollida corresponent. 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d’obra inclou tots els canons, taxes i despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto. 

Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994 de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 

construcció. 

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Catàleg de residus de Catalunya. 

Decret 92/1999, de 6 d'abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el catàleg de Residus de Catalunya. 
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Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,55350h Cap de collaA0112000

 €17,51400h Oficial 1aA0121000

 €16,89355h Oficial 1a paletaA0122000

 €16,89355h Oficial 1a encofradorA0123000

 €21,99000h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €16,89355h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €22,36000h Oficial 1a fusterA012A000

 €21,99000h Oficial 1a pintorA012D000

 €17,16491h Oficial 1a manyàA012F000

 €22,72000h Oficial 1a lampistaA012J000

 €22,72000h Oficial 1a muntadorA012M000

 €16,89000h Oficial 1a d´obra públicaA012N000

 €30,39000h Oficial 1a jardinerA012P000

 €28,47000h Oficial 2a jardinerA012P200

 €17,51400h Oficial 1a llenyataireA012U002

 €14,99405h Ajudant encofradorA0133000

 €19,53000h Ajudant ferrallistaA0134000

 €14,99405h Ajudant col.locadorA0137000

 €19,68000h Ajudant fusterA013A000

 €19,53000h Ajudant pintorA013D000

 €15,05085h Ajudant manyàA013F000

 €19,50000h Ajudant lampistaA013J000

 €19,53000h Ajudant muntadorA013M000

 €26,97000h Ajudant jardinerA013P000

 €15,55050h AjudantA013U001

 €14,67000h ManobreA0140000

 €15,18000h Manobre especialistaA0150000

 €1,00000Ut Ma d'obra en el muntatgeA1000000

 €1,00000Ut MontatgeAZ000000



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,00000Ut Transport i maquinaria en el muntatgeC1000000

 €41,40150h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

C110U015

 €53,53950h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

C110U025

 €14,99400h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

C110U040

 €119,76000h Pala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 tC13113C0

 €55,23000h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €41,26000H Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €50,93550h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

C131U001

 €30,27150h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €34,59750h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €43,23900h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €42,26227h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €10,05000H Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €37,36950h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €10,32150h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €35,30000h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €30,56550h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €38,45100h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €51,72000h Camió per a transport de 24 tC1501A00

 €31,14300h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €49,28000h Camió gruaC1503000

 €32,01450h Camió grua de 5 tC1503U10

 €37,39050h Camió grua de 10 tC1503U20

 €43,13400h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €1,56450h Vibrador intern de formigóC1700006

 €151,25000h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €81,10200h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,68000h Formigonera de 165 lC1705600



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €4,53000h Regle vibratoriC2005000

 €3,11850h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00

 €2,07900h Motoserra per a la tala d'arbresC200U001

 €1,80600h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €1,94250h Cisalla elèctricaC200U003

 €38,32000h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

CR713300

 €1,00000Ut TransportCZ000000

 €5,62800h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

CZ11U001

 €14,13300h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €1,28100h Bomba autoaspirant de 12 kWCZ130012



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,77000m3 AiguaB0111000

 €19,68000t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €7,52000T Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmB031R400

 €9,90000m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B032U010

 €14,00000m3 Sauló garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

B032U015

 €0,33000m3 Classificació i aportació de material seleccionat per a
rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €23,50000t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes

B0441700

 €94,44000t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,10000kg Guix YGB0521100

 €0,09000kg Calç aèria CL 90B0532310

 €0,28000kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

B05A2102

 €0,28000kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €49,30000m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U310

 €61,63000m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

B060U450

 €59,41000m3 Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100D

 €75,00000m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qa

B065E81B

 €74,47000m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb

B065EH0B

 €57,13000m3 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

 €20,28000T Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granelB0704200

 €29,51000t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

B0710250

 €0,17429kg Morter adhesiuB0711000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,29000kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004B0711010

 €0,98566kg Morter amb resines sintètiques per a junts d´enrajolats
de gres

B0712000

 €65,69000m3 Morter M-80B071U001

 €74,34000m3 Morter M-80B071UC01

 €1,07000kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €5,96000kg Adhesiu a base de resines epoxi de dos components
SIKADUR 32 N o equivalent.

B09SD32N

 €1,06000kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €0,80000kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,94000kg Clau acerB0A31000

 €530,62000u. Canonada d'alimentació d'aigua de serveis.
- Diàmetre nominal: 25 mm.
- Longitud aproximada: 20 m.
- Connexió: Per soldadura TIG.
- Material: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/ISO 1127 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: suports, accesoris, etc.
La partida inclou la connexió a la canonada general
d'aigua de serveis, i les connexions amb les vàlvules
de bola i electrovàlvula.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM0011

 €730,85000u. Peça de sortida dels dipòsits del tanc polivalent format
per una te submergida 0,50 m en el líquid i 1,20 per
sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM0015

 €304,94000u. Columna d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada,
des de la bomba fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric
DN65/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1301
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €585,96000u. Pantaló d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada,
des de les vàlvules de comporta de la impulsió
individual fins al mesurador de cabal.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 2,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1302

 €786,62000u. Canonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada,
des del mesurador de cabal fins a les vàlvules de
comporta, la d'entrada al pretractament i la de by-pass
del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 6,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1303

 €394,79000u. Canonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada,
des del rodet de desmuntatge fins al pretractament
prefabricat.
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 0,5/0,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric
DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1304

 €828,59000u. Canonada de by-pass del pretractament, des del rodet
de desmuntatge del by-pass fins a la brida de la
canonada de sortida del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 9,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1401
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €339,38000u. Canonada de sortida del pretractament, des de l'equip
prefabricat fins a la vàlvula de comporta.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 0,25 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1402

 €1.404,42000u. Peça de derivació de l'aigua de sortida, des de la
vàlvula de comporta de sortida del pretractament, fins
a les vàlvules de comporta d'entrada al decantador
primari i de by-pass del tanc polivalent, incloent la
connexió de la canonada de by-pass del
pretractament..
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 1,8 / 0,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 /2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, tes iguals DN150, reducció concèntrica
DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1403

 €2.431,18000u. Canonada d'alimentació a la decantació primària, des
del rodet de desmuntatge fins a l'entrada al
decantador.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 10,8 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1404

 €1.101,90000u. Canonada de by-pass del tanc polivalent, des del rodet
de desmuntatge fins a la brida de connexió amb la
canonada de foneria.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 3,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1405
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,79000u. Canonada de buidats del pretractament, des de la
vàlvula de bola fins a l'arqueta de drenatges.
- Diàmetre nominal: 50 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM1406

 €79,90000u. Canonada d'aspiració de fangs primaris, des del fons
del decantador fins al passamurs de sortida del
decantador primari.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2501

 €78,95000u. Canonada d'aspiració de fangs primaris, des del
passamurs de sortida del decantador primari fins al
rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2502

 €481,33000u. Pantaló d'aspiració de fangs primaris, des de les
vàlvula de comporta fins a la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 2,7 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2503



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10
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 €76,79000u. Canonada d'impulsió de fangs primaris, des de la
bomba de purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2504

 €751,27000u. Canonada d'impulsió de fangs primaris, des de la
vàlvula de comporta fins al passamurs d'entrada al
dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 16,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
La partida inclou el picatge DN25, d'una longitud
aproximada de 0,50 m amb dos colzes de 90º i l'espai
per encabir una vàlvula de bola DN25.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2505

 €79,90000u. Canonada d'aspiració de fangs biològics, des del fons
del decantador fins al passamurs de sortida del
decantador intermedi.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2601

 €78,95000u. Canonada d'aspiració de fangs biològics, des del
passamurs de sortida del decantador biològic fins al
rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2602
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 €391,78000u. Pantaló d'aspiració de fangs biològics, des de les
vàlvula de comporta fins a la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2603

 €76,79000u. Canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la
bomba de purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2604

 €315,15000u. Canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la
vàlvula de retenció fins a les vàlvules de papallona de
recirculació i de purga de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 1,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2605

 €294,57000u. Canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la
vàlvula de papallona de purga fins al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2606
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 €294,57000u. Canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la
vàlvula de papallona de recirculació fins al reactor
anòxic.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM2607

 €426,09000u. Canonada de mesura d'aigua tractada, des del
passamurs fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM3301

 €426,09000u. Canonada de mesura d'aigua tractada, des del
mesurador de cabal fins al passamurs.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM3302

 €1.054,91000u. Canonada d'alimentació als filtres verticals, des del
passamurs de sortidade l'arqueta fins a la descàrrega
en el centre del filtre
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud mitja aproximada: 12,6 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

B0AM4301
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 €80,64000u. Vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

B0B10040

 €98,70000u. Vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

B0B10080

 €196,55000u. Vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

B0B10150

 €0,40000kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002
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 €70,97000u. Vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

B0B30040

 €87,58000u. Vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

B0B30080

 €2,35000m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

B0B34133

 €32,47000u. Vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

B0B60025

 €114,06000u. Vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 50.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

B0B60050
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 €80,77000u. Rodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

B0B90040

 €113,85000Ut Rodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 65 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

B0B90065

 €117,43000u. Rodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

B0B90080

 €137,10000u. Rodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

B0B90150

 €64,25000Ut Electrovàlvula de pas directe de les següents
característiques:
Marca: LUCIFER o equivalent.
Diàmetre nominal: 1´´.
Fluïd: aigua tractada.
Alimentació: 220 V, 50 Hz.
Resta de característiques segons ET M0BBL000.

B0BCL025
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 €252,48000u. Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

B0C20040

 €818,91000u. Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

B0C20200

 €269,37000u. Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253
de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

B0C2E040

 €938,36000u. Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253
de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

B0C2E200

 €315,17000Ut Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

B0C30100

 €459,37000Ut Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 150 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

B0C30150
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 €633,52000Ut Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

B0C30200

 €901,63000Ut Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 300 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

B0C30300

 €71,74000Ut Controlador de nivell de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent
Tipus: interruptor-mecànic
Model: ENM-10
Instal·lació: penjada
Materials:
 Coberta: polipropilè
 Cable: PVC especial
Resta de característiques segons ET M0D10000.

B0D10000

 €269,31000Ut Interruptor de nivell de les següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

B0D1H000

 €0,35000m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €203,19000m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €63,47000ml Vessador de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305.

B0D40305

 €317,34000u. Deflector de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 1.000 mm
 Gruix: 5 mm
 Longitud: 1,50 m
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Inclou els suports i rigiditzadors necessaris.

B0D40510

 €6,76139cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150
usos

B0D625A0
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 €16,32000cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

B0D629A0

 €16,22733cu Puntal metal.lic i telescopic per a 7 m d'alçaria i 150
usos

B0D6U005

 €67,93000Ut Pressa d'aigua de neteja per a conduccions de les
següents característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025.

B0D70025

 €1,28000m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

B0D71130

 €1,10000m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

B0D7U002

 €2,28986m2 Tauler fenolic de 22 mm de gruix, per a 5 usosB0D7U020

 €5,39000m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001

 €1,80000l DesencofrantB0DZA000

 €2,22000m2 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

B0DZJ0K6

 €1,07000u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €1,85000u Amortització de bigues de maniobra i elements
distanciadors 

B0DZU010

 €1,31000u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200
mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €1,45000u Bloc de morter de ciment, foradat, rugós, de
400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

B0E254L6

 €0,19000u Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestirB0F1D2A1

 €0,42000u Supermaó de 600x250x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F86540

 €10,92000m2 Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

B0FH2172

 €16,43000m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, de 15 peces/m2, preu alt

B0FH5182

 €11,01655m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular,
de 16 a 25 peces/m2, tipus 2

B0FH6172

 €0,74000u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural de color vermell

B0FJ3QQ3

 €1,00000ut subministre de materials per l'execució de l'unitat
d'obra

B1000000
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 €3.642,60000u. Agitador submergit de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el
suport superior de les barres guia, estructura del
sistema d'hissat, base pel winche, winche, polinxa i
suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620.

B1A84620

 €1.752,41000u Grup motobomba submergible de les següents
característiques:
Servei: Bombament entrada a l'EDAR.
Marca: FLYGT o equivalent.
Tipus: DP-3069-LT.
Fluid: Aigua bruta.
Cabal: 16,67 m3/h.
Alçada manomètrica: 7,62 m.c.d.a.
Velocitat de la bomba: 1.355 rpm.
Motor:
   - Potencia: 2,00 kW.
   - Velocitat: 1.355 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Cos: fosa GG25.
   - Rodet: fosa GG20.
   - Eix: acer inoxidable DIN 1.4057 (AISI-431).

- Tanca: superior de Carbó-Ceràmica. Inferior de
WCCr-Ceràmic.
Inclou sòcol de descàrrega en fosa, suport superior,
cadena i tubs guia, tots en acer inoxidable AISI-316L.
El sòcol s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable
AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o
equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612
o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1B13069.

B1B13069

 €614,21000u. Grup de pressió d'aigua potable de les següents
característiques:
- Cabal: 3.900 L/h
- Pressió engegada: 2,0 kg/cm²
- Pressió màxima: 6,7 kg/cm²
- Potència: 1,5CV
Totalment instal·lat i provat.

B1BA0000
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 €4.251,47000u. Grup motobomba peristàltica de les següents
característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:

- Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR;
Connexions: Acer inoxidable.

- Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i
recobriment de polèster en pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable
AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o
equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612
o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40.

B1BJFM40

 €637,72000u. Reixa manual de les següents característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de
40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L
ranurat i rastrell en alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420.

B1E80420

 €1.275,44000u. Comporta mural manual de les següents
característiques:
Servei:  Aïllament a l'entrada a l'EDAR.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Amplada: 0,40 m.
Alçada. 0,40 m.
Càrrega aigua: 1,50 m.
Alçada banqueta: 2,00 m.
Alçada volant. 2,90 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  - Volant: fosa.
  - Resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

B1F20404
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 €969,41000Ut Comporta mural manual de les següents
característiques:
Servei: Aïllament biodisc i aïllament tractament
terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

B1F2D200

 €23,27000Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic de les següents
característiques: 
Marca: Merlin Gerin, model C60N
Poder de tall: 6.000 A (UNE-EN 60898) / 10 kA
(UNE-EN 60947.2)
Nº de pols: 2
Intensitat: 16 A corba C.
Tensió de servei: 230/400 V CA
Referència: 24337 

B222C016

 €37,99000Ut Interruptor automàtic magnetotèrmic de les següents
característiques: 
Marca: Merlin Gerin, model C60N
Poder de tall: 6.000 A (UNE-EN 60898) / 10 kA
(UNE-EN 60947.2)
Nº de pols: 3
Intensitat: 32 A corba C.
Tensió de servei: 230/400 V CA
Referència: 24353 

B223C032

 €304,18000Ut Contenidor de les següents característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra
de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100.

B2A71100
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 €75.488,98000u. Planta compacte de pretractament de les següents
característiques:
  Marca: HUBER o equivalent
  Tipus: HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200.
  Caudal màxim: 10 L/s
La partida inclou els següents equips:

Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1
600/6 3200 construida en acer inox. AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a RPPS,
construit en acer inox AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a cargol
d'extracció de sorres 1500 mm construit en acer inox
AISI-316L
  Coberta construida en acer inox AISI-316L
   Easy Wash Unit, neteja de sorres
  Dipòsit de greixos 

Plataforma de servei amb barana construida en acer
inox AISI-316L

Subministrament i instal·lació d'escomesa d'aigua de
serveis de DN-40 mm d'acer inox AISI-316 L, per a
neteja

Quadre elèctric per a pretractament, per al
comandament i control de tots els equips, incloent el
cablejat de tots els receptors.
Totalment instal·lat, provat i verificat
Resta de característiques segons ET M2B1HRO5

B2B1HR05
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 €85.446,04000u. Tractament biològic mitjançant biodiscs de les
següents característiques:
Marca: System S&P O EQUIVALENT
Model: KKA-2000-E-1850/2
Dades de disseny per a 2 biodiscs
  Cabal diari: 75 m³/dia
  Cabal mig: 3,13 m³/h
  Cabal punta: 5,63 m³/h
  Càrrega de DQO: 65,33 kg/d
  Càrrega contaminant DBO5: 30,95 kg/d
  Càrrega contaminant SS: 29,09 kg/d
  Càrrega contaminant NTK: 4,50 kg/d
Característiques aigües tractades:
  DQO sortida inferior o igual a 125 ppm
  DBO5 sortida inferior o igual a 25ppm
  SS sortida inferior o igual a 35ppm
  NT sortida inferior o igual a 15 ppm
Característiques unitàries del biodisc:
  Diàmetre del disc: 2.000 mm
  Nombre d'etapes: 3
  Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110
  Nombre total de discs: 295
  Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm
  Superfície de biodiscs: 1.850 m²
  Longitud: 10.110 mm
  Ample: 2.260 mm
  Alçada: 2.265 mm
  Diàmetre de l'eix: 120 mm
  Velocitat de gir: 3,5 rpm
Model decantador lamel·lar: LMS-E-3,5/1
Potència de cada biodisc:
  Biodiscs: 1,1 kW
  Bomba purga fangs: 0,60kW
Materials:
  Biodiscs: polipropilè
  Estructura exterior: acer inoxidable AISI-304
La partida inclou:
  Muntatge hidràulic entre els equips.
  Ancoratge i anivellament del biodisc.

Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de
fangs i del motor del biodisc amb el quadre elèctric.

Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el
sistema.

Coberta d'alumini anoditzat amb revestiment interior
aïllant amb sistema d'obertura servo assistida que
permet l'accés a tots els components del mòdul de
biodiscs.
Totalment muntat i verificat. 
Resta de característiques segons ET M2B2KKA1.

B2B2KKA1
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 €15.247,06000u. Fosa sèptica i filtre percolador prefabricat de les
següents característiques:
Marca: REMOSA o equivalent.
Model FF250
Diàmetre: 2.500 mm
Longitud total: 12.900 mm
Volum total: 62 m³
Volum digestor: 28 m³
Volum clarificador: 14 m³
Volum filtre biològic: 20 m³
Volum replè plàstic: 13 m³
Materials:
Material de fabricació: PRFV
Tipus de resina: Ortoftélica
Acabat exterior: Protecció UV - Topcoat
Boca home: Polipropilè
Canonades: PVC
Sortida: Inferior
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET M2B3F250.

B2B3F250

 €470,00000u Contenidor de 1100 lB2R5PL00

 €1.381,62000Ut Mesurador de nivell per ultrasons de les següents
característiques:
Servei: automatització del bombament d'entrada.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Compost per:
  Sensor PROSONIC S FDU91
  Transmisor PROSONIC FMU90
Protecció IP-67.
Sortida corrent: 4-20 mA.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3A30000.

B3A30000

 €1.625,95000Ut Cabalímetre electromagnètic de les següents
característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C65.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 65 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

B3AE0065
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 €1.625,95000Ut Cabalímetre electromagnètic de les següents
característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C80.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 80 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

B3AE0080

 €73,55000Ut Bloc diferencial Vigi C60 de la marca Merlin Gerin de
les següents característiques:
Classe: AC instantani
Referència: 26511
Nº de pols: 2
Tensió de servei: 230 V
Intensitat: 25 A
Sensibilitat: 300 mA

B4122300

 €78,39000Ut Bloc diferencial Vigi C60 de la marca Merlin Gerin de
les següents característiques:
Classe: AC instantani
Referència: 26542
Nº de pols: 2
Tensió de servei: 230 V
Intensitat: 40 A
Sensibilitat: 300 mA

B4134300

 €0,66712kg Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular, planxa, tallat a mida i amb una
capa d´imprimació antioxidant

B44Z5021

 €16.569,00000Ut Fosa-filtre FF250B4A1FF10
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 €4.368,12000Ut Sistema de difusió d'aire de les següents
característiques:
DIFUSORES
- Marca: AEROSTRIP o equivalent.
- Model:  Q-4,0-EU amb membrana de poliuretà.
- Longitud: 4.000 mm
- Ample: 180 mm
- Superfície: 0,70 m²
- Connexió d'aire: 32 mm
- Cabal màxim d'aire (operació contínua): 56 Nm³/h
- Cabal màxim d'aire (operació puntual - 2 h): 84 Nm³/h
- Materials:
   * Base: PVC
   * Membrana: Poliuretà
   * Clips perifèrics: PVC
   * Connexions d'aire: PVC
   * Fixacions: AISI-316 Ti
   * Abraçaderes: Poliamida
GRAELLA
- Nombre de dfsusors: 10 ut
- Sumergencia: 6,59 m
- Àrea total de membrana de difusors: 7,0 m²
- Cobertura de difusors: 15,7%
- SOTE: 39,65 %
- SOTE (%/m): 6,00
- Baixant d'aire de PE (fins a 1 m sobre la solera del
reactor) acabat amb una brida boja d'acer inoxidable
AISI-316L.
- Col·lector d'aire (PE) al terra amb ancoratges d'acer
inoxidable AISI-316 i sortides a difusors.
- Canonada de PE PN6, des de col·lector d'alimentació
a cada difusor.
- Element de compressió per connexió a col·lector.
- Fixacions per difusor (snap fastener, cargol i femella,
no regulable en alçada)
- Fixacions i elements auxialiars, elements de connexió
a solera.
- Connexió d'aire en difusor.
Inlou
- Transport a obra.
- Asesorament d'instal·lació.
- Muntatge de tosts els elements de les graelles,
incloent la nivellació, posta en marxa, controls i
verificació de bon funcionament.
Totalment instal·lat i verificat.

B4A1LLB5

 €5.061,28000u. Sistema de descàrrega mitjançans polsos format per:
- Sifó autocebant basculant.
- Capacitat: 7,80 m³/h.
- Canonada flexible per connexió amb l'arqueta de
sortida.
- 2 Topalls per limitar l'alçada de basculant.
Materials:
- Acer inoxidable AISI-316L.
Totalment instal·lat i provat.

B4B30000

 €6,94000m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

B4LF0404
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 €4,52000m Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 18 cm

B4LZ170J

 €0,43000u Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de
color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

B52211N0

 €12,65000m Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a
junt de dilatació

B7J1U104

 €14,55000dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €13,83000dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €0,06000cm3 Massilla per a segellats, monocomponent
hidroexpansiva

B7J5U101

 €3,33000kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €6,03000m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

B965A6E0

 €0,79000kg Beurada de colorB9CZ2000

 €6,30000m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200

 €3,50000m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm
d'alçària

B9U21BA0

 €1,07000ml Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 6 mm2. 
- Diàmetre exterior: 5,3 mm.
- Pes: 111 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero
halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

BA110060
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 €2,58000m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero
halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

BA110160

 €1,25000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

BA210003

 €1,51000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

BA210004

 €1,91000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

BA210005

 €2,84000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 7 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

BA210007

 €0,84000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

BA320015
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 €1,53000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

BA330025

 €1,75000m Subministre i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

BA340025

 €3,55000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

BA340060

 €4,41000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 6 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

BA350060

 €1,77000m Cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60%
cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

BA462015
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 €1,95000m Subministre i estesa de cable per instrumentació en
safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 4 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60%
cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

BA462415

 €12,02000m Cable de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Afumex Easy (AS)
Denominació UNE: RZ-k (AS) 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 16 mm2. 
Diàmetre exterior: 21,5 mm.
Pes: 990 kg/km
Material conductor: coure electrolític recuit classe 5.
Característiques segons ET NA300000.

BAA50160

 €3,75000m Cable de baixa tensió de les següents caracteristiques:

- Marca: PRYSMIAN o equivalent.
- Denominació comercial: RETENAX VARINET K.
- Denominació UNE: RVKV 0,6/1 kV.
- Conductor: Cable electrolític classe 5 (FLEXIBLE).
- Secció: 3 x 2,5 / 2,5 mm2.
- Diàmetre exterior nominal: 14,2 mm.
- Pes aproximat: 290 kg/km
- Aïllament conductor: XLPE.
- Conductor concèntric: Corona de fils de coure
col·locats helicoidalment + contraespira de coure.
- Aplicacions: Interconnexió entre variadors de
freqüència i motors.
Totalment instal·lat, connectat i provat.
Característiques del cable segons ET NAB1000.

BAB10002

 €182,94000m2 Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

BAF1249D

 €200,31000u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària + accessoris (tapajunta, moldures,
etc)

BAQD2265

 €612,00000u Porta basculant d'una fulla, de 1 m d'amplària i 2.6 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de
fusta per a envernissar, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany

BARA1221
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 €784,74000u Porta basculant articulada de dues fulles, d'1.8m
d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

BARAA3J6

 €17,88000u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

BAZGC160

 €16,81000ml Subministre i estesa de safata de PVC perforada.
Marca: UNEX o equivalent. Dimensions: 100 mm x 60
mm. Suplements: tapa, suports i accesoris. Segons ET
NB110000.

BB120100

 €26,21000ml Safata de PVC perforada. Marca: UNEX o equivalent.
Dimensions: 200 mm x 60 mm. Suplements: tapa,
suports i accesoris. Segons ET NB110000.

BB120200

 €65,85000ml Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser
inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm
d´alçària, ancorada amb cargoleria i perns d'acer
inoxidable.

BB151AE1

 €5,20000ml Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J,
resistència a compressió > 1250 N, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i
muntat superficialment, inclús part proporcional
d'accessoris de muntatge. Segons ET NB310010.

BB31R016

 €5,43000ml Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J,
resistència a compressió > 1250 N, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i
muntat superficialment, inclús part proporcional
d'accessoris de muntatge. Segons ET NB310010.

BB31R020

 €99,76000Ut Botonera realitzada en material plàstic, amb polsador
de marxa, polsador d'aturada i polsador d'emergencia
amb enclavament. Grau de protecció IP 55. Segons
ET NB420020.

BB420020

 €93,44000Ut Peu per suport de botonera, realitzada en acer
inoxidable AISI-316 L. Inclou els tacs d'ancoratge al
formigo en inoxidable.

BB420050

 €40,96000Ut Caixa de distribució, amb bornes de material aillant de
dimensions 206x156x83 mm. Segons ET NB430000.

BB430135

 €3,97000ml Cable de coure, nu: Secció: 50 mm2. Segons ET
NB510000.

BB510050

 €24,93000Ut Pica de terra. Material: acer couritzat. Longitud: 2.000
mm. Diàmetre: 18,3 mm. Suplements: grapes
d'ancoratge. Segons ET NB520000.

BB520002
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 €51,94000Ut - 1 ut de pica de terres llisa de 1500 x 14,6 mm amb
anima d'acer al carboni i amb revestiment de coure
electrolític.
- 1 ut de grapa d'acer inoxidable model KR-1 Ix de
KLK.
- 2 m de cable RV-k 0,6/1 kV groc/verd de 16 mm2 de
secció.
Inclús petit material accesssori.

BB52000C

 €12,68000Ut Soldadura aluminotérmica. Forma: en T. Cable: 50/50
mm2.

BB545050

 €165,00000Ut Subministrament i instal·lació de Embarrat de coure
sobre aiiladors de les següents característiques:
- Marca: KLK o equivalent
- Model: BE-420/10/8
- Nombre fileres forats: 1
- Nombre de forats per filera: 10
- Longitud de la pletina: 420 mm
- Pes: 1,75 kg
- Fixació: a la pared, 400 mm per sobre nivell de terra
acabat
Servei: Connexió de conductors de terra

BB561010

 €22,53000Ut Caixa de terra, de la marca Claved o equivalent,,
model TC-2, contenint dos pletines de coure de 20 x 3
mm muntats sobre sòcol aillant. Capacitat màxima de
secció de cable de 120 mm2. Material caixa:
Polipropilè.

BB570000

 €200,00000Ut Conjunt de petit material, per a instal·lació de posada a
terra. Suplements: fixacions, suports, abraçaderes,
racors, etc.

BB5Z0010

 €62,60000m Canalització de 2 tubs de polietilè de doble capa de
450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols),
per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

BB610002
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 €85,34000m Canalització de 4 tubs de polietilè de doble capa de
450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols),
per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

BB610004

 €112,79000m Canalització de 6 tubs de polietilè de doble capa de
450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols),
per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

BB610006

 €979,34000Ut Columna trococònica de 5 m d'alçada composada pels
següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: LAMP o equivalent.
- Tipus: OWL.
- Model: 6941523 OWL CL.I 17500 NW GR. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 220-240V/1/ 50Hz
- Potència: 117 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions,
petits elements de muntatge i dau d'ancoratge de
formigó. Segons ET NC11TL05.

BC11TL05
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 €1.432,00000ut Columna trococònica de 5 m d'alçada composada pels
següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: LAMP o equivalent.
- Tipus: OWL.
- Model: 6941523 OWL CL.I 17500 NW GR. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 220-240V/1/ 50Hz
- Potència: 117 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions,
petits elements de muntatge i dau d'ancoratge de
formigó. Segons ET NC11TL05.

BC11TL06

 €140,00000Ut Cèlula fotoelèctrica digital per instal·lació en façana.
Grau de protecció IP55

BC1C0000

 €125,00000Ut Llumenera estanca tipus LED de les següents
característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: CoreLine Estanca
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Potència d'entrada inicial: 36 W
- 4000 lm, 840 blanc
- Grau de protecció: IP65, IK08
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm
- Pes: 1,53 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material.
Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC230236.

BC230236

 €64,00000Ut Aplic LED per iluminació exterior, de les següents
característiques:
- Marca: Faro o equivalent
- Gamma: BACO LED
- Referència: 70819 
- Bombeta: SMD LED 6W
- Alimentació: 100-240 V/1/50 Hz

Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i
mecanismes. 

BC240100
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 €105,00000Ut Aparell autònom de emergència de les segúents
característiques: 
- Marca: Daisaluxo equivalent
- Gama: NOVA
- Model: N6
- Làmpada: ILM LED
- Alimentació:  230 V / 50 Hz
- Flux lluminòs: 320 lumen
- Autonomia: 1 hora
- Bateria: Ni-Cd
- Grau de protecció: IP44, IK04
- Dimensions: 330 x 95 x 67 mm

Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i
mecanismes. Totalment instal·lat i provat. Segons ET
NC250315.

BC250315

 €57,50000Ut Subministrament i instal·lació de punt de llum estanc
tipus LED de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: Waterlily
- Model: 3304431P0
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Vatatge bombeta inclosa: 8 W
- Flux lluminòs: 800 lm
- Grau de protecció: IP44
- Dimensions: D 236 mm
- Pes: 0,585 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material.
Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC2L0110.

BC2L0110

 €17,22000Ut Presa de corrent bipolar amb presa de terra. Tipus:
Estanca. Intensidad nominal: 10/16 A. Tensió nominal:
250 V. Inclús part proporcional de cable, tub i caixes.
Segons ET NC31A250.

BC31A250

 €21,65000Ut Interruptor. Tipus: Estanc i muntatge sufperficial.
Intensidad nominal: 10 A. Tensió nominal: 250 V.
Inclús part proporcional de cable, tub i caixes. Segons
ET NC32A010.

BC32A010

 €28,30000Ut Cofret Kaedra de Merlin Gerin. Referència 13180.
Dimensions: 340 x 335 x 160 mm. IP-65. Nº
d'apertures per preses: 3 ut. 

BC340020

 €3,93000Ut Presa de corrent industrial amb sortida inclinada PK de
Merlin Gerin.
- Tensió d'aillament: 690 V.
- Intensitat nominal 16 A.
- Grau de protecció: IP-67
- Nº de pols: 2P+T
- Dimensions brida. 65 x 85 mm.
- Referència: 83204

BC340021
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 €6,68000Ut Presa de corrent industrial amb sortida inclinada PK de
Merlin Gerin.
- Tensió d'aillament: 690 V.
- Intensitat nominal 32 A.
- Grau de protecció: IP-67
- Nº de pols: 3P+T
- Dimensions brida. 90 x 100 mm.
- Referència: 83270

BC340022

 €6,64000Ut Presa de corrent PK tipus Schuko de Merlin Gerin.
- Intensitat nominal 10/16 A.
- Grau de protecció: IP-55
- Nº de pols: 2P+T lateral
- Dimensions brida. 65 x 85 mm.
- Referència: 81141

BC340023

 €30,00000Ut Accessoris de muntatge del cofret de presses de
corrent, incloent bornes interiors, cablejat interior
cofret, premsaestopes

BC340025

 €1.555,00000Ut Subministrament i instal·lació de Caixa General de
Potecció i Mesurament normalitzada tipus TMF1
previst per a una potència de 20,78 kW - 3x400/230 V
- 50 Hz, composat per un joc de fusibles gG 80 A ,
comptador multifunció mesura directa, interruptor ICP
tetrapolar de 30 A, i interruptor diferencial ajustable en
sensibilitat i temps d'actuació. Totalment instal·lat i
comprovat d'acord a les normes de la companyia
subministradora.

BD11TF11

 €150,00000Ut Caixa General de Protecció amb portafusibles tipus NH
i fusibles de 80A per les fases i neutre amovible.
Esquema tipus 7.

BD130000

 €360,58000Ut Caixa de Seccionament CS-400 BUC de les sguents
característiques:
Sortida a la caixa general de protecció per la parte
superior i de la línea de distribució per la part inferior.
Envolupant de polièster reforçat amb fibra de vidre.
IP43 UNE 20 324. Tres bases fusibles mida BUC-2,
400 A. i element neutre amovible. Conjunt normalitzat
segons normativa Endesa.

BD140000
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 €1.674,75000Ut Quadre d'enllumenat i serveis auxiliars a instalar a la
sala elèctrica de l'edifici, format per armari de
superficie, de la marca Schneider o equivalent, model
Pragma 24, amb 3 fileres per 72 mòduls i porta plena.
Referència quadre PRA13813, referencia porta
PRA16324. 
Contenint el següent material:
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 16 - Corba C -
Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 10 - Corba C -
Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 10A - Corba C
- Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C
- Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C
- Schneider
- 2 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 2P - 25A -
30 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A -
300 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A -
30 mA - Schneider
- 1 ut Contactor ICT 25A 4NA
- 1 ut Interruptor crepuscular IC 2000 per cel·lula en
mur 
La partida inclou el petit material i cablejat interior.
Resta de característiques segons E.T. ND210050.

BD210050
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 €4.367,73000Ut Quadre elèctric per centre de control de motors de les
següents característiques:

- 3 ut Mòdul Spacial SF de 2000 x 800 x 500 mm amb
placa muntatge.
- 1 ut Conjunt de panells laterals 2000 x 500 mm
- 2 ut Kit d'unió estándar
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Kit frontal)
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Panells laterals)
- 3 ut Placa pasacables 2 entrades
- 1 ut Portaplanols A4
- 2 ut Lámpara de baix consum 400 lm, 230V, 8W
- 2 ut Microrruptor porta
- 1 ut Conjunt cáncamos d'elevació
- 3 ut Cable de conexió a terra Porta de 220 mm x 6
mm2
- 1 ut Resistencia calefactora de 55 W, 230 Vac
- 1 ut Higròstat amb regulació de 40 a 90% d’humitat,
model ETF2000 
- 1 ut Termòstat amb regulació de 0 a 60ºC, amb
contacte NC. 
- 1 ut Barra colectora de terres 15 x 3
- 1 ut Repartidor esglaonat 4 pols 160 A
- 1 ut Ventilador amb filtre IP54 de 85 m3/h, 230Vca
- 1 ut Reixeta de sortida 125 x 125
Petit material accessori: Cables, regeletes, etiquetes,
canals.
Dimensions totals armari incloent sòcol:
2200x2400x500 mm.
Resta de característiques segons ET ND310000.

Resta de característiques segons ET ND310000.

BD310640

 €1.274,88000Ut - 1 ut Transformador encapsulat 400 V / 230 V de 800
VA amb proteccions magnetotèrmiques i bloc de
contacte de senyalització.
- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A.
- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb
bloc de contactes de senyalització.
- 1 ut Protecció contra sobretensions permanents i
transitòries V-Check 4R de Cirprotec amb protecció
per fusibles.
- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc
SD, per protecció maniobra 230 Vca de mòdul
d'armari.
- 1 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba
C + Bloc SD amb Bloc Vigi 25A, Classe AC, 300 mA.
- 1 ut Bloc Diferencial Vigi 25A, Classe AC, 30 mA.
- Elements de protecció i maniobra per a boies,
electrovàlvules, etc.
- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de
ventiladors i il·luminació dels armaris
- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil
DIN, etc.
- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de
l'armari.
Totalment instal·lat i provat.

Resta de característiques segons ET ND321251.

BD321251
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 €596,33000Ud Sortida per motor de fins a 4 kW tipus engegada
directe, a instal·lar en armari convencional sobre placa
de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. Poder de tall > 100
kA.
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb
transformador toroidal TA-30.
- 2 ut relés auxiliars tipus RXM de Telemecanique.
- 4 ut bornes per cable de fins a 6 mm2 amb
accessoris per cable de potència
- 14 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris
per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes
auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elemensts: Schneider o equivalent.

Resta de característiques segons ET ND330001.

BD330040

 €212,49000Ut Sortida per ventilació forçada de motor, a instal·lar en
armari convencional sobre placa de muntatge, formada
pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 4 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per
maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
- Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

BD330041
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 €680,11000Ut Sortida per motor de fins a 4 kW tipus engegada amb
convertidor de freqüència (No inclòs en la partida), a
instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntors magnetic GV2-Lxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH99M, 300 mA, amb
transformador toroidal TA-30.
- 3 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230
Vac.
- 19 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris
per maniobra.
- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la
sortida del variador CS1 40-400 de Cirprotec
coordinats amb fusibles de protecció 80 A Gl.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes
auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
- 1 ut. Terminal d'operador del variador de freqüència
(T.O. inclòs en la partida del variador)
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.

Resta de característiques segons ET ND380001.

BD380040

 €229,16000Ut Sortida bipolar a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic C60N, 1P+N, 2 A corba C,
10 kA.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per C60, I= 25 A, de 300 mA
de sensibilitat i actuació instantania.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 2 ut borns per cable d'alimentació amb accessoris.
- 2 ut borns per cables de control amb accessoris
corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND39N002.

BD39N202
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 €270,06000Ut Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic C60H, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per a C60 , I= 45 A, de 300
mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte OF+SD.
- 5 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- 2 ut borns per a cables de control amb accessorios
corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3BC040.

BD3BC040

 €224,50000Ut Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 4P, 16 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A,
de 300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3B0010.

BD3CN016

 €319,52000Ut Sortida tetrapolar per instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tripolar per a iC60, 40 A, de
300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3CN040.

BD3CN040
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 €32,14000ml Canonada de fosa dúctil DN 150 mm, per sanejament
amb junta automàtica flexible, revestida interiorment de
morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior
de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment
amb una capa de zenc electrodipositat més pintura
epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea
epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent,
incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes,
reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb
l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250
micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb
passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

BD7G0150

 €57,06000ml Canonada de fosa dúctil DN 200 mm, per sanejament
amb junta automàtica flexible, revestida interiorment de
morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior
de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment
amb una capa de zenc electrodipositat més pintura
epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea
epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent,
incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes,
reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb
l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250
micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb
passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

BD7G0200

 €1.100,00000Ut Bateria de condensadors per corretgir el factor de
potència de tota la instal·lació de les següents
característiques: 
- Marca: Cisar o equivalent
- Gamma: R-CAP 400V
- Potència: 12,5 kVAr
- Composició: 1+1,5+2,5+2x5 
- Dimensions: 610 x 418 x 258.
- Pes: 22 kg
La partida inclou la instal·lació d'un transformador
d'intensitat x/5A a instal·lar en el quadre general, així
com el petit material accessori d'instal·lació.

Resta de característiques segons E.T. ND34A015.

BDC20015

 €80,00000U Bastiment i tapa per a pou de registre model brio sr de
la casa norinco o equivalent realitzats en fosa de grafit
esferoidal segons iso 1083 (tipus 500-7) i en1583,
clase d400 segons en124, articulada, extraible en
posició vertical, autocentrada en el seu marc per 5
guies i provista de junta de polietilè antisoroll,
antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al
marc accionant el tirador d'apertura/manipulació
ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura
lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al
sol, pintada amb pintura hidrosoluble negra no tòxica,
no inflamable i no contaminant segons bs-3416.

BDDZ3150

 €4,94000u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

BDDZU010
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 €331,05000u Bastiment de diam 85x10 cm i tapa de 61 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, de alta estanqueitat, per a
càrrega de ruptura de 40 t, PAMESTANCA o
equivalent.

BDDZU054

 €27,50000M2 Tapa de xapa estriada de 6 mm de gruix de 0,60 x
0,80 m, aca- bat pintat amb una capa antioxidant i dos
capes d'esmalt o galvanitzat

BDKZ3115

 €49,62000u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

BDKZHEC0

 €94,12000Ut Equip protector contra sobretensions transitories de
tipus 3, bipolar de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Model: DM1-230.
- Codi: 77702800.
- Corrent màxima de descàrrega: 8 kA.
- Instal·lació: en carril DIN.
La partida inclou petit material i accessoris.

BDS1DM12

 €324,46000Ut Protector combinat de sobretensions permanents i
transitòries de tipus II de les següents característiques:

- Marca: Cirprotec o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-.40
- Alimentació: Trifàssica 400V, 50Hz.
- Règim de neutre: TT
- Talla del IGA: 40 A 
- Rearme: Automàtic
Servei. Aplicació per infra-sobretensions amb rearme
automàtic, connectat a l'entrada general del CCM pel
testeig de la xarxa i actua sobre l'IGA inclòs a la
partida.
Característiques segons ET NDS1OCT6.

BDS1OCT6

 €1.700,00000Ut Subministrament i instal·lació d'armari prefabricat
model GRA-5 o similar de GET.SL de les següents
característiques:
Armari prefabricat monobloc de dimensions 2.500 x
1.890 x 480 mm., Composició GRC segons UNE-EN
1169. Amb dos habitácles independients i dues portes
totalment diferenciades.

1) Espai per la col·locació de la CS + CGP. La porta
és d'acer galvanitzat amb tres frontises, amb pany
triangular i dispositiu de cadenat segons normas CÍA.

2) Espai per a la ubicació d'una TMF-1 de fins a
43,64 kW. La porta metàl·lica de doble full, amb pany
d'ancoratge a tres punts, maneta escamoteadle i
bombí JIS. 

Disposa d'una paret intermeitja de separació de
seguretat entre el dos habitàcles que disposa d'un pas
de cables de connexió entre la CGP i l'escomesa.
L'armari es recolzarà sobreuna llosa de formigó de
150mm., de espessor.
Totalment  Instal·lat.

BE82GET5
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 €948,18000Ut Convertidor de freqüencia de parell constant de les
següents característiques:
- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent
- Sèrie. SDRIVE 500.
- Model: SD500642
- Potència: 2,2 kW
- Voltatge: 400 V
- Sobrecàrreg: 150% durant 60 segons
- Intensitat nominal: 6 A
- Protecció: IP20
- Temperatura de treball: 50 ºC
- Dimensions (HxWxP): 284 x 150 x 197 mm

Resta de característiques segons ET NF110000.

BF150006

 €245,00000Ut quip per a Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de
les següents característiques:
- Marca: Salicru o equivalent.
- Model: SPS-1100-ONE.
- Potència: 1100 VA / 600W
- Tensió entrada: Seleccionable 220....240 VAC.
- Correcció factor de potència: > 0.99.
- Tensió de sortida: Seleccionable 220....240 VAC.
- Bateries: Pb-Ca, estanques.
- Autonomia: 20 minuts
- Comunicació: port RJ-45
- Dimensions (F x Am x Al): 350 x 146 x 160 mm.
- Servei. Alimentació PLC i HMI.
Caracteristiques segons E.T. NG122000.

BG121100

 €4.800,00000Ut Enginyeria de Configuració, programació i realizació
del programa de supervisió, incloent les sigüents
actuacions:
- Generació del programa de l'autòmat d'acord a la
descripció funcional.
- Generació del programa de supervisió al HMI,
comprenent:
  * Pantalla general de Planta.
  * Pantalla del bombament d'entrada.
  * Pantalla del pretractament
  * Pantalla del tractament biològic
  * Pantalla del tractament de fangs.
  * Pantalla de consignes

* Generació de pantalles d'alarmes, tendencies i
històrics.
- Configuració de la Xarxa Ethernet de la planta.
- Configuració del router per connexió remota.
- Configuració del sistema d'alarmes a mòvil i per
e-mail.
- Configuració de la comunicació amb el PLC del
quadre de Huber
- Posada en servei del sistema de control
(Comissioning).
- Generació de la documentació de control: Manual
d'operació del sistema.

Segons ET NE160070.

BG160070
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 €24,05000Ut Subministrament i instal·lació de latiguillo de conexió
entre Switch de comunicació i PLC, passarela, PC, etc,
format pels següents elements:
- 2 ut de connector IE FC RJ45 PLUG 180 amb caixa
de metall robusta i tecnologia de connexió FC, sortida
de cable 180 graus. Referencia
6GK1901-1BB10-2AA0.
- 10 m de cable per IE FC Standard per Ethernet, 4 fils,
cable de parell trenat i amb pantalla. Referència:
6XV1840-2AH10.
- Petit material accessori.
Totalment confeccionat, insytal·lat i comprovat.
 Característiques segons ET NG170000.

BG170000

 €4.973,16000Ut PLC de la sèrie S7-1200 de SIEMENS o equivalent
equipat amb els següents elements: 
* Sobre la placa de muntatge:
- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C.
Referència 6ES7215-1AG40-0XB0
- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2
AO. Referència 6ES7234-4HE32-0XB0
- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4
AO. Referència 6ES7232-4HD32-0XB0
- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M.
Referència 6ES7155-6AU00-0BN0
- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S.
Referència 6ES7131-6BH00-0BA0
- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S.
Referència 6ES7132-6BH00-0BA0
- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP

* A la porta de l'armari:
1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort.
Referència 6AV2124-0MC01-0AX0

Característiques segons ET NG1800345.

BG180345

 €608,00000Ut Router modular de comunicació industrial de les
següents característiques:
- Funció: Accés remot, gestió d'enviament d'alarmes
(SMS, e-mail, FTP o SNMP trap) i també fa la funció
de switch.
- Marca: eWON o equivalent.
Inclou els segúents elements:
   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45.
   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B
   - 1 ut Antena
Inclou petit material de muntatge.

BG1S2045
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 €907,55000Ud Subministrament i instal·lació de quadre de protecció
per a sobretensions transitories a col·locar en quadre
general, de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Modelo: CM_CHS_25_TF
- Código: 77772100.
- Tipus protecció: 1.
- Configuració Interna: 3P+N
- Nivell de protecció: Up < 4 kV.
- Corrent d'impuls tipus llamp: 35 kA (L-N) , 100 kA
(N-PE).
- Dimensions: 270 x 360 x 170 mm.
- Pes: 4638 gr.
- Grau de protecció: IP-56.
Característiques segons ET NDS1TF00.

BI11TF00

 €38,33000u Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de
fixació i suport mural

BJ13B212

 €120,02000u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els elements
de fixació i per a col.locar sobre el paviment

BJ14B11P

 €70,92000m Banc de vestidors, d'estructura metàl.lica i seient de
fusta envernissada

BQ11U010

 €117,57000u Mòdul de 2 guixetes, format amb aglomerat de xapa
amb melamina a dues cares, prestatges interiors,
panys de serreta i frontisses interiors de cassoleta, de
mides totals 315x291 cm

BQ9GU003

 €60,63000m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

BR341150

 €7,18000kg Bioactivador microbiàBR34J000

 €8,91000kg Estabilitzant sintètic de base acrílicaBR361100

 €5,99000kg Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentBR3A7000

 €20,71000m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

BR3P2310

 €1,00000kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

BR3PAN00

 €4,89000kg Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

BR4U1K00
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 €559,00000Ut Subministrament i instal·lació d'un equip d'aire
condicionat de les seguents característiques:
- Marca: DAITSU o equivalent.
- Model: ASD 12 Ui-DA(W)
- Codi equip: 3NDA8390
- Tipus unitat interior: Split.
- Potència fred: 2.752 kcal
- Potència calor: 2.924 kcal
- Tensió d'alimentació: 230 V/1/50 Hz.
- Classificació energètica F/C: A++/A+
- Consum F/C: 0.99/0.94 kW 
- Refrigerant: R410A
- Dimensions unitat interior: 720x200x275 mm
- Dimensions unitat exterior: 842x320x596 mm  

La partida inclou els accessoris necesris per
interconnectar els dos aparells, suports, connexió
elèctrica i petit material accessori.

BVA0000
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 €72,55020m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,18000/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,18000 15,18000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,354001,770000,200B0111000 =xAiguam3

32,0784019,680001,630B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

23,6100094,440000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 56,04240 56,04240

0,151801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,55020

72,55020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,66260m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,18000/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,18000 15,18000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,354001,770000,200B0111000 =xAiguam3

29,9136019,680001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

35,8872094,440000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 66,15480 66,15480

0,151801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,66260

82,66260COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €102,66879m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,93900/R 15,180001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,93900 15,93900
Maquinària:

1,21800/R 1,680000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,21800 1,21800
Materials:

0,354001,770000,200B0111000 =xAiguam3

30,1104019,680001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

18,8880094,440000,200B0512401 =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... 85,35240 85,35240

0,159391,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,66879

102,66879COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,93020m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D0714731 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,18000/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,18000 15,18000
Maquinària:

1,17600/R 1,680000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,17600 1,17600
Materials:

0,354001,770000,200B0111000 =xAiguam3

31,0944019,680001,580B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

28,3320094,440000,300B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,642001,070000,600B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 60,42240 60,42240
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0,151801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,93020

76,93020COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,75274m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm
D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

D0B34135 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,08796/R 21,990000,004A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,07812/R 19,530000,004A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,16608 0,16608
Materials:

2,585002,350001,100B0B34133 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, 6x2,2 m, segons UNE
36092

m2

Subtotal... 2,58500 2,58500

0,001661,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,75274

2,75274COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €117,99m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

E4591AH4 Rend.: 0,492

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,06019/R 16,893550,060A0122000 =xOficial 1a paletah

1,78902/R 14,670000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,84921 3,84921
Maquinària:

32,89380/R 151,250000,107C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 32,89380 32,89380
Materials:

74,4700074,470001,000B065EH0B =xFormigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qb

m3

Subtotal... 74,47000 74,47000

0,096232,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,30924

6,678556,00%DESPESES INDIRECTES

117,98779COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €665,00Ut Escala formada amb perfils i entramat de PRFV format
per dos graons ascendents i dos granons
descendents, d'1m d'ample, per salvar la canonada de
recirculació de fangs i la canonada d'entrada. Incloent
les baranes necessàries. Totalment instal·lada.

E5ZI30PA Rend.: 1,000

 €47,25m2 Formació de vorera amb peces de paviment tipus
llambordí transitable VS5 Breinco de 30x20 cm i de 10
cm de gruix, acabat color marfil (o aquell que indiqui
La Propietat), col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland ,
incloent el subministrament del material. La partida
inclou el tall de peces de paviments en transicions i
entroncaments, així com la posició a cota de registres
existents en vorera.

F9E1320T Rend.: 0,477

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,53711/R 16,890000,580A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah

13,53208/R 14,670000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,06919 34,06919
Materials:

0,001771,770000,001B0111000 =xAiguam3

0,2833294,440000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,426006,300001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
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3,28540102,668790,032D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 9,99649 9,99649

0,511041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,57672

2,674606,00%DESPESES INDIRECTES

47,25132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,80m Demolició de claveguera de tub de formigó, sense
recobriment de formigó, inclosa solera, tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Incloent la
part proporcional de pous prefabricat de formigó armat
i embornals.

G21DU030 Rend.: 3,429

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08215/R 18,553500,200A0112000 =xCap de collah

2,55381/R 17,514000,500A0121000 =xOficial 1ah

4,27822/R 14,670001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,91418 7,91418
Maquinària:

12,07393/R 41,401501,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

5,04484/R 34,597500,500C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

8,91382/R 30,565501,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,45472/R 3,118500,500C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 26,48731 26,48731

0,316574,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,71806

2,083086,00%DESPESES INDIRECTES

36,80114COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,09m3 Estesa de material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
amb ajudes manuals. Inclou subministre del material,
transport interior de terres dins l'obra i formació
d'acopis intermitjos

G228U20C Rend.: 1,174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81022/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,81022 1,81022
Maquinària:

3,51448/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

1,19847/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 4,71295 4,71295
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
Altres:

% 0,027151,810001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02715 0,02715

COST DIRECTE 20,83832

1,250306,00%DESPESES INDIRECTES

22,08862COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,80m2 Esbrossada en zones no boscoses, en qualsevol tipus
de terreny, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 172,010

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02589/R 18,553500,240A0112000 =xCap de collah

0,08472/R 15,180000,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,11061 0,11061
Maquinària:

0,28427/R 50,935500,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,35539/R 30,565502,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,63966 0,63966

0,004424,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,75469

0,045286,00%DESPESES INDIRECTES

0,79998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,18m3 Formigó per a pilars columna o parets,
HA-30/B/20/IV+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot, inclòs
formació de passamurs i xamfranaments segons
plànols

G4515JG3 Rend.: 0,102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,76471/R 14,670000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,76471 28,76471
Materials:

71,6250075,000000,955B065E81B =xFormigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV+Qa

m3

Subtotal... 71,62500 71,62500
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,719122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,10883

6,066536,00%DESPESES INDIRECTES

107,17536COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part
proporcionals de solapaments, despuntaments, lligats
amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre
elements de muntatge.

G4B0U025 Rend.: 200,550

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02248/R 18,553500,243A0112000 =xCap de collah

0,23343/R 17,514002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,20726/R 15,550502,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,46317 0,46317
Maquinària:

0,03017/R 32,014500,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00608/R 1,806000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00654/R 1,942500,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,04279 0,04279
Materials:

0,008000,800000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,420000,400001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,42800 0,42800

COST DIRECTE 0,93396

0,056046,00%DESPESES INDIRECTES

0,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,66m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PVC per sanejament segons norma,
UNE-EN ISO 1452, de 400 mm de diàmetre incloent
juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida
inclou l'encatament, impregnació amb cola per
canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus
Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de
la part preparada de la canonada i l’arqueta
prefabricada.

GD770400 Rend.: 1,000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €60,67m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PVC per sanejament segons norma,
UNE-EN ISO 1452, de 500 mm de diàmetre incloent
juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida
inclou l'encatament, impregnació amb cola per
canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus
Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de
la part preparada de la canonada i l’arqueta
prefabricada.

GD770500 Rend.: 1,000

 €720,00u Broc de desguàs de formigó prefabricat o in situ per a
qualsevol tub, incloses aletes, base de formigó
emmacada amb pedra natural i rastrell, totalment
col·locat, tot inclòs.

GDQ1V000 Rend.: 1,000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.609,80Ut Subministrament i instal·lació de sistema de difusió
d'aire de les següents característiques:
DIFUSORES
- Marca: AEROSTRIP o equivalent.
- Model:  Q-4,0-EU amb membrana de poliuretà.
- Longitud: 4.000 mm
- Ample: 180 mm
- Superfície: 0,70 m²
- Connexió d'aire: 32 mm
- Cabal màxim d'aire (operació contínua): 56 Nm³/h
- Cabal màxim d'aire (operació puntual - 2 h): 84 Nm³/h
- Materials:
   * Base: PVC
   * Membrana: Poliuretà
   * Clips perifèrics: PVC
   * Connexions d'aire: PVC
   * Fixacions: AISI-316 Ti
   * Abraçaderes: Poliamida
GRAELLA
- Nombre de dfsusors: 10 ut
- Sumergencia: 6,59 m
- Àrea total de membrana de difusors: 7,0 m²
- Cobertura de difusors: 15,7%
- SOTE: 39,65 %
- SOTE (%/m): 6,00
- Baixant d'aire de PE (fins a 1 m sobre la solera del
reactor) acabat amb una brida boja d'acer inoxidable
AISI-316L.
- Col·lector d'aire (PE) al terra amb ancoratges d'acer
inoxidable AISI-316 i sortides a difusors.
- Canonada de PE PN6, des de col·lector d'alimentació
a cada difusor.
- Element de compressió per connexió a col·lector.
- Fixacions per difusor (snap fastener, cargol i femella,
no regulable en alçada)
- Fixacions i elements auxialiars, elements de connexió
a solera.
- Connexió d'aire en difusor.
Inlou
- Transport a obra.
- Asesorament d'instal·lació.
- Muntatge de tosts els elements de les graelles,
incloent la nivellació, posta en marxa, controls i
verificació de bon funcionament.
Totalment instal·lat i verificat.

M4A1LLB5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

736,79000/R 1,00000736,790A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 736,79000 736,79000
Maquinària:

157,88000/R 1,00000157,880C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 157,88000 157,88000
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4.368,120004.368,120001,000B4A1LLB5 =xSistema de difusió d'aire de les següents

característiques:
DIFUSORES
- Marca: AEROSTRIP o equivalent.
- Model:  Q-4,0-EU amb membrana de poliuretà.
- Longitud: 4.000 mm
- Ample: 180 mm
- Superfície: 0,70 m²
- Connexió d'aire: 32 mm
- Cabal màxim d'aire (operació contínua): 56 Nm³/h
- Cabal màxim d'aire (operació puntual - 2 h): 84 Nm³/h
- Materials:
   * Base: PVC
   * Membrana: Poliuretà
   * Clips perifèrics: PVC
   * Connexions d'aire: PVC
   * Fixacions: AISI-316 Ti
   * Abraçaderes: Poliamida
GRAELLA
- Nombre de dfsusors: 10 ut
- Sumergencia: 6,59 m
- Àrea total de membrana de difusors: 7,0 m²
- Cobertura de difusors: 15,7%
- SOTE: 39,65 %
- SOTE (%/m): 6,00
- Baixant d'aire de PE (fins a 1 m sobre la solera del
reactor) acabat amb una brida boja d'acer inoxidable
AISI-316L.
- Col·lector d'aire (PE) al terra amb ancoratges d'acer
inoxidable AISI-316 i sortides a difusors.
- Canonada de PE PN6, des de col·lector d'alimentació
a cada difusor.
- Element de compressió per connexió a col·lector.
- Fixacions per difusor (snap fastener, cargol i femella,
no regulable en alçada)
- Fixacions i elements auxialiars, elements de connexió
a solera.
- Connexió d'aire en difusor.
Inlou
- Transport a obra.
- Asesorament d'instal·lació.
- Muntatge de tosts els elements de les graelles,
incloent la nivellació, posta en marxa, controls i
verificació de bon funcionament.
Totalment instal·lat i verificat.

Ut

Subtotal... 4.368,12000 4.368,12000

29,471604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.292,26160

317,535706,00%DESPESES INDIRECTES

5.609,79730COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,00Ut Fosa-filtreM4A20010 Rend.: 1,000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €45,00Ut Pericó prefabricat de formigó per a enllumenat exterior
model PA4 de Fundición Benito o equivalent, de
dimensions interiors 310 x 310 mm i 400 mm de
fondària. Incloent la tapa i marc hidràulica TH40 de
fossa dúctil per una càrrega de ruptura de 12,5 t. La
partida inclou l'excavació, reblert i compactació,
transport de terres i materials sobrants a l'abocador o
lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

NB410PA4 Rend.: 1,000

 €20,00m Col·locació de reixa model simple torsió o equivalent
de forma romboidal fabricat amb filferro de 400N/mm2
de resistencia, postes especials tipus lux d50-1,5mm
(e.m.) fabricats en xapa galvanitzada en calen tipus
z-275 especialment concebuts per a tancaments amb
accessoris intercambiables i possibilitat de fixació de la
malla a qualsevol punt del poste. Postes extrems i de
tensió d50-1,5mm (e.m.). Separació de postes de
tensió de 30m i intermitjos de 3m. Filferro tipus 16.
Muntatge i tensat de la malla inclòs. Resta
d'especificacions segons ET-013. Inclou els accessos.
Tot inclòs

RIVISA05 Rend.: 1,000

 €448,38u Subministrament de contenidor de 1100 lE2R5PL00 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

423,00000470,000000,900B2R5PL00 =xContenidor de 1100 lu

Subtotal... 423,00000 423,00000

COST DIRECTE 423,00000

25,380006,00%DESPESES INDIRECTES

448,38000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,37m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 8
- 8 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de
sostres amb elements resistents

E4B9DA66 Rend.: 0,130P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,69154/R 21,990000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

1,50231/R 19,530000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 3,19385 3,19385
Materials:

0,012721,060000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

2,752742,752741,000D0B34135 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer,
elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 cm
D: 8 - 8 mm B 500 T 6 x 2,2 m, segons UNE 36092

m2

Subtotal... 2,76546 2,76546
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,047911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,00722

0,360436,00%DESPESES INDIRECTES

6,36765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,91m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre
unidireccional, a una alçària <=3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

E4DA1DX0 Rend.: 0,584P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,57092/R 16,893550,400A0123000 =xOficial 1a encofradorh

7,70242/R 14,994050,300A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 19,27334 19,27334
Materials:

0,094940,940000,101B0A31000 =xClau acerkg

0,174650,350000,499B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40638203,190000,002B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,101426,761390,015B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150
usos

cu

1,472001,280001,150B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

m2

2,439782,220001,099B0DZJ0K6 =xPerfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de
sostres, per a 25 usos

m2

Subtotal... 4,68917 4,68917

0,481832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,44434

1,466666,00%DESPESES INDIRECTES

25,91100COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,27m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb revoltó
de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum <5 m, de moment
flector últim 47,5 kNm per m d'amplària de sostre

E4LF442E Rend.: 0,109P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,06789/R 17,514000,100A0121000 =xOficial 1ah

13,45872/R 14,670000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,52661 29,52661
Materials:

10,423886,940001,502B4LF0404 =xBigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

m

6,739324,520001,491B4LZ170J =xRevoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de
70 cm i alçària de 18 cm

m

Subtotal... 17,16320 17,16320
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0,738172,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 47,42798

2,845686,00%DESPESES INDIRECTES

50,27365COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,27m2 Coberta a dos aigües amb teula àrab mecànica de
ceràmica de color vermell, de 30 peces/m2, com a
màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i envanets de sostre
mort i solera de plaques encadellades (amidament en
planta)

E52211NK Rend.: 0,324P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

26,07029/R 16,893550,500A0122000 =xOficial 1a paletah

13,58333/R 14,670000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 39,65362 39,65362
Materials:

13,545000,4300031,500B52211N0 =xTeula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de
color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

u

2,66939102,668790,026D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 16,21439 16,21439

0,991342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,85935

3,411566,00%DESPESES INDIRECTES

60,27091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.027,08Ut Formació d'escala de formigó armat HA-30 per a
salvar 2,5 m d'alçada vertical, i 1,0 m d'amplada,
formada per un total de 14 graons (segons plànols),
incloent armats d'acer B500 S, encofrats i desencofrats
i formació de cindris auxiliars. La partida inclou les
baranes necessàries. Totalment instal·lada.

E5ZI35PA Rend.: 1,000P- 6

 €157,05m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa
estriada de 6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa
antioxidant i dos capes d'esmalt o galvanitzat

E5ZJ0006 Rend.: 0,563P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

46,32033/R 17,514001,489A0121000 =xOficial 1ah

58,21098/R 14,670002,234A0140000 =xManobreh

Subtotal... 104,53131 104,53131
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
10,573850,6671215,850B44Z5021 =xAcer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó,

quadrat, rectangular, planxa, tallat a mida i amb una
capa d´imprimació antioxidant

kg

28,8750027,500001,050BDKZ3115 =xTapa de xapa estriada de 6 mm de gruix de 0,60 x
0,80 m, aca- bat pintat amb una capa antioxidant i dos
capes d'esmalt o galvanitzat

M2

Subtotal... 39,44885 39,44885

4,181254,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 148,16141

8,889686,00%DESPESES INDIRECTES

157,05110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €225,50m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer
inoxidable AISI-316 de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´
de PRFV de 40 mm de gruix i tancat superficialment
amb una làmina de PRFV amb acabat antilliscant.

E5ZJ0008 Rend.: 1,000P- 8

 €14,81m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó
de 600x250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb pasta de
guix

E614MK11 Rend.: 0,484P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,67889/R 16,893550,220A0122000 =xOficial 1a paletah

3,03099/R 14,670000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,70988 10,70988
Materials:

0,335500,100003,355B0521100 =xGuix YGkg

2,660280,420006,334B0F86540 =xSupermaó de 600x250x40 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 2,99578 2,99578

0,267752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,97341

0,838406,00%DESPESES INDIRECTES

14,81181COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,75m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

E81111E0 Rend.: 0,755P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50271/R 16,893550,380A0122000 =xOficial 1a paletah

1,94305/R 14,670000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,44576 10,44576
Materials:
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1,3226082,662600,016D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 1,32260 1,32260

0,261142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,02950

0,721776,00%DESPESES INDIRECTES

12,75127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,05m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu
alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter
adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

E824123V Rend.: 0,456P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,55709/R 16,893550,150A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

5,14737/R 14,670000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,70446 10,70446
Materials:

0,142800,280000,510B05A2102 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, blanca

kg

1,449420,290004,998B0711010 =xMorter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

12,0120010,920001,100B0FH2172 =xRajola de ceràmica esmaltada brillant de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

m2

Subtotal... 13,60422 13,60422

0,267612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,57629

1,474586,00%DESPESES INDIRECTES

26,05087COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,89m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons
diluïda, i dues d'acabat

E8989240 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,09950/R 21,990000,050A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,87885/R 19,530000,045A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 1,97835 1,97835
Materials:

1,665003,330000,500B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

Subtotal... 1,66500 1,66500
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0,029681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,67303

0,220386,00%DESPESES INDIRECTES

3,89341COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,86m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col.locada
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

E8K1B14K Rend.: 0,367P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,50787/R 16,893550,250A0122000 =xOficial 1a paletah

5,99591/R 14,670000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,50378 17,50378
Materials:

5,177780,740006,997B0FJ3QQ3 =xRajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural de color vermell

u

0,51334102,668790,005D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 5,69112 5,69112

0,262561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,45746

1,407456,00%DESPESES INDIRECTES

24,86490COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,00m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15 peces
m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta
amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat
amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

E9DA121W Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,60210/R 16,893550,450A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

0,44982/R 14,994050,030A0137000 =xAjudant col.locadorh

0,44010/R 14,670000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,49202 8,49202
Materials:

0,280000,280001,000B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

2,030000,290007,000B0711010 =xMorter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

16,4300016,430001,000B0FH5182 =xRajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, de 15 peces/m2, preu alt

m2

Subtotal... 18,74000 18,74000
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0,127381,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,35940

1,641566,00%DESPESES INDIRECTES

29,00096COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,01m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular,
tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locat sobre paquet
de graves

E9DB122W Rend.: 0,663P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,74023/R 16,893550,500A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

4,52309/R 14,994050,200A0137000 =xAjudant col.locadorh

0,66380/R 14,670000,030A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,92712 17,92712
Materials:

1,220030,174297,000B0711000 =xMorter adhesiukg

0,985660,985661,000B0712000 =xMorter amb resines sintètiques per a junts d´enrajolats
de gres

kg

11,2368811,016551,020B0FH6172 =xRajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular,
de 16 a 25 peces/m2, tipus 2

m2

Subtotal... 13,44257 13,44257

0,717084,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,08677

1,925216,00%DESPESES INDIRECTES

34,01198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,66m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm
d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

E9U21BAD Rend.: 0,625P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,70297/R 16,893550,100A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,67933/R 14,994050,070A0137000 =xAjudant col.locadorh

Subtotal... 4,38230 4,38230
Materials:

0,079790,790000,101B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

3,570003,500001,020B9U21BA0 =xSòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm
d'alçària

m

0,0725572,550200,001D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 3,72234 3,72234
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0,065731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,17037

0,490226,00%DESPESES INDIRECTES

8,66060COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,26u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 80x60 cm, elaborada amb perfils de preu
alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

EAF1289D Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,81600/R 22,720000,300A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,85900/R 19,530000,300A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 12,67500 12,67500
Materials:

1,4550014,550000,100B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,0107013,830000,290B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

219,52800182,940001,200BAF1249D =xFinestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment
de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

m2

Subtotal... 224,99370 224,99370

0,316882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 237,98557

14,279136,00%DESPESES INDIRECTES

252,26471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €495,61u Porta interior, de fusta de roure envernissada, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de
fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària, inclòs
marc de la paret, batents, moldures i manetes. Tot
inclòs i acabat

EAQD2265 Rend.: 0,001P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

223,60000/R 22,360000,010A012A000 =xOficial 1a fusterh

19,68000/R 19,680000,001A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 243,28000 243,28000
Materials:
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200,31000200,310001,000BAQD2265 =xFulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a

envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària + accessoris (tapajunta, moldures,
etc)

u

17,8800017,880001,000BAZGC160 =xFerramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent

u

Subtotal... 218,19000 218,19000

6,082002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 467,55200

28,053126,00%DESPESES INDIRECTES

495,60512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €707,63u Porta basculant d'una fulla, de 1 m d'amplària i 2.6 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de
fusta per a envernissar, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

EARA1221 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,24838/R 17,514001,670A0121000 =xOficial 1ah

24,64560/R 14,670001,680A0140000 =xManobreh

Subtotal... 53,89398 53,89398
Materials:

612,00000612,000001,000BARA1221 =xPorta basculant d'una fulla, de 1 m d'amplària i 2.6 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de
fusta per a envernissar, compensada amb contrapès
lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i
pany

u

0,3306582,662600,004D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 612,33065 612,33065

1,347352,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 667,57198

40,054326,00%DESPESES INDIRECTES

707,62630COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €907,20u Porta basculant articulada de dues fulles, d'1.8 m
d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

EARAA3J6 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,77940/R 17,514002,100A0121000 =xOficial 1ah

32,27400/R 14,670002,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 69,05340 69,05340
Materials:

784,74000784,740001,000BARAA3J6 =xPorta basculant articulada de dues fulles, d'1.8m
d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany

u

0,3306582,662600,004D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 785,07065 785,07065

1,726342,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 855,85038

51,351026,00%DESPESES INDIRECTES

907,20141COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,50m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser
inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm 

EB151AEE Rend.: 4,033P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,25665/R 16,893550,300A0122000 =xOficial 1a paletah

1,70245/R 17,164910,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

0,74638/R 15,050850,200A013F000 =xAjudant manyàh

0,72750/R 14,670000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,43298 4,43298
Materials:

65,8500065,850001,000BB151AE1 =xBarana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser
inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm
d´alçària, ancorada amb cargoleria i perns d'acer
inoxidable.

ml

Subtotal... 65,85000 65,85000
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COST DIRECTE 70,28298

4,216986,00%DESPESES INDIRECTES

74,49996COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €131,47u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb
suports murals

EJ13B212 Rend.: 0,078P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

58,25641/R 22,720000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

25,00000/R 19,500000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 83,25641 83,25641
Materials:

0,3637514,550000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

38,3300038,330001,000BJ13B212 =xLavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de
45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, amb elements de
fixació i suport mural

u

Subtotal... 38,69375 38,69375

2,081412,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,03157

7,441896,00%DESPESES INDIRECTES

131,47346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €341,11u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14B11P Rend.: 0,073P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

135,38630/R 22,720000,435A012J000 =xOficial 1a lampistah

60,90411/R 19,500000,228A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 196,29041 196,29041
Materials:

0,5820014,550000,040B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

120,02000120,020001,000BJ14B11P =xInodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, de color blanc, preu alt, amb els elements
de fixació i per a col.locar sobre el paviment

u

Subtotal... 120,60200 120,60200

4,907262,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 321,79967

19,307986,00%DESPESES INDIRECTES
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341,10765COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,33m Banc de vestidors, d'estructura metàl.lica i seient de
fusta envernissada

EQ11U010 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45440/R 22,720000,020A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,39060/R 19,530000,020A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,84500 0,84500
Materials:

67,3740070,920000,950BQ11U010 =xBanc de vestidors, d'estructura metàl.lica i seient de
fusta envernissada

m

Subtotal... 67,37400 67,37400

0,012681,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 68,23167

4,093906,00%DESPESES INDIRECTES

72,32558COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €214,49u Mòdul de 2 guixetes, format amb aglomerat de xapa
amb melamina a dues cares, prestatges interiors,
panys de serreta i frontisses interiors de cassoleta, de
mides totals 315x291 cm, col.locat

EQ9GU002 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,44000/R 22,720002,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

38,08350/R 19,530001,950A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 83,52350 83,52350
Materials:

117,57000117,570001,000BQ9GU003 =xMòdul de 2 guixetes, format amb aglomerat de xapa
amb melamina a dues cares, prestatges interiors,
panys de serreta i frontisses interiors de cassoleta, de
mides totals 315x291 cm

u

Subtotal... 117,57000 117,57000

1,252851,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 202,34635

12,140786,00%DESPESES INDIRECTES

214,48713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,72m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb
compactació del 95% PM

F227A01F Rend.: 5,175P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,17859/R 14,670000,063A0140000 =xManobreh

0,12907/R 15,180000,044A0150000 =xManobre especialistah
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Subtotal... 0,30766 0,30766
Maquinària:

0,35933/R 42,262270,044C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,35933 0,35933

0,012314,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,67930

0,040766,00%DESPESES INDIRECTES

0,72005COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,90m2 Subministrament i instal·lació de malla antiherbes de
130 gr/m2 de densitat, col·locada sobre base de terres,
amb mitjans manuals incloent talls en extrems de la
superficie i en transicions amb lloses de formigó, tapes
i registres. La partida inclou la part proporcional de
solapaments i doblats de la malla. 

F9000010 Rend.: 1,000P- 27

 €85,99m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365A11 Rend.: 0,531P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77119/R 16,890000,150A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah

12,43220/R 14,670000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,20339 17,20339
Maquinària:

1,27966/R 4,530000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 1,27966 1,27966
Materials:

62,3805059,410001,050B064100D =xFormigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 62,38050 62,38050

0,258051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 81,12160

4,867306,00%DESPESES INDIRECTES

85,98890COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €29,52m Vorada recta o corvada de peces de formigó tipus F15
(BREINCO) o equivalent, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15
N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a
35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (incloent
formació de la base).

F965A6EJ Rend.: 0,815P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,97374/R 16,890000,240A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah

9,27000/R 14,670000,515A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,24374 14,24374
Materials:

6,9698657,130000,122B06NN14C =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

0,0885329,510000,003B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

t

6,331506,030001,050B965A6E0 =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada de calçada C3 de 28x10 cm, de classe
climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

m

Subtotal... 13,38989 13,38989

0,213661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,84729

1,670846,00%DESPESES INDIRECTES

29,51812COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,82m2 Formació de vorera amb peces de paviment tipus
Vulcano Breinco de 40x20, de 8 cm de gruix (acabat
color sorra), col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland,
incloent el subministrament del material. La partida
inclou el tall de peces de paviments en transicions,
entroncaments i límits de façanes i tapes de registre,
etc.

F9E1320P Rend.: 0,311P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

31,49904/R 16,890000,580A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah

20,75498/R 14,670000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 52,25402 52,25402
Materials:

0,001771,770000,001B0111000 =xAiguam3

0,2833294,440000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

6,426006,300001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
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3,28540102,668790,032D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 9,99649 9,99649

0,783811,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,03432

3,782066,00%DESPESES INDIRECTES

66,81638COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,99m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó
en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals,
inclòs descobriment i col·locació en la posició
adequada, o tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

G214U020 Rend.: 1,835P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,02218/R 18,553500,200A0112000 =xCap de collah

2,38610/R 17,514000,250A0121000 =xOficial 1ah

10,34060/R 15,180001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,74888 14,74888
Maquinària:

29,17684/R 53,539501,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

8,17112/R 14,994001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

1,38789/R 50,935500,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

2,09542/R 38,451000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,42486/R 3,118500,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 41,25613 41,25613

0,589964,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 56,59497

3,395706,00%DESPESES INDIRECTES

59,99066COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00Ut Demuntatge dels elements existents en la planta
existent (reixes-filtre, cubeto, canonades interiors,
valvuleria, etc) i transport a abocador inclòs cànon o a
lloc indicat per la Direcció d'obra.

G214UA01 Rend.: 1,000P- 32
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 €499,39Ut Desmuntatge i enderroc de canonada aèria existent de
300 mm de diàmetre i de 14 m de longitud (en planta) i
3,40 m d'alçada, incloent viga de suport i pilars
metàl·lics i de formigó armat. La partida inclou el
transport de residus a abocador i canon d'abocament. 

G214UA02 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,55350/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

70,05600/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

31,10100/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 119,71050 119,71050
Maquinària:

214,15800/R 53,539504,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

14,99400/R 14,994001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

h

122,26200/R 30,565504,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 351,41400 351,41400

COST DIRECTE 471,12450

28,267476,00%DESPESES INDIRECTES

499,39197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.941,63Ut Treballs de buidat de residus del tanc sèptic existent,
procedents de la decantació d'aigua residual, en estat
semi sòlid, mitjançant excavació amb retroexcavadora i
ajudes de camió d'aspiració impulsió, incloent càrrega
sobre camió i/o sobre contenidor i transport a abocador
autoritzat (específic per al tipus de residu) i canon
d'abocament. 

G21B010 Rend.: 0,023P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

40,33370/R 18,553500,050A0112000 =xCap de collah

Subtotal... 40,33370 40,33370
Maquinària:

2.401,30435/R 55,230001,000C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

265,78696/R 30,565500,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

67,70217/R 31,143000,050C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2.734,79348 2.734,79348

COST DIRECTE 2.775,12718

166,507636,00%DESPESES INDIRECTES

2.941,63481COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €32,10m Demolició de claveguera de tub de PVC, sense
recobriment de formigó, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Incloent la part proporcional d'arquetes i
altres elements provisionals. 

G21DU031 Rend.: 3,931P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94396/R 18,553500,200A0112000 =xCap de collah

2,22768/R 17,514000,500A0121000 =xOficial 1ah

3,73187/R 14,670001,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,90351 6,90351
Maquinària:

10,53205/R 41,401501,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

h

4,40060/R 34,597500,500C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

7,77550/R 30,565501,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

0,39665/R 3,118500,500C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 23,10480 23,10480

0,276144,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,28445

1,817076,00%DESPESES INDIRECTES

32,10152COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €863,99Ut Treballs de poda de branques (a qualsevol alçada)
d'arbrat existent (al camí d'accès i zona de EDAR), per
a posterior pas de maquinària i materials, incloent
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21F0001 Rend.: 0,356P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

104,23315/R 18,553502,000A0112000 =xCap de collah

196,78652/R 17,514004,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

164,83146/R 14,670004,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 465,85113 465,85113
Maquinària:

97,18399/R 34,597501,000C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

210,05899/R 37,390502,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

23,35955/R 2,079004,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 330,60253 330,60253

18,634054,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 815,08771

48,905266,00%DESPESES INDIRECTES

863,99297COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €109,98u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
calcinal, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G21F0002 Rend.: 1,035P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48152/R 18,553500,250A0112000 =xCap de collah

16,92174/R 17,514001,000A012U002 =xOficial 1a llenyataireh

14,17391/R 14,670001,000A0140000 =xManobreh

14,66667/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 50,24384 50,24384
Maquinària:

13,37101/R 34,597500,400C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

36,12609/R 37,390501,000C1503U20 =xCamió grua de 10 th

2,00870/R 2,079001,000C200U001 =xMotoserra per a la tala d'arbresh

Subtotal... 51,50580 51,50580

2,009754,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,75939

6,225566,00%DESPESES INDIRECTES

109,98496COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,25ml Desmuntatge de la tanca perimetral de tancament,
incloent la demolició de base de formigó, amb mitjans
mecànics o manuals, càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G21G0001 Rend.: 1,000P- 38

 €14,36m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases,
amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual,
inclòs treballs en presència de nivell freàtic i
bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode)
per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de
terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional
d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub.
inclou part proporcional d'excavació en zona amb
presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

G222U193 Rend.: 14,969P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52677/R 18,553500,425A0112000 =xCap de collah

1,01410/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,54087 1,54087
Maquinària:

1,34126/R 53,539500,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

2,88857/R 43,239001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth
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7,70613/R 38,451003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,00856/R 1,281000,100CZ130012 =xBomba autoaspirant de 12 kWh

Subtotal... 11,94452 11,94452

0,061634,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,54702

0,812826,00%DESPESES INDIRECTES

14,35985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,36m3 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny
amb còdols i bolos de qualsevol tamany), amb mitjans
mecànics, inclòs treballs en presència de nivell freàtic i
bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode)
per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de
terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

G222U194 Rend.: 14,969P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52677/R 18,553500,425A0112000 =xCap de collah

1,01410/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,54087 1,54087
Maquinària:

1,34126/R 53,539500,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

2,88857/R 43,239001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

7,70613/R 38,451003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,00856/R 1,281000,100CZ130012 =xBomba autoaspirant de 12 kWh

Subtotal... 11,94452 11,94452

0,061634,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,54702

0,812826,00%DESPESES INDIRECTES

14,35985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,60m3 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny
amb còdols i roca de qualsevol duressa i tamany), amb
mitjans mecànics, inclòs treballs en presència de nivell
freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclòs
entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de
fusta. Inclou treballs d'esgotament del nivell freàtic. Tot
inclòs.

G222U195 Rend.: 12,949P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,60895/R 18,553500,425A0112000 =xCap de collah

1,17229/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,78124 1,78124
Maquinària:

1,55049/R 53,539500,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

3,33918/R 43,239001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

8,90826/R 38,451003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,00989/R 1,281000,100CZ130012 =xBomba autoaspirant de 12 kWh

Subtotal... 13,80782 13,80782

0,071254,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,66031

0,939626,00%DESPESES INDIRECTES

16,59993COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,92m3 Excavació de capa de terra vegetal, (incloent còdols i
bolos de petit i mitjà tamany). Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de
terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Tot inclòs.

G222U199 Rend.: 19,684P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,40059/R 18,553500,425A0112000 =xCap de collah

0,77118/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,17177 1,17177
Maquinària:

1,01998/R 53,539500,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

h

2,19666/R 43,239001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

5,86024/R 38,451003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,00651/R 1,281000,100CZ130012 =xBomba autoaspirant de 12 kWh

Subtotal... 9,08339 9,08339

0,046874,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,30203

0,618126,00%DESPESES INDIRECTES

10,92015COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric, incloent la càrrega amb medis mecànics i el
transport des de la zona d'acopi.

G228U030 Rend.: 17,776P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,31521/R 18,553500,302A0112000 =xCap de collah

1,70707/R 15,180001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,02228 2,02228
Maquinària:

2,43730/R 43,239001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

2,10645/R 37,369501,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,58180/R 10,321501,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,35390/R 31,143000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 5,47945 5,47945
Materials:

0,088501,770000,050B0111000 =xAiguam3

0,396000,330001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de material seleccionat per a
rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,48450 0,48450

0,080894,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,06712

0,484036,00%DESPESES INDIRECTES

8,55115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent
de prèstec, estesa i compactació al 98% del PM,
mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament
del material, la càrrega amb medis mecànics i el
transport des de la zona d'acopi.

G228U035 Rend.: 17,776P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31521/R 18,553500,302A0112000 =xCap de collah

1,70707/R 15,180001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,02228 2,02228
Maquinària:

2,43730/R 43,239001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

2,10645/R 37,369501,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,58180/R 10,321501,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,35390/R 31,143000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 5,47945 5,47945
Materials:

0,088501,770000,050B0111000 =xAiguam3

0,396000,330001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de material seleccionat per a
rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,48450 0,48450

0,080894,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,06712

0,484036,00%DESPESES INDIRECTES
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8,55115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €37,18m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava
de 12-20 mm per a formació de filtre, col·locat amb
ajuda de maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

G228U12 Rend.: 0,370P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,74378/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,74378 5,74378
Maquinària:

11,15135/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

3,80270/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 14,95405 14,95405
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
Altres:

% 0,086165,744001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08616 0,08616

COST DIRECTE 35,07199

2,104326,00%DESPESES INDIRECTES

37,17631COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,16m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de
gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus
graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a 10 cm,
utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou
subministrament del material.

G228U200 Rend.: 0,904P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,35088/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,35088 2,35088
Maquinària:

4,56416/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

1,55642/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 6,12058 6,12058
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
Altres:

% 0,035262,350671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03526 0,03526
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COST DIRECTE 22,79472

1,367686,00%DESPESES INDIRECTES

24,16240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,90m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera
d'estructures), amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant
en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del
material.

G228U201 Rend.: 1,207P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76073/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,76073 1,76073
Maquinària:

3,41839/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

1,16570/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 4,58409 4,58409
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
Altres:

% 0,026411,760671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,02641 0,02641

COST DIRECTE 20,65923

1,239556,00%DESPESES INDIRECTES

21,89878COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,92m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava
de 3-6 mm per a formació de filtre, col·locat amb ajuda
de maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

G228U203 Rend.: 0,329P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,45957/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 6,45957 6,45957
Maquinària:

12,54103/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

4,27660/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 16,81763 16,81763
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
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Altres:

% 0,096896,459331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,09689 0,09689

COST DIRECTE 37,66209

2,259736,00%DESPESES INDIRECTES

39,92182COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,55m3 Formació d'esplanades mitjançant subministrament i
col·locació de material seleccionat de prèstec, estès en
tongades de gruix fins a 10 cm, i compactat fins al 98%
del PM, utilitzant rodet i pico vibrant. La partida inclou
subministrament del material.

G228U205 Rend.: 0,994P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,13803/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,13803 2,13803
Maquinària:

4,15091/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

1,41549/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 5,56640 5,56640
Materials:

0,330000,330001,000B03DU005 =xClassificació i aportació de material seleccionat per a
rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,33000 0,33000
Altres:

% 0,032072,138001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03207 0,03207

COST DIRECTE 8,06650

0,483996,00%DESPESES INDIRECTES

8,55049COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,10m3 Formació de paviment de grava granítica de mides de
10-25 mm col·locades sobre làmina geotextil o
antiherbes, amb mitjans manuals i ajudes mecàniques.
Inclou subministrament del material.

G228U210 Rend.: 0,682P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,11613/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,11613 3,11613
Maquinària:

6,04985/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

2,06305/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH
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Subtotal... 8,11290 8,11290
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
Altres:

% 0,046743,116001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04674 0,04674

COST DIRECTE 25,56377

1,533836,00%DESPESES INDIRECTES

27,09760COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,00m3 Formació de paviment de material tipus saulò, sobre
làmina geotextil o antiherbes, amb mitjans manuals i
ajudes mecàniques. Inclou subministrament del
material.

G228U212 Rend.: 0,751P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,82983/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,82983 2,82983
Maquinària:

5,49401/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

1,87350/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 7,36751 7,36751
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
Altres:

% 0,042452,830001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,04245 0,04245

COST DIRECTE 24,52779

1,471676,00%DESPESES INDIRECTES

25,99946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,09m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava
de 40-70 mm per a formació de filtre, col·locat amb
ajuda de maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

G228U40 Rend.: 0,481P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41830/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,41830 4,41830
Maquinària:
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8,57796/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

2,92516/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 11,50312 11,50312
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
Altres:

% 0,066274,418001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,06627 0,06627

COST DIRECTE 30,27569

1,816546,00%DESPESES INDIRECTES

32,09223COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €58,74m3 Formació de secció en la part interior del mur de
contenció d'escullera, mesurada sobre m lineal de mur.
La partida inclou el subministrament i col·locació de
material drenant així com el subministrament i
col·locació de làmina geotextil. La partida inclou el
transport interior de l'obra amb dúmper d'obra o
similar, així com la creació d'acopis intermitjos.

G228X200 Rend.: 0,187P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,36471/R 15,180000,140A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 11,36471 11,36471
Maquinària:

22,06417/R 41,260000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanaH

7,52406/R 10,050000,140C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgH

Subtotal... 29,58823 29,58823
Materials:

14,288007,520001,900B031R400 =xSorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mmT

Subtotal... 14,28800 14,28800
Altres:

% 0,1704711,364671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17047 0,17047

COST DIRECTE 55,41141

3,324686,00%DESPESES INDIRECTES

58,73609COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,10m2 Treballs d'arranjament de camí existent per accès a
zona de treball, incloent esbrossada i perfilació i
creació de pendents en rasant, inclosa càrrega i
transport a l'abocador de material sobrant o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU005 Rend.: 125,098P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,03559/R 18,553500,240A0112000 =xCap de collah

0,11649/R 15,180000,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,15208 0,15208
Maquinària:

0,39088/R 50,935500,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,48866/R 30,565502,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,87954 0,87954

0,006084,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,03770

0,062266,00%DESPESES INDIRECTES

1,09997COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.800,00Ut Treballs d'arranjament i millora del pas sobre el riu
Tordera segons indicacions de la DO

G22DU007 Rend.: 1,000P- 55

 €0,80m2 Esbrossada en zones boscoses, en qualsevol tipus de
terreny, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU012 Rend.: 172,010P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02589/R 18,553500,240A0112000 =xCap de collah

0,08472/R 15,180000,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,11061 0,11061
Maquinària:

0,28427/R 50,935500,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

h

0,35539/R 30,565502,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,63966 0,63966

0,004424,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,75469

0,045286,00%DESPESES INDIRECTES

0,79998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,17m3 Subministrament i col.locació de material granular fi
(sorra) per soleres i assentament de canonades.

G22E0010 Rend.: 0,288P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,52031/R 17,514000,025A0121000 =xOficial 1ah

3,82031/R 14,670000,075A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,34062 5,34062
Maquinària:

2,04221/R 34,597500,017C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

1,20159/R 38,451000,009C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 3,24380 3,24380
Materials:

14,0000014,000001,000B032U015 =xSauló garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a
l'obra

m3

Subtotal... 14,00000 14,00000

0,213624,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,79804

1,367886,00%DESPESES INDIRECTES

24,16593COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,97m3 Formació de mur d' escullera amb blocs de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb
màquina giratoria de cadenes i utensili cullera/pinça.
La partida inclou el subministrament de l'escullera,
transport fins a lloc d'aplec a peu d'obra amb camió
pinça i volquet, càrrega de la escullera sobre camió de
petit tonatge i transport interior dins l'obra fins a lloc
d'ús i col·locació de la escullera, incloent cimentació i
mur. (La partida inclou el subministrament de petita
escullera per a col·locació en zona de coronació).Tot
inclòs

G3J21710 Rend.: 0,520P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21010/R 17,514000,125A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 4,21010 4,21010
Maquinària:

41,45538/R 119,760000,180C13113C0 =xPala carregadora sobre cadenes de 18 a 25 th

9,94615/R 51,720000,100C1501A00 =xCamió per a transport de 24 th

Subtotal... 51,40153 51,40153
Materials:

45,2375023,500001,925B0441700 =xBloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
granítica de 400 a 800 kg de pes

t

Subtotal... 45,23750 45,23750

0,063151,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,91228

6,054746,00%DESPESES INDIRECTES

106,96702COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €91,20m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs
col·locació.

G450U038 Rend.: 5,484P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,38321/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

6,38731/R 17,514002,000A0121000 =xOficial 1ah

5,67123/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

5,35011/R 14,670002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 20,79186 20,79186
Maquinària:

0,68468/R 1,564502,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,87330/R 81,102000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

3,09256/R 14,133001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 12,65054 12,65054
Materials:

51,7650049,300001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 51,76500 51,76500

0,831674,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,03907

5,162346,00%DESPESES INDIRECTES

91,20142COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €83,20m3 Formigó HM-20 per a replens, inclòs col·locació, vibrat
i curat

G450U041 Rend.: 7,033P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,63806/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

4,98052/R 17,514002,000A0121000 =xOficial 1ah

4,42215/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

4,17176/R 14,670002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,21249 16,21249
Maquinària:

0,53388/R 1,564502,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

6,91898/R 81,102000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

2,41143/R 14,133001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 9,86429 9,86429
Materials:

51,7650049,300001,050B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 51,76500 51,76500

0,648504,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,49028

4,709426,00%DESPESES INDIRECTES
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83,19970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €104,40m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs
col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat

G450U072 Rend.: 13,733P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,35102/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

5,10129/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,26469/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

6,40938/R 14,670006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,12638 15,12638
Maquinària:

0,91138/R 1,564508,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

14,17351/R 81,102002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,49178/R 5,628001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

h

2,46990/R 14,133002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 18,04657 18,04657
Materials:

64,7115061,630001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 64,71150 64,71150

0,605064,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,48951

5,909376,00%DESPESES INDIRECTES

104,39888COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,70m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs
col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat

G450U073 Rend.: 12,260P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,51334/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

5,71419/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,53679/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

7,17945/R 14,670006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,94377 16,94377
Maquinària:

1,02088/R 1,564508,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

15,87641/R 81,102002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,55086/R 5,628001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

h

2,76666/R 14,133002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 20,21481 20,21481
Materials:
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64,7115061,630001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim

20 mm, inclòs transport a l'obra
m3

Subtotal... 64,71150 64,71150

0,677754,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 102,54783

6,152876,00%DESPESES INDIRECTES

108,70070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,70m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs
col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

G450U075 Rend.: 12,903P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43792/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

5,42944/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,41037/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

6,82167/R 14,670006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,09940 16,09940
Maquinària:

0,97001/R 1,564508,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

15,08524/R 81,102002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,52341/R 5,628001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

h

2,62878/R 14,133002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 19,20744 19,20744
Materials:

64,7115061,630001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 64,71150 64,71150

0,643984,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,66232

6,039746,00%DESPESES INDIRECTES

106,70205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €138,20m Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb,
en la zona d'unió de la solera i l'alçat dels elements de
formigó armat, amb una secció transversal de 1,20 m
d'alçada x 0,8 m de base, incloent l'aplicació d'un
adhesiu a base de resines epoxi de dos components
tipus SIKADUR N o equivalent, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

G450U077 Rend.: 11,416P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,62522/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

6,13665/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,72433/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth
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7,71023/R 14,670006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,19643 18,19643
Maquinària:

1,09636/R 1,564508,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

17,05018/R 81,102002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,59159/R 5,628001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

h

2,97120/R 14,133002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 21,70933 21,70933
Materials:

64,7115061,630001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

25,032005,960004,200B09SD32N =xAdhesiu a base de resines epoxi de dos components
SIKADUR 32 N o equivalent.

kg

Subtotal... 89,74350 89,74350

0,727864,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 130,37712

7,822636,00%DESPESES INDIRECTES

138,19974COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €113,20m Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb,
en la zona d'unió de la solera i l'alçat dels elements de
formigó armat, amb una secció transversal de 0,3x03,
incloent l'aplicació d'un adhesiu a base de resines
epoxi de dos components tipus SIKADUR N o
equivalent, inclòs col·locació, bomba de formigonar,
grua, vibrat i curat.

G450U078 Rend.: 27,208P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,68191/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

2,57483/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

1,14308/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

3,23508/R 14,670006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,63490 7,63490
Maquinària:

0,46001/R 1,564508,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

7,15395/R 81,102002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,24822/R 5,628001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

h

1,24666/R 14,133002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 9,10884 9,10884
Materials:

64,7115061,630001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

25,032005,960004,200B09SD32N =xAdhesiu a base de resines epoxi de dos components
SIKADUR 32 N o equivalent.

kg

Subtotal... 89,74350 89,74350
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0,305404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,79264

6,407566,00%DESPESES INDIRECTES

113,20019COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,70m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a pilars, columnes o
parets, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua,
vibrat i curat, inclòs formació de passamurs i
xamfranaments.

G450U080 Rend.: 12,903P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43792/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

5,42944/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,41037/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

6,82167/R 14,670006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,09940 16,09940
Maquinària:

0,97001/R 1,564508,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

15,08524/R 81,102002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,52341/R 5,628001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

h

2,62878/R 14,133002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 19,20744 19,20744
Materials:

64,7115061,630001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 64,71150 64,71150

0,643984,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,66232

6,039746,00%DESPESES INDIRECTES

106,70205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,70m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a sostres, inclòs
col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

G450U085 Rend.: 12,903P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,43792/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

5,42944/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

2,41037/R 15,550502,000A013U001 =xAjudanth

6,82167/R 14,670006,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,09940 16,09940
Maquinària:

0,97001/R 1,564508,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,08524/R 81,102002,400C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,52341/R 5,628001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

h

2,62878/R 14,133002,400CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 19,20744 19,20744
Materials:

64,7115061,630001,050B060U450 =xFormigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 64,71150 64,71150

0,643984,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 100,66232

6,039746,00%DESPESES INDIRECTES

106,70205COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,99kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part
proporcionals de solapaments, despuntaments, lligats
amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre
elements de muntatge.

G4B0U020 Rend.: 200,550P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02248/R 18,553500,243A0112000 =xCap de collah

0,23343/R 17,514002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,20726/R 15,550502,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,46317 0,46317
Maquinària:

0,03017/R 32,014500,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00608/R 1,806000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00654/R 1,942500,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,04279 0,04279
Materials:

0,008000,800000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,420000,400001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,42800 0,42800

COST DIRECTE 0,93396

0,056046,00%DESPESES INDIRECTES

0,99000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €450,00Ut Formació de conjunt d'anclatges entre la fosa-filtre i la
solera de formigó per evitar flotació. 

G4BXU010 Rend.: 1,000P- 69
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 €25,90m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i
mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

G4D0V010 Rend.: 9,453P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,96271/R 18,553501,000A0112000 =xCap de collah

7,41098/R 17,514004,000A0121000 =xOficial 1ah

4,93510/R 15,550503,000A013U001 =xAjudanth

4,65566/R 14,670003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,96445 18,96445
Maquinària:

0,91260/R 43,134000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,59537/R 5,628001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

h

Subtotal... 1,50797 1,50797
Materials:

1,050000,350003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,4896016,320000,030B0D629A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

cu

1,100001,100001,000B0D7U002 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

m2

0,135001,800000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,428001,070000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,20260 3,20260

0,758584,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,43360

1,466026,00%DESPESES INDIRECTES

25,89961COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,81m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats
de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim.
Inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments,
distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament
necessari.

G4D0V030 Rend.: 0,813P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,98964/R 16,893550,577A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,69278/R 14,994050,634A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 23,68242 23,68242
Materials:

0,141000,940000,150B0A31000 =xClau acerkg

0,525000,350001,500B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,1622716,227330,010B0D6U005 =xPuntal metal.lic i telescopic per a 7 m d'alçaria i 150
usos

cu

2,518852,289861,100B0D7U020 =xTauler fenolic de 22 mm de gruix, per a 5 usosm2
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0,180001,800000,100B0DZA000 =xDesencofrantl

1,850001,850001,000B0DZU010 =xAmortització de bigues de maniobra i elements
distanciadors 

u

Subtotal... 5,37712 5,37712

0,947304,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,00684

1,800416,00%DESPESES INDIRECTES

31,80725COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,00m2 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics,
per a deixar el formigó vist

G4D0V050 Rend.: 0,923P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,64230/R 16,893550,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

11,37144/R 14,994050,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 26,01374 26,01374
Materials:

0,094000,940000,100B0A31000 =xClau acerkg

0,350000,350001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,101426,761390,015B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150
usos

cu

2,518852,289861,100B0D7U020 =xTauler fenolic de 22 mm de gruix, per a 5 usosm2

0,108001,800000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

1,850001,850001,000B0DZU010 =xAmortització de bigues de maniobra i elements
distanciadors 

u

Subtotal... 5,02227 5,02227

1,040554,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,07656

1,924596,00%DESPESES INDIRECTES

34,00115COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,20m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri,
inclosa la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 41,191P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,45133/R 18,553501,002A0112000 =xCap de collah

1,70161/R 17,514004,002A0121000 =xOficial 1ah

1,13257/R 15,550503,000A013U001 =xAjudanth

0,73632/R 15,180001,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 4,02183 4,02183
Maquinària:

0,09260/R 30,271500,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,52149/R 43,134000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
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Subtotal... 0,61409 0,61409
Materials:

0,326709,900000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

0,052500,350000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

5,390005,390001,000B0DFU001 =xAmortització de cindri metàl·licam3

Subtotal... 5,76920 5,76920

0,160874,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,56599

0,633966,00%DESPESES INDIRECTES

11,19995COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,12m Subministrament i col·locació de reixa model simple
torsió o equivalent de 2 m d'alçada (executada sobre
base de formigó o bloc), de forma romboidal fabricat
amb filferro de 400N/mm2 de resistencia recobert
plastificat de color verd , postes especials color verd
tipus lux d50-1,5mm (e.m.) fabricats en xapa
galvanitzada en calen tipus z-275 especialment
concebuts per a tancaments amb accessoris
intercambiables i possibilitat de fixació de la malla a
qualsevol punt del poste. Postes extrems i de tensió
d50-1,5mm (e.m.). Separació de postes de tensió de
30m i intermitjos de 3m. Filferro tipus 16. Muntatge i
tensat de la malla inclòs. 
La partida inclou:
-Formació d'una unitat de porta d'accès de 2,40
m'alçada i 3,60 m d'amplada en dos fulles batents,
model LUX EST (de Rivisa o equivalent), incloent
postes i elements accessoris.
-Formació de tres unitats de porta d'accès d'home de
1,00 m d'amplada en una fulla batent, model LUX EST
(de Rivisa o equivalent), incloent postes i elements
accessoris.
Tot inclòs

G4E25610 Rend.: 0,172P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,64366/R 16,893550,200A0122000 =xOficial 1a paletah

17,05814/R 14,670000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,70180 36,70180
Materials:

17,603781,3100013,438B0E244L6 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200
mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3

u

1,3078176,930200,017D0714731 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 18,91159 18,91159
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Altres:

% 1,1010536,701673,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,10105 1,10105

COST DIRECTE 56,71444

3,402876,00%DESPESES INDIRECTES

60,11731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €53,18m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de
gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, llis, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

G4E25668 Rend.: 0,208P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,24380/R 16,893550,200A0122000 =xOficial 1a paletah

14,10577/R 14,670000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,34957 30,34957
Materials:

17,603781,3100013,438B0E244L6 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200
mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3

u

1,3078176,930200,017D0714731 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 18,91159 18,91159
Altres:

% 0,9104930,349673,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,91049 0,91049

COST DIRECTE 50,17165

3,010306,00%DESPESES INDIRECTES

53,18195COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,92m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix,
de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, rugós, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

G4E2H628 Rend.: 0,179P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

16,04415/R 16,893550,170A0122000 =xOficial 1a paletah

12,29330/R 14,670000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,33745 28,33745
Materials:

19,430001,4500013,400B0E254L6 =xBloc de morter de ciment, foradat, rugós, de
400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

u

1,3078176,930200,017D0714731 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu
inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 20,73781 20,73781

0,850123,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,92538

2,995526,00%DESPESES INDIRECTES

52,92091COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,00m2 Registres en entramat metà·lic d'acer inoxidable, inclòs
bastiments. Tot inclòs

G6A18436 Rend.: 1,000P- 77

 €14,35m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu
de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva,
prèvia preparació del parament de formigó

G7J1U304 Rend.: 132,921P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02792/R 18,553500,200A0112000 =xCap de collah

0,13176/R 17,514001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,11699/R 15,550501,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,27667 0,27667
Materials:

12,6500012,650001,000B7J1U104 =xPerfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a
junt de dilatació

m

0,600000,0600010,000B7J5U101 =xMassilla per a segellats, monocomponent
hidroexpansiva

cm3

Subtotal... 13,25000 13,25000

0,011074,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,53774

0,812266,00%DESPESES INDIRECTES

14,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,10m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PVC per sanejament segons norma,
UNE-EN ISO 1452, de 160 mm de diàmetre incloent
juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida
inclou l'encatament, impregnació amb cola per
canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus
Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de
la part preparada de la canonada i l’arqueta
prefabricada.

GD770160 Rend.: 1,000P- 79

 €16,35m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PVC per sanejament segons norma,
UNE-EN ISO 1452, de 200 mm de diàmetre incloent
juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida
inclou l'encatament, impregnació amb cola per
canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus
Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de
la part preparada de la canonada i l’arqueta
prefabricada.

GD770200 Rend.: 1,000P- 80

 €25,83m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PVC per sanejament segons norma,
UNE-EN ISO 1452, de 250 mm de diàmetre incloent
juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida
inclou part proporcional de colzes, l'encatament,
impregnació amb cola per canonada homologada i
recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5
a 3mm a les unicons amb les arquetes i obres de
fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de
la canonada i l’arqueta prefabricada.

GD770250 Rend.: 1,000P- 81

 €38,33m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de
canonada de PVC per sanejament segons norma,
UNE-EN ISO 1452, de 315 mm de diàmetre incloent
juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida
inclou l'encatament, impregnació amb cola per
canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus
Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de
la part preparada de la canonada i l’arqueta
prefabricada.

GD770315 Rend.: 1,000P- 82
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 €42,13ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa
dúctil DN 100 mm, per sanejament amb junta
automàtica flexible, revestida interiorment de morter de
ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll
amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una capa
de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL
de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de
peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua
potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres.
Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs
format amb doble junta hidroexpansiva i peces
especials.

GD7G0100 Rend.: 30,846P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,88419/R 18,553501,470A0112000 =xCap de collah

3,33292/R 17,514005,870A0121000 =xOficial 1ah

1,48215/R 15,550502,940A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 5,69926 5,69926
Maquinària:

1,67804/R 43,134001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 1,67804 1,67804
Materials:

32,1400032,140001,000BD7G0150 =xCanonada de fosa dúctil DN 150 mm, per sanejament
amb junta automàtica flexible, revestida interiorment de
morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior
de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment
amb una capa de zenc electrodipositat més pintura
epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea
epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent,
incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes,
reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb
l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250
micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb
passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

ml

Subtotal... 32,14000 32,14000

0,227974,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,74527

2,384726,00%DESPESES INDIRECTES

42,12999COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €47,03ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa
dúctil DN 150 mm, per sanejament amb junta
automàtica flexible, revestida interiorment de morter de
ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll
amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una capa
de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL
de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de
peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua
potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres.
Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs
format amb doble junta hidroexpansiva i peces
especials.

GD7G0150 Rend.: 19,185P- 84

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,42161/R 18,553501,470A0112000 =xCap de collah

5,35873/R 17,514005,870A0121000 =xOficial 1ah

2,38303/R 15,550502,940A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 9,16337 9,16337
Maquinària:

2,69798/R 43,134001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 2,69798 2,69798
Materials:

32,1400032,140001,000BD7G0150 =xCanonada de fosa dúctil DN 150 mm, per sanejament
amb junta automàtica flexible, revestida interiorment de
morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior
de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment
amb una capa de zenc electrodipositat més pintura
epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea
epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent,
incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes,
reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb
l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250
micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb
passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

ml

Subtotal... 32,14000 32,14000

0,366534,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,36788

2,662076,00%DESPESES INDIRECTES

47,02996COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €63,54ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa
dúctil DN 200 mm, per sanejament amb junta
automàtica flexible, revestida interiorment de morter de
ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll
amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una capa
de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL
de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de
peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua
potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres.
Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs
format amb doble junta hidroexpansiva i peces
especials.

GD7G0200 Rend.: 81,360P- 85

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33522/R 18,553501,470A0112000 =xCap de collah

1,26361/R 17,514005,870A0121000 =xOficial 1ah

0,56193/R 15,550502,940A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 2,16076 2,16076
Maquinària:

0,63619/R 43,134001,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,63619 0,63619
Materials:

57,0600057,060001,000BD7G0200 =xCanonada de fosa dúctil DN 200 mm, per sanejament
amb junta automàtica flexible, revestida interiorment de
morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior
de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment
amb una capa de zenc electrodipositat més pintura
epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea
epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent,
incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes,
reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb
l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250
micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb
passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

ml

Subtotal... 57,06000 57,06000

0,086434,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,94338

3,596606,00%DESPESES INDIRECTES

63,53998COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,04ml Subministrament i col·locació de canonada de polietilè
d'alta densitat PE100, PN10, Diàmetre exterior: 63
mm. Diàmetre interior: 55,4 mm. Segons UNE 12.201.
Segons UNE 12.201. Totes les unions entre
canonades de polietilè o amb accessoris roscats seran
amb maniguets electrosoldats.inclou la part
proporcional d'accessoris i vàlvules.Totalment
instal·lada i provada.

GD7O0063 Rend.: 1,000P- 86

 €590,00Ut Formació de baixant de fins a 5 m d'alçada amb
canonada de PVC 315 mm SN8 per sanejament
incloent colzes, unions i treballs auxiliars de connexió a
canonada existent. La partida inclou la millora de la
fonamentació el pilar existent (incloent demolicions
parcials amb mitjans manuals, gestió integral de
subproductes i ampliació i millora de la fonamentació). 

GD7P0010 Rend.: 1,000P- 87

 €455,96u Formació de base de formigó armat prefabricat per a
pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m
d'alçada, per a connexionat de canonades de fins a
600 mm de diàmetre amb acabat vertical mascle per a
connexionat d'anells o conus de reducció. inclou
formació de mitja canya de formigó previa imprimació
amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i
junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou
tots els treballs necessaris per a la correcta connexió
de les canonades. segons UNE 1917. tot inclòs, marca
i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

GDD1B120 Rend.: 0,775P- 88

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,92516/R 1,0000041,017A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 52,92516 52,92516
Maquinària:

26,46323/R 1,0000020,509C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 26,46323 26,46323
Materials:

348,645001,00000348,645B1000000 =xsubministre de materials per l'execució de l'unitat
d'obra

ut

Subtotal... 348,64500 348,64500

2,117014,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 430,15040

25,809026,00%DESPESES INDIRECTES

455,95942COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €228,18m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm
de diàmetre interior, amb anells prefabricats de
formigó armat de 15 cm de gruix, marca i model
Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou
subministre i col·locació d'anells i conus de reducció o
llosa de tancament de diferents mides així com juntes
d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes
interiors amb morter de ciment especial sense
retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou
suplements d'obra de fàbrica fins a arribar a cota de
coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa).

GDD1M120 Rend.: 0,396P- 89

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,87879/R 1,0000017,376A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 43,87879 43,87879
Maquinària:

21,93939/R 1,000008,688C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 21,93939 21,93939
Materials:

147,693001,00000147,693B1000000 =xsubministre de materials per l'execució de l'unitat
d'obra

ut

Subtotal... 147,69300 147,69300

1,755154,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 215,26633

12,915986,00%DESPESES INDIRECTES

228,18231COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €191,00u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO
PKSR D400 decor o equivalent realitzats en fosa de
grafit esferoidal segons ISO 1083 (tipus 500-7) i
EN1583, classe D400 segons EN124, articulada,
extraible en posició vertical, autocentrada en el seu
marc per 5 guies i provista de junta de polietilè
antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de
bloqueig al marc accionant el tirador
d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del
mateix, marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4
forats per ancorar al sol amb tacos d'expansió.
Col·locat amb morter i/o formigó de nivellació.
Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

GDDZD600 Rend.: 0,132P- 90

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

52,46136/R 16,890000,410A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah

45,56591/R 14,670000,410A0140000 =xManobreh

Subtotal... 98,02727 98,02727
Materials:

0,6895220,280000,034B0704200 =xMorter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granelT
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80,0000080,000001,000BDDZ3150 =xBastiment i tapa per a pou de registre model brio sr de

la casa norinco o equivalent realitzats en fosa de grafit
esferoidal segons iso 1083 (tipus 500-7) i en1583,
clase d400 segons en124, articulada, extraible en
posició vertical, autocentrada en el seu marc per 5
guies i provista de junta de polietilè antisoroll,
antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al
marc accionant el tirador d'apertura/manipulació
ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura
lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al
sol, pintada amb pintura hidrosoluble negra no tòxica,
no inflamable i no contaminant segons bs-3416.

U

Subtotal... 80,68952 80,68952
Altres:

% 1,4704198,027331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 1,47041 1,47041

COST DIRECTE 180,18720

10,811236,00%DESPESES INDIRECTES

190,99843COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €375,05u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta
estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat

GDDZU052 Rend.: 2,034P- 91

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36825/R 18,553500,150A0112000 =xCap de collah

8,61062/R 17,514001,000A0121000 =xOficial 1ah

7,46313/R 15,180001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,44200 17,44200
Maquinària:

3,14794/R 32,014500,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,14794 3,14794
Materials:

1,4868074,340000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

331,05000331,050001,000BDDZU054 =xBastiment de diam 85x10 cm i tapa de 61 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, de alta estanqueitat, per a
càrrega de ruptura de 40 t, PAMESTANCA o
equivalent.

u

Subtotal... 332,53680 332,53680

0,697684,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 353,82442

21,229476,00%DESPESES INDIRECTES

375,05389COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,85u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànolsGDDZU100 Rend.: 8,888P- 92

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31312/R 18,553500,150A0112000 =xCap de collah

1,97249/R 17,514001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,70963/R 15,180001,001A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,99524 3,99524
Materials:

0,1970765,690000,003B071U001 =xMorter M-80m3

4,940004,940001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm

u

Subtotal... 5,13707 5,13707

0,159814,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,29212

0,557536,00%DESPESES INDIRECTES

9,84965COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €420,00u Control d'aigua dins de pou de registre mitjançant
subministrament i col·locació de vàlvula 'tajadera'
d'accionament manual formada per dos guies verticals
i una horitzontal (en la base) en forma de U, comporta
d'acer de 3 mm de gruix, incloent cadena
d'accionament i subjecció fins a cota superior del pou.
La partida inclou la preparació i modificació de la base
del pou de registre. Tot instal·lat i provat

GDDZU105 Rend.: 1,000P- 93

 €5,10m canonada de PVC passacables de 125 mm de
diàmetre i 1,4 mm de gruix, per a la seva col·locació a
l'interior d'un dau de formigó amb uions encolades.

GDG3C125 Rend.: 1,000P- 94

 €131,92u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60
cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb solera de
formigó, col·locada sobre llit de sorra. 

GDK2A4F3 Rend.: 1,113P- 95

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,17520/R 16,890001,000A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah

39,54178/R 14,670003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 54,71698 54,71698
Materials:

2,4157049,300000,049B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

66,500000,19000350,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 68,91570 68,91570

0,820751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 124,45343

7,467216,00%DESPESES INDIRECTES
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131,92064COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €391,91u Formació d'arqueta per a instal·lació de reixa de neteja
manual, executada amb mao (o bloc de formigó)
arrebossat i lliscat per dins de 40x120 cm interior i fins
a 200 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada
sobre llit de sorra. La partida inclou la col·locació de
tancament i baranes perimetrals a l'arqueta fins a una
alçada de 1,0 m sobre la rasant del terreny.  

GDK2A4G3 Rend.: 0,519P- 96

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,54335/R 16,890001,000A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah

141,32948/R 14,670005,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 173,87283 173,87283
Materials:

10,8460049,300000,220B060U310 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

m3

182,400000,19000960,000B0F1D2A1 =xMaó calat, de 29x14x10 cm, per a revestiru

Subtotal... 193,24600 193,24600

2,608091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 369,72692

22,183626,00%DESPESES INDIRECTES

391,91054COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €90,71u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124, col.locat amb morter

GDKZHEC4 Rend.: 0,330P- 97

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,42545/R 16,890000,360A012N000 =xOficial 1a d´obra públicah

16,00364/R 14,670000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 34,42909 34,42909
Materials:

1,0140020,280000,050B0704200 =xMorter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granelT

49,6200049,620001,000BDKZHEC0 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124

u

Subtotal... 50,63400 50,63400

0,516441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,57953

5,134776,00%DESPESES INDIRECTES

90,71430COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €600,00Ut Treballs de control d'aigües residuals al llarg de les
tasques de connexionat de les aigües residuals a la
instal·lació provisional. La partida inclou el
subministrament i col·locació (i posterior desmuntatge)
de globus obturadors i/o bombaments provisionals
d'aigües residuals (incloent tapes i canonades
provisionals). Tot inclòs

GDP00010 Rend.: 1,000P- 98

 €1.700,00u Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida
de tres tubs de PVC de D160mm, de 2,5 m de longitud
i 0,60 m d'alçada (en la secció de sortida dels tubs),
parets de 20 cm de gruix, incloses aletes, base de
formigó emmacada amb pedra natural i rastrell,
totalment col·locat, incloent encofrats i formació de
base de graves. Tot inclòs.

GDQBV010 Rend.: 1,000P- 99

 €1.280,00u Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida
de un tub de PVC de D315mm, de 1 m de longitud i
0,80 m d'alçada (en la secció de sortida dels tubs),
parets de 20 cm de gruix, incloses aletes, base de
formigó emmacada amb pedra natural i rastrell,
totalment col·locat, incloent encofrats i formació de
base de graves. Tot inclòs.

GDQBV015 Rend.: 1,000P- 100

 €32,03m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb
retroexcavadora mitjana

GR3P2311 Rend.: 1,050P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,79800/R 26,970000,070A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 1,79800 1,79800
Maquinària:

4,47100/R 55,230000,085C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 4,47100 4,47100
Materials:

23,9200520,710001,155BR3P2310 =xTerra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb
una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada a granel

m3

Subtotal... 23,92005 23,92005

0,026971,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,21602

1,812966,00%DESPESES INDIRECTES

32,02898COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,76u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de
30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

GR66222B Rend.: 1,013P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27000/R 30,390000,009A012P000 =xOficial 1a jardinerh

0,50588/R 28,470000,018A012P200 =xOficial 2a jardinerh

3,46111/R 26,970000,130A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 4,23699 4,23699
Materials:

0,008851,770000,005B0111000 =xAiguam3

0,1818960,630000,003BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

m3

Subtotal... 0,19074 0,19074

0,063551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,49128

0,269486,00%DESPESES INDIRECTES

4,76076COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,10u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor
de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de
60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer
reg

GR66266B Rend.: 1,009P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20476/R 30,390000,040A012P000 =xOficial 1a jardinerh

2,25728/R 28,470000,080A012P200 =xOficial 2a jardinerh

20,31437/R 26,970000,760A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 23,77641 23,77641
Maquinària:

5,24777/R 35,300000,150C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 5,24777 5,24777
Materials:

0,051331,770000,029B0111000 =xAiguam3

0,8488260,630000,014BR341150 =xCompost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

m3

Subtotal... 0,90015 0,90015

0,356651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,28098

1,816866,00%DESPESES INDIRECTES
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32,09783COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,23m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
rústica de baix manteniment de lleguminoses amb
gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30
g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla
picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície de 500 a 2000 m2

GR7217K0 Rend.: 1,226P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04958/R 30,390000,002A012P000 =xOficial 1a jardinerh

Subtotal... 0,04958 0,04958
Maquinària:

0,04020/R 49,280000,001C1503000 =xCamió gruah

0,03126/R 38,320000,001CR713300 =xHidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

h

Subtotal... 0,07146 0,07146
Materials:

0,003541,770000,002B0111000 =xAiguam3

0,107707,180000,015BR34J000 =xBioactivador microbiàkg

0,400958,910000,045BR361100 =xEstabilitzant sintètic de base acrílicakg

0,179705,990000,030BR3A7000 =xAdob mineral sòlid de fons, d'alliberament lentkg

0,200001,000000,200BR3PAN00 =xEncoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

kg

0,146704,890000,030BR4U1K00 =xBarreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons
NTJ 07N

kg

Subtotal... 1,03859 1,03859

0,000741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,16037

0,069626,00%DESPESES INDIRECTES

1,23000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €681,45u. Subministrament i instal·lació de la canonada
d'alimentació d'aigua de serveis.
- Diàmetre nominal: 25 mm.
- Longitud aproximada: 20 m.
- Connexió: Per soldadura TIG.
- Material: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/ISO 1127 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: suports, accesoris, etc.
La partida inclou la connexió a la canonada general
d'aigua de serveis, i les connexions amb les vàlvules
de bola i electrovàlvula.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM0011 Rend.: 1,000P- 105

Unitats Preu Parcial Import€



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

89,50000/R 1,0000089,500A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 89,50000 89,50000
Maquinària:

19,18000/R 1,0000019,180C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 19,18000 19,18000
Materials:

530,62000530,620001,000B0AM0011 =xCanonada d'alimentació d'aigua de serveis.
- Diàmetre nominal: 25 mm.
- Longitud aproximada: 20 m.
- Connexió: Per soldadura TIG.
- Material: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/ISO 1127 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: suports, accesoris, etc.
La partida inclou la connexió a la canonada general
d'aigua de serveis, i les connexions amb les vàlvules
de bola i electrovàlvula.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 530,62000 530,62000

3,580004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 642,88000

38,572806,00%DESPESES INDIRECTES

681,45280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €938,61u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels
dipòsits del tanc polivalent format per una te
submergida 0,50 m en el líquid i 1,20 per sobre del
líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM0015 Rend.: 1,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

123,28000/R 1,00000123,280A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 123,28000 123,28000
Maquinària:

26,42000/R 1,0000026,420C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 26,42000 26,42000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
730,85000730,850001,000B0AM0015 =xPeça de sortida dels dipòsits del tanc polivalent format

per una te submergida 0,50 m en el líquid i 1,20 per
sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 730,85000 730,85000

4,931204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 885,48120

53,128876,00%DESPESES INDIRECTES

938,61007COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €391,63u. Subministrament i instal·lació de columna d'impulsió
de les bombes d'aigua d'entrada, des de la bomba fins
al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric
DN65/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1301 Rend.: 1,000P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,44000/R 1,0000051,440A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 51,44000 51,44000
Maquinària:

11,02000/R 1,0000011,020C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 11,02000 11,02000
Materials:

304,94000304,940001,000B0AM1301 =xColumna d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada,
des de la bomba fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric
DN65/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 304,94000 304,94000
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2,057604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 369,45760

22,167466,00%DESPESES INDIRECTES

391,62506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €752,53u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'impulsió de
les bombes d'aigua d'entrada, des de les vàlvules de
comporta de la impulsió individual fins al mesurador de
cabal.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 2,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1302 Rend.: 1,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

98,84000/R 1,0000098,840A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 98,84000 98,84000
Maquinària:

21,18000/R 1,0000021,180C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 21,18000 21,18000
Materials:

585,96000585,960001,000B0AM1302 =xPantaló d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada,
des de les vàlvules de comporta de la impulsió
individual fins al mesurador de cabal.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 2,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 585,96000 585,96000

3,953604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 709,93360

42,596026,00%DESPESES INDIRECTES

752,52962COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.010,22u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió
de les bombes d'aigua d'entrada, des del mesurador
de cabal fins a les vàlvules de comporta, la d'entrada
al pretractament i la de by-pass del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 6,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1303 Rend.: 1,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

132,68000/R 1,00000132,680A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 132,68000 132,68000
Maquinària:

28,43000/R 1,0000028,430C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 28,43000 28,43000
Materials:

786,62000786,620001,000B0AM1303 =xCanonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada,
des del mesurador de cabal fins a les vàlvules de
comporta, la d'entrada al pretractament i la de by-pass
del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 6,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 786,62000 786,62000

5,307204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 953,03720

57,182236,00%DESPESES INDIRECTES

1.010,21943COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €507,01u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió
de les bombes d'aigua d'entrada, des del rodet de
desmuntatge fins al pretractament prefabricat.
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 0,5/0,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric
DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1304 Rend.: 1,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,59000/R 1,0000066,590A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 66,59000 66,59000
Maquinària:

14,27000/R 1,0000014,270C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 14,27000 14,27000
Materials:

394,79000394,790001,000B0AM1304 =xCanonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada,
des del rodet de desmuntatge fins al pretractament
prefabricat.
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 0,5/0,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric
DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 394,79000 394,79000

2,663604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 478,31360

28,698826,00%DESPESES INDIRECTES

507,01242COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.064,12u. Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass
del pretractament, des del rodet de desmuntatge del
by-pass fins a la brida de la canonada de sortida del
pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 9,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1401 Rend.: 1,000P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

139,76000/R 1,00000139,760A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 139,76000 139,76000
Maquinària:

29,95000/R 1,0000029,950C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 29,95000 29,95000
Materials:

828,59000828,590001,000B0AM1401 =xCanonada de by-pass del pretractament, des del rodet
de desmuntatge del by-pass fins a la brida de la
canonada de sortida del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 9,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 828,59000 828,59000

5,590404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.003,89040

60,233426,00%DESPESES INDIRECTES

1.064,12382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €435,85u. Subministrament i instal·lació de canonada de sortida
del pretractament, des de l'equip prefabricat fins a la
vàlvula de comporta.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 0,25 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1402 Rend.: 1,000P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

57,24000/R 1,0000057,240A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 57,24000 57,24000
Maquinària:

12,27000/R 1,0000012,270C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 12,27000 12,27000
Materials:

339,38000339,380001,000B0AM1402 =xCanonada de sortida del pretractament, des de l'equip
prefabricat fins a la vàlvula de comporta.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 0,25 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 339,38000 339,38000

2,289604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 411,17960

24,670786,00%DESPESES INDIRECTES

435,85038COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.803,64u. Subministrament i instal·lació de peça de derivació de
l'aigua de sortida, des de la vàlvula de comporta de
sortida del pretractament, fins a les vàlvules de
comporta d'entrada al decantador primari i de by-pass
del tanc polivalent, incloent la connexió de la canonada
de by-pass del pretractament..
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 1,8 / 0,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 /2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, tes iguals DN150, reducció concèntrica
DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1403 Rend.: 1,000P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

236,89000/R 1,00000236,890A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 236,89000 236,89000
Maquinària:

50,76000/R 1,0000050,760C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 50,76000 50,76000
Materials:
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1.404,420001.404,420001,000B0AM1403 =xPeça de derivació de l'aigua de sortida, des de la

vàlvula de comporta de sortida del pretractament, fins
a les vàlvules de comporta d'entrada al decantador
primari i de by-pass del tanc polivalent, incloent la
connexió de la canonada de by-pass del
pretractament..
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 1,8 / 0,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 /2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, tes iguals DN150, reducció concèntrica
DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 1.404,42000 1.404,42000

9,475604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.701,54560

102,092746,00%DESPESES INDIRECTES

1.803,63834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3.122,27u. Subministrament i instal·lació de canonada
d'alimentació a la decantació primària, des del rodet de
desmuntatge fins a l'entrada al decantador.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 10,8 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1404 Rend.: 1,000P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

410,08000/R 1,00000410,080A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 410,08000 410,08000
Maquinària:

87,87000/R 1,0000087,870C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 87,87000 87,87000
Materials:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2.431,180002.431,180001,000B0AM1404 =xCanonada d'alimentació a la decantació primària, des

del rodet de desmuntatge fins a l'entrada al
decantador.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 10,8 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 2.431,18000 2.431,18000

16,403204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.945,53320

176,731996,00%DESPESES INDIRECTES

3.122,26519COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.415,13u. Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass
del tanc polivalent, des del rodet de desmuntatge fins a
la brida de connexió amb la canonada de foneria.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 3,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1405 Rend.: 1,000P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

185,86000/R 1,00000185,860A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 185,86000 185,86000
Maquinària:

39,83000/R 1,0000039,830C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 39,83000 39,83000
Materials:

1.101,900001.101,900001,000B0AM1405 =xCanonada de by-pass del tanc polivalent, des del rodet
de desmuntatge fins a la brida de connexió amb la
canonada de foneria.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 3,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L
s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 1.101,90000 1.101,90000
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7,434404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.335,02440

80,101466,00%DESPESES INDIRECTES

1.415,12586COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €123,02u. Subministrament i instal·lació de la canonada de
buidats del pretractament, des de la vàlvula de bola
fins a l'arqueta de drenatges.
- Diàmetre nominal: 50 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM1406 Rend.: 1,000P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,16000/R 1,0000016,160A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 16,16000 16,16000
Maquinària:

3,46000/R 1,000003,460C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 3,46000 3,46000
Materials:

95,7900095,790001,000B0AM1406 =xCanonada de buidats del pretractament, des de la
vàlvula de bola fins a l'arqueta de drenatges.
- Diàmetre nominal: 50 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 95,79000 95,79000

0,646404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 116,05640

6,963386,00%DESPESES INDIRECTES

123,01978COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €102,62u. Subministrament i instal·lació de la canonada
d'aspiració de fangs primaris, des del fons del
decantador fins al passamurs de sortida del
decantador primari.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2501 Rend.: 1,000P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,48000/R 1,0000013,480A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 13,48000 13,48000
Maquinària:

2,89000/R 1,000002,890C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,89000 2,89000
Materials:

79,9000079,900001,000B0AM2501 =xCanonada d'aspiració de fangs primaris, des del fons
del decantador fins al passamurs de sortida del
decantador primari.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 79,90000 79,90000

0,539204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,80920

5,808556,00%DESPESES INDIRECTES

102,61775COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €101,39u. Subministrament i instal·lació de la canonada
d'aspiració de fangs primaris, des del passamurs de
sortida del decantador primari fins al rodet de
desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2502 Rend.: 1,000P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,32000/R 1,0000013,320A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 13,32000 13,32000
Maquinària:

2,85000/R 1,000002,850C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,85000 2,85000
Materials:

78,9500078,950001,000B0AM2502 =xCanonada d'aspiració de fangs primaris, des del
passamurs de sortida del decantador primari fins al
rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 78,95000 78,95000

0,532804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,65280

5,739176,00%DESPESES INDIRECTES

101,39197COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €618,16u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de
fangs primaris, des de les vàlvula de comporta fins a la
bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 2,7 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2503 Rend.: 1,000P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,19000/R 1,0000081,190A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 81,19000 81,19000
Maquinària:

17,40000/R 1,0000017,400C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 17,40000 17,40000
Materials:

481,33000481,330001,000B0AM2503 =xPantaló d'aspiració de fangs primaris, des de les
vàlvula de comporta fins a la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 2,7 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 481,33000 481,33000

3,247604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 583,16760

34,990066,00%DESPESES INDIRECTES

618,15766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,62u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió
de fangs primaris, des de la bomba de purga fins a la
vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2504 Rend.: 1,000P- 120

Unitats Preu Parcial Import€



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

12,95000/R 1,0000012,950A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 12,95000 12,95000
Maquinària:

2,78000/R 1,000002,780C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,78000 2,78000
Materials:

76,7900076,790001,000B0AM2504 =xCanonada d'impulsió de fangs primaris, des de la
bomba de purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 76,79000 76,79000

0,518004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,03800

5,582286,00%DESPESES INDIRECTES

98,62028COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €964,82u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió
de fangs primaris, des de la vàlvula de comporta fins al
passamurs d'entrada al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 16,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
La partida inclou el picatge DN25, d'una longitud
aproximada de 0,50 m amb dos colzes de 90º i l'espai
per encabir una vàlvula de bola DN25.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2505 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

126,72000/R 1,00000126,720A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 126,72000 126,72000
Maquinària:

27,15000/R 1,0000027,150C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 27,15000 27,15000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
751,27000751,270001,000B0AM2505 =xCanonada d'impulsió de fangs primaris, des de la

vàlvula de comporta fins al passamurs d'entrada al
dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 16,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
La partida inclou el picatge DN25, d'una longitud
aproximada de 0,50 m amb dos colzes de 90º i l'espai
per encabir una vàlvula de bola DN25.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 751,27000 751,27000

5,068804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 910,20880

54,612536,00%DESPESES INDIRECTES

964,82133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €102,62u. Subministrament i instal·lació de la canonada
d'aspiració de fangs biològics, des del fons del
decantador fins al passamurs de sortida del
decantador intermedi.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2601 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,48000/R 1,0000013,480A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 13,48000 13,48000
Maquinària:

2,89000/R 1,000002,890C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,89000 2,89000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
79,9000079,900001,000B0AM2601 =xCanonada d'aspiració de fangs biològics, des del fons

del decantador fins al passamurs de sortida del
decantador intermedi.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 79,90000 79,90000

0,539204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 96,80920

5,808556,00%DESPESES INDIRECTES

102,61775COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,39u. Subministrament i instal·lació de la canonada
d'aspiració de fangs biològics, des del passamurs de
sortida del decantador biològic fins al rodet de
desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2602 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,32000/R 1,0000013,320A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 13,32000 13,32000
Maquinària:

2,85000/R 1,000002,850C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,85000 2,85000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
78,9500078,950001,000B0AM2602 =xCanonada d'aspiració de fangs biològics, des del

passamurs de sortida del decantador biològic fins al
rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 78,95000 78,95000

0,532804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 95,65280

5,739176,00%DESPESES INDIRECTES

101,39197COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €503,14u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de
fangs biològics, des de les vàlvula de comporta fins a
la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2603 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

66,08000/R 1,0000066,080A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 66,08000 66,08000
Maquinària:

14,16000/R 1,0000014,160C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 14,16000 14,16000
Materials:

391,78000391,780001,000B0AM2603 =xPantaló d'aspiració de fangs biològics, des de les
vàlvula de comporta fins a la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 391,78000 391,78000



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,643204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 474,66320

28,479796,00%DESPESES INDIRECTES

503,14299COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,62u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió
de fangs biològics, des de la bomba de purga fins a la
vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2604 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,95000/R 1,0000012,950A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 12,95000 12,95000
Maquinària:

2,78000/R 1,000002,780C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,78000 2,78000
Materials:

76,7900076,790001,000B0AM2604 =xCanonada d'impulsió de fangs biològics, des de la
bomba de purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 76,79000 76,79000

0,518004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 93,03800

5,582286,00%DESPESES INDIRECTES

98,62028COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €404,74u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió
de fangs biològics, des de la vàlvula de retenció fins a
les vàlvules de papallona de recirculació i de purga de
fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 1,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2605 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,16000/R 1,0000053,160A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 53,16000 53,16000
Maquinària:

11,39000/R 1,0000011,390C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 11,39000 11,39000
Materials:

315,15000315,150001,000B0AM2605 =xCanonada d'impulsió de fangs biològics, des de la
vàlvula de retenció fins a les vàlvules de papallona de
recirculació i de purga de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 1,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 315,15000 315,15000

2,126404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 381,82640

22,909586,00%DESPESES INDIRECTES

404,73598COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €378,31u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió
de fangs biològics, des de la vàlvula de papallona de
purga fins al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2606 Rend.: 1,000P- 127

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

49,69000/R 1,0000049,690A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 49,69000 49,69000
Maquinària:

10,65000/R 1,0000010,650C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 10,65000 10,65000
Materials:

294,57000294,570001,000B0AM2606 =xCanonada d'impulsió de fangs biològics, des de la
vàlvula de papallona de purga fins al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 294,57000 294,57000

1,987604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 356,89760

21,413866,00%DESPESES INDIRECTES

378,31146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €378,31u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió
de fangs biològics, des de la vàlvula de papallona de
recirculació fins al reactor anòxic.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM2607 Rend.: 1,000P- 128

Unitats Preu Parcial Import€



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

49,69000/R 1,0000049,690A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 49,69000 49,69000
Maquinària:

10,65000/R 1,0000010,650C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 10,65000 10,65000
Materials:

294,57000294,570001,000B0AM2607 =xCanonada d'impulsió de fangs biològics, des de la
vàlvula de papallona de recirculació fins al reactor
anòxic.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 294,57000 294,57000

1,987604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 356,89760

21,413866,00%DESPESES INDIRECTES

378,31146COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €547,21u. Subministrament i instal·lació de canonada de mesura
d'aigua tractada, des del passamurs fins al rodet de
desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM3301 Rend.: 1,000P- 129

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,87000/R 1,0000071,870A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 71,87000 71,87000
Maquinària:

15,40000/R 1,0000015,400C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
426,09000426,090001,000B0AM3301 =xCanonada de mesura d'aigua tractada, des del

passamurs fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 426,09000 426,09000

2,874804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 516,23480

30,974096,00%DESPESES INDIRECTES

547,20889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €547,21u. Subministrament i instal·lació de canonada de mesura
d'aigua tractada, des del mesurador de cabal fins al
passamurs.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM3302 Rend.: 1,000P- 130

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

71,87000/R 1,0000071,870A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 71,87000 71,87000
Maquinària:

15,40000/R 1,0000015,400C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 15,40000 15,40000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
426,09000426,090001,000B0AM3302 =xCanonada de mesura d'aigua tractada, des del

mesurador de cabal fins al passamurs.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 426,09000 426,09000

2,874804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 516,23480

30,974096,00%DESPESES INDIRECTES

547,20889COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.354,78u. Subministrament i instal·lació de canonada
d'alimentació als filtres verticals, des del passamurs de
sortidade l'arqueta fins a la descàrrega en el centre del
filtre
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud mitja aproximada: 12,6 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

M0AM4301 Rend.: 1,000P- 131

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

177,94000/R 1,00000177,940A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 177,94000 177,94000
Maquinària:

38,13000/R 1,0000038,130C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 38,13000 38,13000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.054,910001.054,910001,000B0AM4301 =xCanonada d'alimentació als filtres verticals, des del

passamurs de sortidade l'arqueta fins a la descàrrega
en el centre del filtre
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud mitja aproximada: 12,6 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o
premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de
2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100
amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

u.

Subtotal... 1.054,91000 1.054,91000

7,117604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.278,09760

76,685866,00%DESPESES INDIRECTES

1.354,78346COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,56u. Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

M0B10040 Rend.: 1,000P- 132

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,60000/R 1,0000013,600A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 13,60000 13,60000
Maquinària:

2,91000/R 1,000002,910C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,91000 2,91000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
80,6400080,640001,000B0B10040 =xVàlvula de comporta de les següents característiques:

Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

u.

Subtotal... 80,64000 80,64000

0,544004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,69400

5,861646,00%DESPESES INDIRECTES

103,55564COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €126,76u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

M0B10080 Rend.: 1,000P- 133

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,65000/R 1,0000016,650A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 16,65000 16,65000
Maquinària:

3,57000/R 1,000003,570C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 3,57000 3,57000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
98,7000098,700001,000B0B10080 =xVàlvula de comporta de les següents característiques:

Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

u.

Subtotal... 98,70000 98,70000

0,666004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 119,58600

7,175166,00%DESPESES INDIRECTES

126,76116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €252,41u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta
de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

M0B10150 Rend.: 1,000P- 134

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,15000/R 1,0000033,150A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 33,15000 33,15000
Maquinària:

7,10000/R 1,000007,100C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 7,10000 7,10000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
196,55000196,550001,000B0B10150 =xVàlvula de comporta de les següents característiques:

Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

u.

Subtotal... 196,55000 196,55000

1,326004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 238,12600

14,287566,00%DESPESES INDIRECTES

252,41356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,15u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

M0B30040 Rend.: 1,000P- 135

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,97000/R 1,0000011,970A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 11,97000 11,97000
Maquinària:

2,57000/R 1,000002,570C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,57000 2,57000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
70,9700070,970001,000B0B30040 =xVàlvula de retenció de les següents característiques:

Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

u.

Subtotal... 70,97000 70,97000

0,478804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 85,98880

5,159336,00%DESPESES INDIRECTES

91,14813COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,48u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de
les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

M0B30080 Rend.: 1,000P- 136

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,77000/R 1,0000014,770A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 14,77000 14,77000
Maquinària:

3,17000/R 1,000003,170C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 3,17000 3,17000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
87,5800087,580001,000B0B30080 =xVàlvula de retenció de les següents característiques:

Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces
especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

u.

Subtotal... 87,58000 87,58000

0,590804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,11080

6,366656,00%DESPESES INDIRECTES

112,47745COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,70u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les
següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

M0B60025 Rend.: 1,000P- 137

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,48000/R 1,000005,480A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 5,48000 5,48000
Maquinària:

1,17000/R 1,000001,170C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 1,17000 1,17000
Materials:

32,4700032,470001,000B0B60025 =xVàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

u.

Subtotal... 32,47000 32,47000

0,219204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,33920

2,360356,00%DESPESES INDIRECTES



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

41,69955COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,48u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les
següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 50.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

M0B60050 Rend.: 1,000P- 138

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,24000/R 1,0000019,240A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 19,24000 19,24000
Maquinària:

4,12000/R 1,000004,120C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 4,12000 4,12000
Materials:

114,06000114,060001,000B0B60050 =xVàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 50.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

u.

Subtotal... 114,06000 114,06000

0,769604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,18960

8,291386,00%DESPESES INDIRECTES

146,48098COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,73u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de
les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

M0B90040 Rend.: 1,000P- 139

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,62000/R 1,0000013,620A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 13,62000 13,62000



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:

2,92000/R 1,000002,920C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,92000 2,92000
Materials:

80,7700080,770001,000B0B90040 =xRodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

u.

Subtotal... 80,77000 80,77000

0,544804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 97,85480

5,871296,00%DESPESES INDIRECTES

103,72609COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,20u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de
les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 65 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

M0B90065 Rend.: 1,000P- 140

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,20000/R 1,0000019,200A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 19,20000 19,20000
Maquinària:

4,11000/R 1,000004,110C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 4,11000 4,11000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
113,85000113,850001,000B0B90065 =xRodet de desmuntatge de les següents

característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 65 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

Ut

Subtotal... 113,85000 113,85000

0,768004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 137,92800

8,275686,00%DESPESES INDIRECTES

146,20368COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €150,81u. Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge
de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

M0B90080 Rend.: 1,000P- 141

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,81000/R 1,0000019,810A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 19,81000 19,81000
Maquinària:

4,24000/R 1,000004,240C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 4,24000 4,24000
Materials:

117,43000117,430001,000B0B90080 =xRodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

u.

Subtotal... 117,43000 117,43000
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0,792404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 142,27240

8,536346,00%DESPESES INDIRECTES

150,80874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,08u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de
les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

M0B90150 Rend.: 1,000P- 142

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,13000/R 1,0000023,130A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 23,13000 23,13000
Maquinària:

4,96000/R 1,000004,960C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 4,96000 4,96000
Materials:

137,10000137,100001,000B0B90150 =xRodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

u.

Subtotal... 137,10000 137,10000

0,925204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 166,11520

9,966916,00%DESPESES INDIRECTES

176,08211COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €82,51u. Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula de pas
directe de les següents característiques:
Marca: LUCIFER o equivalent.
Diàmetre nominal: 1´´.
Fluïd: aigua tractada.
Alimentació: 220 V, 50 Hz.
Resta de característiques segons ET M0BBL000.

M0BCL025 Rend.: 1,000P- 143

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,84000/R 1,0000010,840A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 10,84000 10,84000
Maquinària:

2,32000/R 1,000002,320C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,32000 2,32000
Materials:

64,2500064,250001,000B0BCL025 =xElectrovàlvula de pas directe de les següents
característiques:
Marca: LUCIFER o equivalent.
Diàmetre nominal: 1´´.
Fluïd: aigua tractada.
Alimentació: 220 V, 50 Hz.
Resta de característiques segons ET M0BBL000.

Ut

Subtotal... 64,25000 64,25000

0,433604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 77,84360

4,670626,00%DESPESES INDIRECTES

82,51422COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €324,26u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic
de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

M0C20040 Rend.: 1,000P- 144

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

42,59000/R 1,0000042,590A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 42,59000 42,59000
Maquinària:

9,13000/R 1,000009,130C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 9,13000 9,13000
Materials:
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252,48000252,480001,000B0C20040 =xPassamurs  metàl·lic de les següents característiques:

Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

u.

Subtotal... 252,48000 252,48000

1,703604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 305,90360

18,354226,00%DESPESES INDIRECTES

324,25782COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.051,70u. Subministre i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

M0C20200 Rend.: 1,000P- 145

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

138,13000/R 1,00000138,130A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 138,13000 138,13000
Maquinària:

29,60000/R 1,0000029,600C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 29,60000 29,60000
Materials:

818,91000818,910001,000B0C20200 =xPassamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

u.

Subtotal... 818,91000 818,91000

5,525204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 992,16520

59,529916,00%DESPESES INDIRECTES

1.051,69511COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €345,95u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic
de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253
de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

M0C2E040 Rend.: 1,000P- 146

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,44000/R 1,0000045,440A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 45,44000 45,44000
Maquinària:

9,74000/R 1,000009,740C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 9,74000 9,74000
Materials:

269,37000269,370001,000B0C2E040 =xPassamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253
de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

u.

Subtotal... 269,37000 269,37000

1,817604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 326,36760

19,582066,00%DESPESES INDIRECTES

345,94966COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.205,10u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic
de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253
de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

M0C2E200 Rend.: 1,000P- 147

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

158,28000/R 1,00000158,280A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 158,28000 158,28000
Maquinària:

33,92000/R 1,0000033,920C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 33,92000 33,92000
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Materials:

938,36000938,360001,000B0C2E200 =xPassamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253
de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

u.

Subtotal... 938,36000 938,36000

6,331204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.136,89120

68,213476,00%DESPESES INDIRECTES

1.205,10467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €404,76u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic
de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

M0C30100 Rend.: 1,000P- 148

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,16000/R 1,0000053,160A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 53,16000 53,16000
Maquinària:

11,39000/R 1,0000011,390C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 11,39000 11,39000
Materials:

315,17000315,170001,000B0C30100 =xPassamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

Ut

Subtotal... 315,17000 315,17000

2,126404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 381,84640

22,910786,00%DESPESES INDIRECTES

404,75718COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €589,94u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic
de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 150 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

M0C30150 Rend.: 1,000P- 149

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

77,48000/R 1,0000077,480A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 77,48000 77,48000
Maquinària:

16,60000/R 1,0000016,600C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 16,60000 16,60000
Materials:

459,37000459,370001,000B0C30150 =xPassamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 150 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

Ut

Subtotal... 459,37000 459,37000

3,099204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 556,54920

33,392956,00%DESPESES INDIRECTES

589,94215COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €813,61u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic
de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

M0C30200 Rend.: 1,000P- 150

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

106,86000/R 1,00000106,860A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 106,86000 106,86000
Maquinària:

22,90000/R 1,0000022,900C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 22,90000 22,90000
Materials:
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633,52000633,520001,000B0C30200 =xPassamurs  metàl·lic de les següents característiques:

Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

Ut

Subtotal... 633,52000 633,52000

4,274404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 767,55440

46,053266,00%DESPESES INDIRECTES

813,60766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.157,93u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic
de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 300 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

M0C30300 Rend.: 1,000P- 151

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

152,08000/R 1,00000152,080A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 152,08000 152,08000
Maquinària:

32,59000/R 1,0000032,590C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 32,59000 32,59000
Materials:

901,63000901,630001,000B0C30300 =xPassamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 300 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

Ut

Subtotal... 901,63000 901,63000

6,083204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.092,38320

65,542996,00%DESPESES INDIRECTES

1.157,92619COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €92,13u. Subministrament i instal·lació de controlador de nivell
de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent
Tipus: interruptor-mecànic
Model: ENM-10
Instal·lació: penjada
Materials:
 Coberta: polipropilè
 Cable: PVC especial
Resta de característiques segons ET M0D10000.

M0D10000 Rend.: 1,000P- 152

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,10000/R 1,0000012,100A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 12,10000 12,10000
Maquinària:

2,59000/R 1,000002,590C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,59000 2,59000
Materials:

71,7400071,740001,000B0D10000 =xControlador de nivell de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent
Tipus: interruptor-mecànic
Model: ENM-10
Instal·lació: penjada
Materials:
 Coberta: polipropilè
 Cable: PVC especial
Resta de característiques segons ET M0D10000.

Ut

Subtotal... 71,74000 71,74000

0,484004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,91400

5,214846,00%DESPESES INDIRECTES

92,12884COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €345,86u. Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de
les següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

M0D1H000 Rend.: 1,000P- 153

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

45,43000/R 1,0000045,430A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 45,43000 45,43000
Maquinària:

9,73000/R 1,000009,730C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 9,73000 9,73000
Materials:
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269,31000269,310001,000B0D1H000 =xInterruptor de nivell de les següents característiques:

Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

Ut

Subtotal... 269,31000 269,31000

1,817204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 326,28720

19,577236,00%DESPESES INDIRECTES

345,86443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €81,51m Subministre i instal·lació de vessador de les següents
característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305.

M0D40305 Rend.: 1,000P- 154

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,71000/R 1,0000010,710A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 10,71000 10,71000
Maquinària:

2,29000/R 1,000002,290C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,29000 2,29000
Materials:

63,4700063,470001,000B0D40305 =xVessador de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305.

ml

Subtotal... 63,47000 63,47000

0,428404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,89840

4,613906,00%DESPESES INDIRECTES

81,51230COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €407,66u. Subministrament i instal·lació de deflector de les
següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 1.000 mm
 Gruix: 5 mm
 Longitud: 1,50 m
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Inclou els suports i rigiditzadors necessaris.

M0D40510 Rend.: 1,000P- 155

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

53,63000/R 1,0000053,630A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 53,63000 53,63000
Maquinària:

11,47000/R 1,0000011,470C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 11,47000 11,47000
Materials:

317,34000317,340001,000B0D40510 =xDeflector de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 1.000 mm
 Gruix: 5 mm
 Longitud: 1,50 m
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Inclou els suports i rigiditzadors necessaris.

u.

Subtotal... 317,34000 317,34000

2,145204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 384,58520

23,075116,00%DESPESES INDIRECTES

407,66031COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,25u. Subministrament i instal·lació de pressa d'aigua de
neteja per a conduccions de les següents
característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025.

M0D70025 Rend.: 1,000P- 156

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,46000/R 1,0000011,460A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 11,46000 11,46000
Maquinària:

2,46000/R 1,000002,460C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2,46000 2,46000
Materials:

67,9300067,930001,000B0D70025 =xPressa d'aigua de neteja per a conduccions de les
següents característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025.

Ut
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Subtotal... 67,93000 67,93000

0,458404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,30840

4,938506,00%DESPESES INDIRECTES

87,24690COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €122,99Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les
següents característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm
de gruix segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca
TURIA o equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

M0D7A040 Rend.: 1,000P- 157

 €4.678,04u. Subministrament i instal·lació d'agitador submergit de
les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el
suport superior de les barres guia, estructura del
sistema d'hissat, base pel winche, winche, polinxa i
suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620.

M1A84620 Rend.: 1,000P- 158

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

614,41000/R 1,00000614,410A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 614,41000 614,41000
Maquinària:

131,66000/R 1,00000131,660C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 131,66000 131,66000
Materials:

3.642,600003.642,600001,000B1A84620 =xAgitador submergit de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el
suport superior de les barres guia, estructura del
sistema d'hissat, base pel winche, winche, polinxa i
suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620.

u.

Subtotal... 3.642,60000 3.642,60000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

24,576404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.413,24640

264,794786,00%DESPESES INDIRECTES

4.678,04118COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.250,55u. Subministrament i instal·lació de grup motobomba
submergible de les següents característiques:
Servei: Bombament entrada a l'EDAR.
Marca: FLYGT o equivalent.
Tipus: DP-3069-LT.
Fluid: Aigua bruta.
Cabal: 16,67 m3/h.
Alçada manomètrica: 7,62 m.c.d.a.
Velocitat de la bomba: 1.355 rpm.
Motor:
   - Potencia: 2,00 kW.
   - Velocitat: 1.355 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Cos: fosa GG25.
   - Rodet: fosa GG20.
   - Eix: acer inoxidable DIN 1.4057 (AISI-431).

- Tanca: superior de Carbó-Ceràmica. Inferior de
WCCr-Ceràmic.
Inclou sòcol de descàrrega en fosa, suport superior,
cadena i tubs guia, tots en acer inoxidable AISI-316L.
El sòcol s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable
AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o
equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612
o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1B13069.

M1B13069 Rend.: 1,000P- 159

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

295,59000/R 1,00000295,590A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 295,59000 295,59000
Maquinària:

63,34000/R 1,0000063,340C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 63,34000 63,34000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.752,410001.752,410001,000B1B13069 =xGrup motobomba submergible de les següents

característiques:
Servei: Bombament entrada a l'EDAR.
Marca: FLYGT o equivalent.
Tipus: DP-3069-LT.
Fluid: Aigua bruta.
Cabal: 16,67 m3/h.
Alçada manomètrica: 7,62 m.c.d.a.
Velocitat de la bomba: 1.355 rpm.
Motor:
   - Potencia: 2,00 kW.
   - Velocitat: 1.355 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Cos: fosa GG25.
   - Rodet: fosa GG20.
   - Eix: acer inoxidable DIN 1.4057 (AISI-431).

- Tanca: superior de Carbó-Ceràmica. Inferior de
WCCr-Ceràmic.
Inclou sòcol de descàrrega en fosa, suport superior,
cadena i tubs guia, tots en acer inoxidable AISI-316L.
El sòcol s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable
AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o
equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612
o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1B13069.

u

Subtotal... 1.752,41000 1.752,41000

11,823604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.123,16360

127,389826,00%DESPESES INDIRECTES

2.250,55342COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €788,80u. Subministrament i instal·lació de grup de pressió
d'aigua potable de les següents característiques:
- Cabal: 3.900 L/h
- Pressió engegada: 2,0 kg/cm²
- Pressió màxima: 6,7 kg/cm²
- Potència: 1,5CV
Totalment instal·lat i provat.

M1BA0000 Rend.: 1,000P- 160

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

103,60000/R 1,00000103,600A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 103,60000 103,60000
Maquinària:

22,20000/R 1,0000022,200C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 22,20000 22,20000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
614,21000614,210001,000B1BA0000 =xGrup de pressió d'aigua potable de les següents

característiques:
- Cabal: 3.900 L/h
- Pressió engegada: 2,0 kg/cm²
- Pressió màxima: 6,7 kg/cm²
- Potència: 1,5CV
Totalment instal·lat i provat.

u.

Subtotal... 614,21000 614,21000

4,144004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 744,15400

44,649246,00%DESPESES INDIRECTES

788,80324COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5.460,00u. Subministrament i instal·lació de grup motobomba
peristàltica de les següents característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:

- Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR;
Connexions: Acer inoxidable.

- Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i
recobriment de polèster en pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable
AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o
equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612
o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40.

M1BJFM40 Rend.: 1,000P- 161

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

717,12000/R 1,00000717,120A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 717,12000 717,12000
Maquinària:

153,67000/R 1,00000153,670C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 153,67000 153,67000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4.251,470004.251,470001,000B1BJFM40 =xGrup motobomba peristàltica de les següents

característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:

- Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR;
Connexions: Acer inoxidable.

- Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i
recobriment de polèster en pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable
AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o
equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612
o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40.

u.

Subtotal... 4.251,47000 4.251,47000

28,684804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.150,94480

309,056696,00%DESPESES INDIRECTES

5.460,00149COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €819,00u. Subministrament i instal·lació de reixa manual de les
següents característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de
40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L
ranurat i rastrell en alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420.

M1E80420 Rend.: 1,000P- 162

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

107,57000/R 1,00000107,570A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 107,57000 107,57000
Maquinària:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
23,05000/R 1,0000023,050C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 23,05000 23,05000
Materials:

637,72000637,720001,000B1E80420 =xReixa manual de les següents característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de
40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L
ranurat i rastrell en alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420.

u.

Subtotal... 637,72000 637,72000

4,302804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 772,64280

46,358576,00%DESPESES INDIRECTES

819,00137COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.637,99u. Subministrament i instal·lació de comporta mural
manual de les següents característiques:
Servei:  Aïllament a l'entrada a l'EDAR.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Amplada: 0,40 m.
Alçada. 0,40 m.
Càrrega aigua: 1,50 m.
Alçada banqueta: 2,00 m.
Alçada volant. 2,90 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  - Volant: fosa.
  - Resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

M1F20404 Rend.: 1,000P- 163

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

215,13000/R 1,00000215,130A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 215,13000 215,13000
Maquinària:

46,10000/R 1,0000046,100C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 46,10000 46,10000
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.275,440001.275,440001,000B1F20404 =xComporta mural manual de les següents

característiques:
Servei:  Aïllament a l'entrada a l'EDAR.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Amplada: 0,40 m.
Alçada. 0,40 m.
Càrrega aigua: 1,50 m.
Alçada banqueta: 2,00 m.
Alçada volant. 2,90 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  - Volant: fosa.
  - Resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

u.

Subtotal... 1.275,44000 1.275,44000

8,605204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.545,27520

92,716516,00%DESPESES INDIRECTES

1.637,99171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.244,98u. Subministre i instal·lació de comporta mural manual de
les següents característiques:
Servei: Aïllament biodisc i aïllament tractament
terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

M1F2D200 Rend.: 1,000P- 164

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

163,52000/R 1,00000163,520A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 163,52000 163,52000
Maquinària:

35,04000/R 1,0000035,040C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 35,04000 35,04000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
969,41000969,410001,000B1F2D200 =xComporta mural manual de les següents

característiques:
Servei: Aïllament biodisc i aïllament tractament
terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

Ut

Subtotal... 969,41000 969,41000

6,540804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.174,51080

70,470656,00%DESPESES INDIRECTES

1.244,98145COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €386,78u. Subministe i instal·lació de contenidor de les següents
característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra
de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100.

M2A71100 Rend.: 1,000P- 165

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

48,40000/R 1,0000048,400A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 48,40000 48,40000
Maquinària:

10,37000/R 1,0000010,370C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 10,37000 10,37000
Materials:

304,18000304,180001,000B2A71100 =xContenidor de les següents característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra
de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100.

Ut
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 304,18000 304,18000

1,936004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 364,88600

21,893166,00%DESPESES INDIRECTES

386,77916COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96.947,50u. Subministrament i instal·lacióde planta compacte de
pretractament de les següents característiques:
  Marca: HUBER o equivalent
  Tipus: HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200.
  Caudal màxim: 10 L/s
La partida inclou els següents equips:

Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1
600/6 3200 construida en acer inox. AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a RPPS,
construit en acer inox AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a cargol
d'extracció de sorres 1500 mm construit en acer inox
AISI-316L
  Coberta construida en acer inox AISI-316L
   Easy Wash Unit, neteja de sorres
  Dipòsit de greixos 

Plataforma de servei amb barana construida en acer
inox AISI-316L

Subministrament i instal·lació d'escomesa d'aigua de
serveis de DN-40 mm d'acer inox AISI-316 L, per a
neteja

Quadre elèctric per a pretractament, per al
comandament i control de tots els equips, incloent el
cablejat de tots els receptors.
Totalment instal·lat, provat i verificat
Resta de característiques segons ET M2B1HRO5

M2B1HRO5 Rend.: 1,000P- 166

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12.733,08000/R 1,0000012.733,080A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 12.733,08000 12.733,08000
Maquinària:

2.728,52000/R 1,000002.728,520C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 2.728,52000 2.728,52000
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
75.488,9800075.488,980001,000B2B1HR05 =xPlanta compacte de pretractament de les següents

característiques:
  Marca: HUBER o equivalent
  Tipus: HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200.
  Caudal màxim: 10 L/s
La partida inclou els següents equips:

Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1
600/6 3200 construida en acer inox. AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a RPPS,
construit en acer inox AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a cargol
d'extracció de sorres 1500 mm construit en acer inox
AISI-316L
  Coberta construida en acer inox AISI-316L
   Easy Wash Unit, neteja de sorres
  Dipòsit de greixos 

Plataforma de servei amb barana construida en acer
inox AISI-316L

Subministrament i instal·lació d'escomesa d'aigua de
serveis de DN-40 mm d'acer inox AISI-316 L, per a
neteja

Quadre elèctric per a pretractament, per al
comandament i control de tots els equips, incloent el
cablejat de tots els receptors.
Totalment instal·lat, provat i verificat
Resta de característiques segons ET M2B1HRO5

u.

Subtotal... 75.488,98000 75.488,98000

509,323204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91.459,90320

5.487,594196,00%DESPESES INDIRECTES

96.947,49739COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €109.734,95u. Subministrament i instal·lació de tractament biològic
mitjançant biodiscs de les següents característiques:
Marca: System S&P O EQUIVALENT
Model: KKA-2000-E-1850/2
Dades de disseny per a 2 biodiscs
  Cabal diari: 75 m³/dia
  Cabal mig: 3,13 m³/h
  Cabal punta: 5,63 m³/h
  Càrrega de DQO: 65,33 kg/d
  Càrrega contaminant DBO5: 30,95 kg/d
  Càrrega contaminant SS: 29,09 kg/d
  Càrrega contaminant NTK: 4,50 kg/d
Característiques aigües tractades:
  DQO sortida inferior o igual a 125 ppm
  DBO5 sortida inferior o igual a 25ppm
  SS sortida inferior o igual a 35ppm
  NT sortida inferior o igual a 15 ppm
Característiques unitàries del biodisc:
  Diàmetre del disc: 2.000 mm
  Nombre d'etapes: 3
  Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110
  Nombre total de discs: 295
  Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm
  Superfície de biodiscs: 1.850 m²
  Longitud: 10.110 mm
  Ample: 2.260 mm
  Alçada: 2.265 mm
  Diàmetre de l'eix: 120 mm
  Velocitat de gir: 3,5 rpm
Model decantador lamel·lar: LMS-E-3,5/1
Potència de cada biodisc:
  Biodiscs: 1,1 kW
  Bomba purga fangs: 0,60kW
Materials:
  Biodiscs: polipropilè
  Estructura exterior: acer inoxidable AISI-304
La partida inclou:
  Muntatge hidràulic entre els equips.
  Ancoratge i anivellament del biodisc.

Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de
fangs i del motor del biodisc amb el quadre elèctric.

Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el
sistema.

Coberta d'alumini anoditzat amb revestiment interior
aïllant amb sistema d'obertura servo assistida que
permet l'accés a tots els components del mòdul de
biodiscs.
Totalment muntat i verificat. 
Resta de característiques segons ET M2B2KKA1.

M2B2KKA1 Rend.: 1,000P- 167

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14.412,58000/R 1,0000014.412,580A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 14.412,58000 14.412,58000
Maquinària:

3.088,41000/R 1,000003.088,410C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 3.088,41000 3.088,41000
Materials:
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85.446,0400085.446,040001,000B2B2KKA1 =xTractament biològic mitjançant biodiscs de les

següents característiques:
Marca: System S&P O EQUIVALENT
Model: KKA-2000-E-1850/2
Dades de disseny per a 2 biodiscs
  Cabal diari: 75 m³/dia
  Cabal mig: 3,13 m³/h
  Cabal punta: 5,63 m³/h
  Càrrega de DQO: 65,33 kg/d
  Càrrega contaminant DBO5: 30,95 kg/d
  Càrrega contaminant SS: 29,09 kg/d
  Càrrega contaminant NTK: 4,50 kg/d
Característiques aigües tractades:
  DQO sortida inferior o igual a 125 ppm
  DBO5 sortida inferior o igual a 25ppm
  SS sortida inferior o igual a 35ppm
  NT sortida inferior o igual a 15 ppm
Característiques unitàries del biodisc:
  Diàmetre del disc: 2.000 mm
  Nombre d'etapes: 3
  Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110
  Nombre total de discs: 295
  Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm
  Superfície de biodiscs: 1.850 m²
  Longitud: 10.110 mm
  Ample: 2.260 mm
  Alçada: 2.265 mm
  Diàmetre de l'eix: 120 mm
  Velocitat de gir: 3,5 rpm
Model decantador lamel·lar: LMS-E-3,5/1
Potència de cada biodisc:
  Biodiscs: 1,1 kW
  Bomba purga fangs: 0,60kW
Materials:
  Biodiscs: polipropilè
  Estructura exterior: acer inoxidable AISI-304
La partida inclou:
  Muntatge hidràulic entre els equips.
  Ancoratge i anivellament del biodisc.

Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de
fangs i del motor del biodisc amb el quadre elèctric.

Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el
sistema.

Coberta d'alumini anoditzat amb revestiment interior
aïllant amb sistema d'obertura servo assistida que
permet l'accés a tots els components del mòdul de
biodiscs.
Totalment muntat i verificat. 
Resta de característiques segons ET M2B2KKA1.

u.

Subtotal... 85.446,04000 85.446,04000

576,503204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103.523,53320

6.211,411996,00%DESPESES INDIRECTES

109.734,94519COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €19.581,19u. Subministrament i instal·lació de Fosa sèptica i filtre
percolador prefabricat de les següents
característiques:
Marca: REMOSA o equivalent.
Model FF250
Diàmetre: 2.500 mm
Longitud total: 12.900 mm
Volum total: 62 m³
Volum digestor: 28 m³
Volum clarificador: 14 m³
Volum filtre biològic: 20 m³
Volum replè plàstic: 13 m³
Materials:
Material de fabricació: PRFV
Tipus de resina: Ortoftélica
Acabat exterior: Protecció UV - Topcoat
Boca home: Polipropilè
Canonades: PVC
Sortida: Inferior
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET M2B3F250.

M2B3F250 Rend.: 1,000P- 168

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2.571,79000/R 1,000002.571,790A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 2.571,79000 2.571,79000
Maquinària:

551,10000/R 1,00000551,100C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 551,10000 551,10000
Materials:

15.247,0600015.247,060001,000B2B3F250 =xFosa sèptica i filtre percolador prefabricat de les
següents característiques:
Marca: REMOSA o equivalent.
Model FF250
Diàmetre: 2.500 mm
Longitud total: 12.900 mm
Volum total: 62 m³
Volum digestor: 28 m³
Volum clarificador: 14 m³
Volum filtre biològic: 20 m³
Volum replè plàstic: 13 m³
Materials:
Material de fabricació: PRFV
Tipus de resina: Ortoftélica
Acabat exterior: Protecció UV - Topcoat
Boca home: Polipropilè
Canonades: PVC
Sortida: Inferior
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET M2B3F250.

u.

Subtotal... 15.247,06000 15.247,06000

102,871604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18.472,82160

1.108,369306,00%DESPESES INDIRECTES

19.581,19090COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.774,36Ut Subministrament i instal·lació de mesurador de nivell
per ultrasons de les següents característiques:
Servei: automatització del bombament d'entrada.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Compost per:
  Sensor PROSONIC S FDU91
  Transmisor PROSONIC FMU90
Protecció IP-67.
Sortida corrent: 4-20 mA.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3A30000.

M3A30000 Rend.: 1,000P- 169

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

233,04000/R 1,00000233,040A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 233,04000 233,04000
Maquinària:

49,94000/R 1,0000049,940C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 49,94000 49,94000
Materials:

1.381,620001.381,620001,000B3A30000 =xMesurador de nivell per ultrasons de les següents
característiques:
Servei: automatització del bombament d'entrada.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Compost per:
  Sensor PROSONIC S FDU91
  Transmisor PROSONIC FMU90
Protecció IP-67.
Sortida corrent: 4-20 mA.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3A30000.

Ut

Subtotal... 1.381,62000 1.381,62000

9,321604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.673,92160

100,435306,00%DESPESES INDIRECTES

1.774,35690COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.088,15u. Subministrament i instal·lació de cabalímetre
electromagnètic de les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C65.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 65 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

M3AE0065 Rend.: 1,000P- 170

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

274,26000/R 1,00000274,260A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 274,26000 274,26000
Maquinària:

58,77000/R 1,0000058,770C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 58,77000 58,77000
Materials:

1.625,950001.625,950001,000B3AE0065 =xCabalímetre electromagnètic de les següents
característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C65.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 65 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

Ut

Subtotal... 1.625,95000 1.625,95000

10,970404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.969,95040

118,197026,00%DESPESES INDIRECTES

2.088,14742COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.088,15u. Subministrament i instal·lació de cabalímetre
electromagnètic de les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C80.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 80 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

M3AE0080 Rend.: 1,000P- 171

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

274,26000/R 1,00000274,260A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 274,26000 274,26000
Maquinària:

58,77000/R 1,0000058,770C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 58,77000 58,77000
Materials:

1.625,950001.625,950001,000B3AE0080 =xCabalímetre electromagnètic de les següents
característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C80.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 80 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer
inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa
oberta del mateix material de dimensions necessàries
per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

Ut

Subtotal... 1.625,95000 1.625,95000

10,970404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.969,95040

118,197026,00%DESPESES INDIRECTES

2.088,14742COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4.500,00Ut Treballs de bombament d'aigua tractada per la
fosa-filtre durant el transcurs de les obres. La partida
inclou el subministrament i col·locació de bomba (en
funcionament 7/24), capaç de vehicular el cabal tractat
i elevar-lo fins a la sortida a la llera del torrent,
canonada d'impulsió, elements de control de nivell
d'aigua i accionament de les bombes, quadre de
control incloent sistema d'alarma amb comunicació vía
GSM. La partida inclou també el lloguer, instal·lació i
manteniment d'un grup electrògen, així com elements
auxiliars necessaris (armaris, màstil de comunicació,
cablejat, etc). Tot instal·lat i provat. 

Inlou
- Transport a obra.
- Asesorament d'instal·lació.
- Ancoratges a la llosa per evitar flotació
- Muntatge de tosts els elements
Totalment instal·lat i verificat.

M4A1FF10 Rend.: 1,000P- 172

 €6.500,00u. Subministrament i instal·lació de sistema de
descàrrega mitjançans polsos format per:
- Sifó autocebant basculant.
- Capacitat: 7,80 m³/h.
- Canonada flexible per connexió amb l'arqueta de
sortida.
- 2 Topalls per limitar l'alçada de basculant.
Materials:
- Acer inoxidable AISI-316L.
Totalment instal·lat i provat.

M4B30000 Rend.: 1,000P- 173

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

853,71000/R 1,00000853,710A1000000 =xMa d'obra en el muntatgeUt

Subtotal... 853,71000 853,71000
Maquinària:

182,94000/R 1,00000182,940C1000000 =xTransport i maquinaria en el muntatgeUt

Subtotal... 182,94000 182,94000
Materials:

5.061,280005.061,280001,000B4B30000 =xSistema de descàrrega mitjançans polsos format per:
- Sifó autocebant basculant.
- Capacitat: 7,80 m³/h.
- Canonada flexible per connexió amb l'arqueta de
sortida.
- 2 Topalls per limitar l'alçada de basculant.
Materials:
- Acer inoxidable AISI-316L.
Totalment instal·lat i provat.

u.

Subtotal... 5.061,28000 5.061,28000

34,148404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6.132,07840

367,924706,00%DESPESES INDIRECTES

6.500,00310COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,38m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 6 mm2. 
- Diàmetre exterior: 5,3 mm.
- Pes: 111 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero
halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

NA110060 Rend.: 1,000P- 174

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,18000/R 1,000000,180AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,18000 0,18000
Maquinària:

0,04000/R 1,000000,040CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,04000 0,04000
Materials:

1,070001,070001,000BA110060 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 6 mm2. 
- Diàmetre exterior: 5,3 mm.
- Pes: 111 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero
halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

ml

Subtotal... 1,07000 1,07000

0,007204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,29720

0,077836,00%DESPESES INDIRECTES

1,37503COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,32m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero
halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

NA110160 Rend.: 1,000P- 175

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,44000/R 1,000000,440AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,44000 0,44000
Maquinària:

0,09000/R 1,000000,090CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,09000 0,09000
Materials:

2,580002,580001,000BA110160 =xSubministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero
halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

m

Subtotal... 2,58000 2,58000

0,017604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,12760

0,187666,00%DESPESES INDIRECTES

3,31526COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,72m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

NA210003 Rend.: 1,000P- 176

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,30000/R 1,000000,300AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,30000 0,30000
Maquinària:

0,06000/R 1,000000,060CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,06000 0,06000
Materials:

1,250001,250001,000BA210003 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

m

Subtotal... 1,25000 1,25000

0,012004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,62200

0,097326,00%DESPESES INDIRECTES

1,71932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,93m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

NA210004 Rend.: 1,000P- 177

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25000/R 1,000000,250AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,25000 0,25000
Maquinària:

0,05000/R 1,000000,050CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,05000 0,05000
Materials:

1,510001,510001,000BA210004 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

m

Subtotal... 1,51000 1,51000



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,010004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,82000

0,109206,00%DESPESES INDIRECTES

1,92920COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

NA210005 Rend.: 1,000P- 178

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,32000/R 1,000000,320AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,32000 0,32000
Maquinària:

0,07000/R 1,000000,070CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,07000 0,07000
Materials:

1,910001,910001,000BA210005 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

m

Subtotal... 1,91000 1,91000

0,012804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,31280

0,138776,00%DESPESES INDIRECTES

2,45157COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,65m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 7 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

NA210007 Rend.: 1,000P- 179

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,48000/R 1,000000,480AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,48000 0,48000
Maquinària:
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0,10000/R 1,000000,100CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,10000 0,10000
Materials:

2,840002,840001,000BA210007 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 7 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

m

Subtotal... 2,84000 2,84000

0,019204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,43920

0,206356,00%DESPESES INDIRECTES

3,64555COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,08m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

NA320015 Rend.: 1,000P- 180

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,14000/R 1,000000,140AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,14000 0,14000
Maquinària:

0,03000/R 1,000000,030CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,03000 0,03000
Materials:

0,840000,840001,000BA320015 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

m

Subtotal... 0,84000 0,84000

0,005604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,01560

0,060946,00%DESPESES INDIRECTES

1,07654COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1,98m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

NA330025 Rend.: 1,000P- 181

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27000/R 1,000000,270AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,27000 0,27000
Maquinària:

0,06000/R 1,000000,060CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,06000 0,06000
Materials:

1,530001,530001,000BA330025 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

m

Subtotal... 1,53000 1,53000

0,010804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,87080

0,112256,00%DESPESES INDIRECTES

1,98305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,22m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

NA340025 Rend.: 1,000P- 182

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27000/R 1,000000,270AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,27000 0,27000
Maquinària:

0,06000/R 1,000000,060CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,06000 0,06000
Materials:
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1,750001,750001,000BA340025 =xSubministre i estesa de cable en safata i/o tub de les

següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

m

Subtotal... 1,75000 1,75000

0,010804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,09080

0,125456,00%DESPESES INDIRECTES

2,21625COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,56m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

NA340060 Rend.: 1,000P- 183

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,60000/R 1,000000,600AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,60000 0,60000
Maquinària:

0,13000/R 1,000000,130CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,13000 0,13000
Materials:

3,550003,550001,000BA340060 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

m

Subtotal... 3,55000 3,55000

0,024004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,30400

0,258246,00%DESPESES INDIRECTES

4,56224COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,66m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 6 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

NA350060 Rend.: 1,000P- 184

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,74000/R 1,000000,740AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,74000 0,74000
Maquinària:

0,16000/R 1,000000,160CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,16000 0,16000
Materials:

4,410004,410001,000BA350060 =xCable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 6 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

m

Subtotal... 4,41000 4,41000

0,029604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,33960

0,320386,00%DESPESES INDIRECTES

5,65998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,53m Subministre i estesa de cable per instrumentació en
safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 2 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60%
cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

NA462015 Rend.: 1,000P- 185

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51000/R 1,000000,510AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,51000 0,51000
Maquinària:

0,11000/R 1,000000,110CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,11000 0,11000
Materials:
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1,770001,770001,000BA462015 =xCable en safata i/o tub de les següents

característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60%
cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

m

Subtotal... 1,77000 1,77000

COST DIRECTE 2,39000

0,143406,00%DESPESES INDIRECTES

2,53340COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,72m Subministre i estesa de cable per instrumentació en
safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 4 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60%
cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

NA462415 Rend.: 1,000P- 186

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,51000/R 1,000000,510AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,51000 0,51000
Maquinària:

0,11000/R 1,000000,110CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,11000 0,11000
Materials:

1,950001,950001,000BA462415 =xSubministre i estesa de cable per instrumentació en
safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 4 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60%
cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

m

Subtotal... 1,95000 1,95000
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COST DIRECTE 2,57000

0,154206,00%DESPESES INDIRECTES

2,72420COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,43m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de
les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Afumex Easy (AS)
Denominació UNE: RZ-k (AS) 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 16 mm2. 
Diàmetre exterior: 21,5 mm.
Pes: 990 kg/km
Material conductor: coure electrolític recuit classe 5.
Característiques segons ET NA310000.

NAA50160 Rend.: 1,000P- 187

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,03000/R 1,000002,030AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 2,03000 2,03000
Maquinària:

0,43000/R 1,000000,430CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,43000 0,43000
Materials:

12,0200012,020001,000BAA50160 =xCable de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Afumex Easy (AS)
Denominació UNE: RZ-k (AS) 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 16 mm2. 
Diàmetre exterior: 21,5 mm.
Pes: 990 kg/km
Material conductor: coure electrolític recuit classe 5.
Característiques segons ET NA300000.

m

Subtotal... 12,02000 12,02000

0,081204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,56120

0,873676,00%DESPESES INDIRECTES

15,43487COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,79m Subministrament i estesa de cable de baixa tensió de
les següents caracteristiques: 
- Marca: PRYSMIAN o equivalent.
- Denominació comercial: RETENAX VARINET K.
- Denominació UNE: RVKV 0,6/1 kV.
- Conductor: Cable electrolític classe 5 (FLEXIBLE).
- Secció: 3 x 2,5 / 2,5 mm2.
- Diàmetre exterior nominal: 14,2 mm.
- Pes aproximat: 290 kg/km
- Aïllament conductor: XLPE.
- Conductor concèntric: Corona de fils de coure
col·locats helicoidalment + contraespira de coure.
- Aplicacions: Interconnexió entre variadors de
freqüència i motors.
Totalment instal·lat, connectat i provat.
Característiques del cable segons ET NAB1000.

NAB10002 Rend.: 1,000P- 188

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,63000/R 1,000000,630AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,63000 0,63000
Maquinària:

0,14000/R 1,000000,140CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,14000 0,14000
Materials:

3,750003,750001,000BAB10002 =xCable de baixa tensió de les següents caracteristiques:

- Marca: PRYSMIAN o equivalent.
- Denominació comercial: RETENAX VARINET K.
- Denominació UNE: RVKV 0,6/1 kV.
- Conductor: Cable electrolític classe 5 (FLEXIBLE).
- Secció: 3 x 2,5 / 2,5 mm2.
- Diàmetre exterior nominal: 14,2 mm.
- Pes aproximat: 290 kg/km
- Aïllament conductor: XLPE.
- Conductor concèntric: Corona de fils de coure
col·locats helicoidalment + contraespira de coure.
- Aplicacions: Interconnexió entre variadors de
freqüència i motors.
Totalment instal·lat, connectat i provat.
Característiques del cable segons ET NAB1000.

m

Subtotal... 3,75000 3,75000

COST DIRECTE 4,52000

0,271206,00%DESPESES INDIRECTES

4,79120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,60m Subministrament i estesa de safata de PVC perforada.
Marca: UNEX o equivalent. Dimensions: 100 mm x 60
mm. Suplements: tapa, suports i accesoris.
Característiques segons ET NB110000.

NB120100 Rend.: 1,000P- 189

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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2,84000/R 1,000002,840AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 2,84000 2,84000
Maquinària:

0,61000/R 1,000000,610CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,61000 0,61000
Materials:

16,8100016,810001,000BB120100 =xSubministre i estesa de safata de PVC perforada.
Marca: UNEX o equivalent. Dimensions: 100 mm x 60
mm. Suplements: tapa, suports i accesoris. Segons ET
NB110000.

ml

Subtotal... 16,81000 16,81000

0,113604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,37360

1,222426,00%DESPESES INDIRECTES

21,59602COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,66m Subministrament i estesa de safata de PVC perforada.
Marca: UNEX o equivalent. Dimensions: 200 mm x 60
mm. Suplements: tapa, tabic separador, suports i
accesoris. Gargoleria en acer inoxidable.
Característiques segons ET NB110000.

NB120200 Rend.: 1,000P- 190

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,42000/R 1,000004,420AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 4,42000 4,42000
Maquinària:

0,95000/R 1,000000,950CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,95000 0,95000
Materials:

26,2100026,210001,000BB120200 =xSafata de PVC perforada. Marca: UNEX o equivalent.
Dimensions: 200 mm x 60 mm. Suplements: tapa,
suports i accesoris. Segons ET NB110000.

ml

Subtotal... 26,21000 26,21000

0,176804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,75680

1,905416,00%DESPESES INDIRECTES

33,66221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,68ml Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J,
resistència a compressió > 1250 N, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i
muntat superficialment, inclús part proporcional
d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i
col·locació. Segons ET NB310010.

NB31R016 Rend.: 1,000P- 191

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

0,88000/R 1,000000,880AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,88000 0,88000
Maquinària:

0,19000/R 1,000000,190CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,19000 0,19000
Materials:

5,200005,200001,000BB31R016 =xTub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J,
resistència a compressió > 1250 N, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i
muntat superficialment, inclús part proporcional
d'accessoris de muntatge. Segons ET NB310010.

ml

Subtotal... 5,20000 5,20000

0,035204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,30520

0,378316,00%DESPESES INDIRECTES

6,68351COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,98m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J,
resistència a compressió > 1250 N, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i
muntat superficialment, inclús part proporcional
d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i
col·locació. Segons ET NB310010.

NB31R020 Rend.: 1,000P- 192

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92000/R 1,000000,920AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,92000 0,92000
Maquinària:

0,20000/R 1,000000,200CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,20000 0,20000
Materials:

5,430005,430001,000BB31R020 =xTub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J,
resistència a compressió > 1250 N, amb una rigidesa
dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i
muntat superficialment, inclús part proporcional
d'accessoris de muntatge. Segons ET NB310010.

ml

Subtotal... 5,43000 5,43000

0,036804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,58680

0,395216,00%DESPESES INDIRECTES

6,98201COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €826,37Ut Pericó prefabricat per a canalització de serveis de
100x100 cm i 135 cm de fondària, formada per una
peça base (peça ET tipus Iberdrola) de 600 mm
d'alçada i dimensions interiors de 100x100 cm amb
forats pels tubs, dues peces de recreixement (peça E2
tipus Iberdrola) de 200 mm d'alçada i dimensions
interiors de 100x100 cm, una peça reductora de secció
(peça C tipus Iberdrola) de 350 mm d'alçada i una
reducció de secció de 100x100 cm interiors a 60x60
cm interiors. Incloent el marc i la tapa de registre de
fossa dúctil de 600x600 mm de dimensions interiors
per una càrrega de ruptura de 12,50 t. Tot recolzat
sobre una solera de formigó en massa HM-20 de 15
cm de gruix amb un forat centrat de 30 cm per la
instal·lació de la pica (pica no inclosa). La partida
inclou l'excavació, reblert i compactació, transport de
terres i materials sobrants a l'abocador o lloc d'ús,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

NB41000C Rend.: 1,000P- 193

 €128,13Ut Subministrament i instal·lació de botonera realitzada
en material plàstic, amb polsador de marxa, polsador
d'aturada i polsador d'emergencia tipus girar per
desenclavar. Grau de protecció IP 65. Marca:
Schneider o equivalent. Petit material accessori i
premsaestopes de poliamita M-20 color negre.
Característiques segons ET NB420020.

NB420020 Rend.: 1,000P- 194

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,83000/R 1,0000016,830AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 16,83000 16,83000
Maquinària:

3,61000/R 1,000003,610CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 3,61000 3,61000
Materials:

99,7600099,760001,000BB420020 =xBotonera realitzada en material plàstic, amb polsador
de marxa, polsador d'aturada i polsador d'emergencia
amb enclavament. Grau de protecció IP 55. Segons
ET NB420020.

Ut

Subtotal... 99,76000 99,76000

0,673204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,87320

7,252396,00%DESPESES INDIRECTES

128,12559COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,00Ut Subministrament i instal·lació de peu per suport de
botonera, realitzada en acer inoxidable AISI-316 L.
Inclou els tacs d'ancoratge al formigo en inoxidable.

NB420050 Rend.: 1,000P- 195

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,76000/R 1,0000015,760AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 15,76000 15,76000
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Maquinària:

3,38000/R 1,000003,380CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 3,38000 3,38000
Materials:

93,4400093,440001,000BB420050 =xPeu per suport de botonera, realitzada en acer
inoxidable AISI-316 L. Inclou els tacs d'ancoratge al
formigo en inoxidable.

Ut

Subtotal... 93,44000 93,44000

0,630404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,21040

6,792626,00%DESPESES INDIRECTES

120,00302COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €52,76Ut Subministrament i instal·lació de caixa de distribució
metal·lica de dimensions 206x156x83 mm. Contenint
al seu interiors carril DIN i Borns de connexió de la
marca Weidmuller o equivalent. Entrada de cables
mitjançant premsaestopes de poliamida tipus
CAP-TOP 1000 de color negre de dimensions
adequades al cable. Característiques segons ET
NB430000.

NB430139 Rend.: 1,000P- 196

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,00000/R 1,000008,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 8,00000 8,00000
Maquinària:

0,49000/R 1,000000,490CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,49000 0,49000
Materials:

40,9600040,960001,000BB430135 =xCaixa de distribució, amb bornes de material aillant de
dimensions 206x156x83 mm. Segons ET NB430000.

Ut

Subtotal... 40,96000 40,96000

0,320004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 49,77000

2,986206,00%DESPESES INDIRECTES

52,75620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €500,00Ut Conjunt de petit material d'instal·lació. 
Suplements: Tub flexible PMA NW17, Premsaestopes
tipus CAP-TOP 1000, etiquetes, fixacions, suports,
abraçaderes, racors, etc.

NB4Z0000 Rend.: 1,000P- 197

 €4,85m Subministrament i estesa de cable de coure, nu:
Secció: 50 mm2. Segons ET NB510000.

NB510050 Rend.: 1,000P- 198

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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0,49000/R 1,000000,490AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 0,49000 0,49000
Maquinària:

0,10000/R 1,000000,100CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,10000 0,10000
Materials:

3,970003,970001,000BB510050 =xCable de coure, nu: Secció: 50 mm2. Segons ET
NB510000.

ml

Subtotal... 3,97000 3,97000

0,019604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,57960

0,274786,00%DESPESES INDIRECTES

4,85438COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,02Ut Pica de terra. Material: acer couritzat. Longitud: 2.000
mm. Diàmetre: 18,3 mm. Suplements: grapes
d'ancoratge. Segons ET NB520000.

NB520002 Rend.: 1,000P- 199

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,21000/R 1,000004,210AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 4,21000 4,21000
Maquinària:

0,90000/R 1,000000,900CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,90000 0,90000
Materials:

24,9300024,930001,000BB520002 =xPica de terra. Material: acer couritzat. Longitud: 2.000
mm. Diàmetre: 18,3 mm. Suplements: grapes
d'ancoratge. Segons ET NB520000.

Ut

Subtotal... 24,93000 24,93000

0,168404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,20840

1,812506,00%DESPESES INDIRECTES

32,02090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,71Ut Subministrament i instal·lació de posada a terres de
punt de llum exterior format pels següents elements:
- 1 ut de pica de terres llisa de 1500 x 14,6 mm amb
anima d'acer al carboni i amb revestiment de coure
electrolític.
- 1 ut de grapa d'acer inoxidable model KR-1 Ix de
KLK.
- 2 m de cable RV-k 0,6/1 kV groc/verd de 16 mm2 de
secció.
Inclús petit material accesssori.

NB52000C Rend.: 1,000P- 200

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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8,76000/R 1,000008,760AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 8,76000 8,76000
Maquinària:

1,88000/R 1,000001,880CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 1,88000 1,88000
Materials:

51,9400051,940001,000BB52000C =x- 1 ut de pica de terres llisa de 1500 x 14,6 mm amb
anima d'acer al carboni i amb revestiment de coure
electrolític.
- 1 ut de grapa d'acer inoxidable model KR-1 Ix de
KLK.
- 2 m de cable RV-k 0,6/1 kV groc/verd de 16 mm2 de
secció.
Inclús petit material accesssori.

Ut

Subtotal... 51,94000 51,94000

0,350404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 62,93040

3,775826,00%DESPESES INDIRECTES

66,70622COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,29Ut Soldadura aluminotérmica. Forma: en T. Cable: 50/50
mm2.

NB545050 Rend.: 1,000P- 201

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,14000/R 1,000002,140AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 2,14000 2,14000
Maquinària:

0,46000/R 1,000000,460CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,46000 0,46000
Materials:

12,6800012,680001,000BB545050 =xSoldadura aluminotérmica. Forma: en T. Cable: 50/50
mm2.

Ut

Subtotal... 12,68000 12,68000

0,085604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,36560

0,921946,00%DESPESES INDIRECTES

16,28754COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €211,92Ut Subministrament i instal·lació de Embarrat de coure
sobre aiiladors de les següents característiques:
- Marca: KLK o equivalent
- Model: BE-420/10/8
- Nombre fileres forats: 1
- Nombre de forats per filera: 10
- Longitud de la pletina: 420 mm
- Pes: 1,75 kg
- Fixació: a la pared, 400 mm per sobre nivell de terra
acabat
Servei: Connexió de conductors de terra

NB561010 Rend.: 1,000P- 202

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

27,84000/R 1,0000027,840AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 27,84000 27,84000
Maquinària:

5,97000/R 1,000005,970CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 5,97000 5,97000
Materials:

165,00000165,000001,000BB561010 =xSubministrament i instal·lació de Embarrat de coure
sobre aiiladors de les següents característiques:
- Marca: KLK o equivalent
- Model: BE-420/10/8
- Nombre fileres forats: 1
- Nombre de forats per filera: 10
- Longitud de la pletina: 420 mm
- Pes: 1,75 kg
- Fixació: a la pared, 400 mm per sobre nivell de terra
acabat
Servei: Connexió de conductors de terra

Ut

Subtotal... 165,00000 165,00000

1,113604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 199,92360

11,995426,00%DESPESES INDIRECTES

211,91902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,93Ut Subministrament i instal·lació de caixa de terra, de la
marca Claved o equivalent,, model TC-2, contenint
dos pletines de coure de 20 x 3 mm muntats sobre
sòcol aillant. Capacitat màxima de secció de cable de
120 mm2. Material caixa: Polipropilè.

NB570000 Rend.: 1,000P- 203

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80000/R 1,000003,800AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 3,80000 3,80000
Maquinària:

0,81000/R 1,000000,810CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,81000 0,81000
Materials:
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22,5300022,530001,000BB570000 =xCaixa de terra, de la marca Claved o equivalent,,

model TC-2, contenint dos pletines de coure de 20 x 3
mm muntats sobre sòcol aillant. Capacitat màxima de
secció de cable de 120 mm2. Material caixa:
Polipropilè.

Ut

Subtotal... 22,53000 22,53000

0,152004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,29200

1,637526,00%DESPESES INDIRECTES

28,92952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,00Ut Conjunt de petit material, per a instal·lació de posada a
terra. Suplements: fixacions, suports, abraçaderes,
racors, etc.

NB5Z0010 Rend.: 1,000P- 204

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

200,00000200,000001,000BB5Z0010 =xConjunt de petit material, per a instal·lació de posada a
terra. Suplements: fixacions, suports, abraçaderes,
racors, etc.

Ut

Subtotal... 200,00000 200,00000

0,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 200,00000

12,000006,00%DESPESES INDIRECTES

212,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,39m Canalització de 2 tubs de polietilè de doble capa de
450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols
Rasa tipus 3), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

NB610002 Rend.: 1,000P- 205

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,56000/R 1,0000010,560AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 10,56000 10,56000
Maquinària:

2,26000/R 1,000002,260CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 2,26000 2,26000
Materials:
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62,6000062,600001,000BB610002 =xCanalització de 2 tubs de polietilè de doble capa de

450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols),
per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

m

Subtotal... 62,60000 62,60000

0,422404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 75,84240

4,550546,00%DESPESES INDIRECTES

80,39294COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,59m Canalització de 4 tubs de polietilè de doble capa de
450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols
Rasa tipus 2), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

NB610004 Rend.: 1,000P- 206

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,39000/R 1,0000014,390AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 14,39000 14,39000
Maquinària:

3,08000/R 1,000003,080CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 3,08000 3,08000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 188

PARTIDES D'OBRA
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85,3400085,340001,000BB610004 =xCanalització de 4 tubs de polietilè de doble capa de

450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols),
per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

m

Subtotal... 85,34000 85,34000

0,575604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,38560

6,203146,00%DESPESES INDIRECTES

109,58874COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €146,44m Canalització de 6 tubs de polietilè de doble capa de
450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols
Rasa tipus 1), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

NB610006 Rend.: 1,000P- 207

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,02000/R 1,0000019,020AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 19,02000 19,02000
Maquinària:

5,58000/R 1,000005,580CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 5,58000 5,58000
Materials:
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112,79000112,790001,000BB610006 =xCanalització de 6 tubs de polietilè de doble capa de

450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450
N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o
equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols),
per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra
de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres,
transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon
d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S
de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels
tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

m

Subtotal... 112,79000 112,79000

0,760804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 138,15080

8,289056,00%DESPESES INDIRECTES

146,43985COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.310,73Ut Subministrament i instal·lació de columna trococònica
de 5 m d'alçada composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model:
ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDEC
OF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions,
petits elements de muntatge i dau d'ancoratge de
formigó. Segons ET NC11TL05.

NC11TL05 Rend.: 1,000P- 208

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

165,19000/R 1,00000165,190AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 165,19000 165,19000
Maquinària:

85,40000/R 1,0000085,400CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 85,40000 85,40000
Materials:
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979,34000979,340001,000BC11TL05 =xColumna trococònica de 5 m d'alçada composada pels

següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: LAMP o equivalent.
- Tipus: OWL.
- Model: 6941523 OWL CL.I 17500 NW GR. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 220-240V/1/ 50Hz
- Potència: 117 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions,
petits elements de muntatge i dau d'ancoratge de
formigó. Segons ET NC11TL05.

Ut

Subtotal... 979,34000 979,34000

6,607604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.236,53760

74,192266,00%DESPESES INDIRECTES

1.310,72986COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.790,55Ut Subministrament i instal·lació de columna trococònica
de 5 m d'alçada composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) 2 unitats de Llumenera de les següents
característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model:
ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDEC
OF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions,
petits elements de muntatge i dau d'ancoratge de
formigó. Segons ET NC11TL05.

NC11TL06 Rend.: 1,000P- 209

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

165,19000/R 1,00000165,190AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 165,19000 165,19000
Maquinària:

85,40000/R 1,0000085,400CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 85,40000 85,40000
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Materials:

1.432,000001.432,000001,000BC11TL06 =xColumna trococònica de 5 m d'alçada composada pels
següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: LAMP o equivalent.
- Tipus: OWL.
- Model: 6941523 OWL CL.I 17500 NW GR. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 220-240V/1/ 50Hz
- Potència: 117 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions,
petits elements de muntatge i dau d'ancoratge de
formigó. Segons ET NC11TL05.

ut

Subtotal... 1.432,00000 1.432,00000

6,607604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.689,19760

101,351866,00%DESPESES INDIRECTES

1.790,54946COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €189,95Ut Subministrament i instal·lació de cèlula fotoelèctrica
digital per instal·lació en façana. Grau de protecció
IP55

NC1C0000 Rend.: 1,000P- 210

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,00000/R 1,0000030,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 30,00000 30,00000
Maquinària:

8,00000/R 1,000008,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 8,00000 8,00000
Materials:

140,00000140,000001,000BC1C0000 =xCèlula fotoelèctrica digital per instal·lació en façana.
Grau de protecció IP55

Ut

Subtotal... 140,00000 140,00000

1,200004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 179,20000

10,752006,00%DESPESES INDIRECTES

189,95200COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €156,35Ut Subministrament i instal·lació de llumenera estanca
tipus LED de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: CoreLine Estanca
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Potència d'entrada inicial: 36 W
- 4000 lm, 840 blanc
- Grau de protecció: IP65, IK08
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm
- Pes: 1,53 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material.
Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC230236.

NC230236 Rend.: 1,000P- 211

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,00000/R 1,0000018,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 18,00000 18,00000
Maquinària:

3,78000/R 1,000003,780CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 3,78000 3,78000
Materials:

125,00000125,000001,000BC230236 =xLlumenera estanca tipus LED de les següents
característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: CoreLine Estanca
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Potència d'entrada inicial: 36 W
- 4000 lm, 840 blanc
- Grau de protecció: IP65, IK08
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm
- Pes: 1,53 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material.
Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC230236.

Ut

Subtotal... 125,00000 125,00000

0,720004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 147,50000

8,850006,00%DESPESES INDIRECTES

156,35000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €89,63Ut Aplic LED per iluminación exterior, de les següents
característiques:
- Marca: Faro o equivalent
- Gamma: BACO LED
- Referència: 70819 
- Bombeta: SMD LED 6W
- Alimentació: 100-240 V/1/50 Hz

Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i
mecanismes. 

NC240100 Rend.: 1,000P- 212

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

16,39000/R 1,0000016,390AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 16,39000 16,39000
Maquinària:

3,51000/R 1,000003,510CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 3,51000 3,51000
Materials:

64,0000064,000001,000BC240100 =xAplic LED per iluminació exterior, de les següents
característiques:
- Marca: Faro o equivalent
- Gamma: BACO LED
- Referència: 70819 
- Bombeta: SMD LED 6W
- Alimentació: 100-240 V/1/50 Hz

Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i
mecanismes. 

Ut

Subtotal... 64,00000 64,00000

0,655604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,55560

5,073346,00%DESPESES INDIRECTES

89,62894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €127,24Ut Subministrament i instal·lació d'aparell autònom de
emergència de les següents característiques: 
- Marca: Daisaluxo equivalent
- Gama: NOVA
- Model: N6
- Làmpada: ILM LED
- Alimentació:  230 V / 50 Hz
- Flux lluminòs: 320 lumen
- Autonomia: 1 hora
- Bateria: Ni-Cd
- Grau de protecció: IP44, IK04
- Dimensions: 330 x 95 x 67 mm

Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i
mecanismes. Totalment instal·lat i provat. Segons ET
NC250315.

NC250315 Rend.: 1,000P- 213

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,99000/R 1,0000011,990AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 11,99000 11,99000
Maquinària:

2,57000/R 1,000002,570CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 2,57000 2,57000
Materials:
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105,00000105,000001,000BC250315 =xAparell autònom de emergència de les segúents

característiques: 
- Marca: Daisaluxo equivalent
- Gama: NOVA
- Model: N6
- Làmpada: ILM LED
- Alimentació:  230 V / 50 Hz
- Flux lluminòs: 320 lumen
- Autonomia: 1 hora
- Bateria: Ni-Cd
- Grau de protecció: IP44, IK04
- Dimensions: 330 x 95 x 67 mm

Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i
mecanismes. Totalment instal·lat i provat. Segons ET
NC250315.

Ut

Subtotal... 105,00000 105,00000

0,479604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 120,03960

7,202386,00%DESPESES INDIRECTES

127,24198COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €77,40Ut Subministrament i instal·lació de punt de llum estanc
tipus LED de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: Waterlily
- Model: 3304431P0
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Vatatge bombeta inclosa: 8 W
- Flux lluminòs: 800 lm
- Grau de protecció: IP44
- Dimensions: D 236 mm
- Pes: 0,585 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material.
Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC2L0110.

NC2L0110 Rend.: 1,000P- 214

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,90000/R 1,0000012,900AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 12,90000 12,90000
Maquinària:

2,10000/R 1,000002,100CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 2,10000 2,10000
Materials:
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57,5000057,500001,000BC2L0110 =xSubministrament i instal·lació de punt de llum estanc

tipus LED de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: Waterlily
- Model: 3304431P0
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Vatatge bombeta inclosa: 8 W
- Flux lluminòs: 800 lm
- Grau de protecció: IP44
- Dimensions: D 236 mm
- Pes: 0,585 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material.
Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC2L0110.

Ut

Subtotal... 57,50000 57,50000

0,516004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,01600

4,380966,00%DESPESES INDIRECTES

77,39696COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,12Ut Subministrament i instal·lació de presa de corrent
bipolar amb presa de terra. Tipus: Estanca. Intensidad
nominal: 10/16 A. Tensió nominal: 250 V. Inclús part
proporcional de cable, tub i caixes. Segons ET
NC31A250.

NC31A250 Rend.: 1,000P- 215

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,91000/R 1,000002,910AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 2,91000 2,91000
Maquinària:

0,62000/R 1,000000,620CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,62000 0,62000
Materials:

17,2200017,220001,000BC31A250 =xPresa de corrent bipolar amb presa de terra. Tipus:
Estanca. Intensidad nominal: 10/16 A. Tensió nominal:
250 V. Inclús part proporcional de cable, tub i caixes.
Segons ET NC31A250.

Ut

Subtotal... 17,22000 17,22000

0,116404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,86640

1,251986,00%DESPESES INDIRECTES

22,11838COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,80Ut Subministre i instal·lació d'interruptor. Tipus: Estanc i
muntatge sufperficial. Intensidad nominal: 10 A. Tensió
nominal: 250 V. Inclús part proporcional de cable, tub i
caixes. Segons ET NC32A010.

NC32A010 Rend.: 1,000P- 216

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

3,65000/R 1,000003,650AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 3,65000 3,65000
Maquinària:

0,78000/R 1,000000,780CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,78000 0,78000
Materials:

21,6500021,650001,000BC32A010 =xInterruptor. Tipus: Estanc i muntatge sufperficial.
Intensidad nominal: 10 A. Tensió nominal: 250 V.
Inclús part proporcional de cable, tub i caixes. Segons
ET NC32A010.

Ut

Subtotal... 21,65000 21,65000

0,146004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,22600

1,573566,00%DESPESES INDIRECTES

27,79956COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €433,44Ut Quadre estanc per preses de corrent, format per
armari KAEDRA de Schneider o equivalent, referència
131180. De material aillant amb finestra transparent
amb apertura a 90º. Grau de protecció IP-65.
Dimensions: 340 x 335 x 160 mm. Temperatura
d'utilització: -25 a +60 ºC. Contenint:
1 Ut. Interruptor. Autom. iC60N amb bloc Vigi IIIx16 A,
300 mA.
1 Ut. Interrupt. autom. iC60N amb bloc Vigi II x 16 A,
6kA, 30 mA.
1 Ut. Presa corrent tripolar tipus CETACT 16A, 3P+T
-IP-67.
1 Ut. Presa corrent bipolar tipus CETACT 16 A, 2P+T
IP-67.
1 Ut. Presa corrent amb tapa de seguretat 10/16 A
amb presa de terres lateral tipus Schuko IP-55.
Accessoris de muntatge: premsaestopes, bornes,
cablejat interior i fixació a paret o estructura.
Equip muntat segons ET NC340020.

NC340020 Rend.: 1,000P- 217

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

104,00000/R 1,00000104,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 104,00000 104,00000
Maquinària:

12,00000/R 1,0000012,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:
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23,2700023,270001,000B222C016 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de les següents

característiques: 
Marca: Merlin Gerin, model C60N
Poder de tall: 6.000 A (UNE-EN 60898) / 10 kA
(UNE-EN 60947.2)
Nº de pols: 2
Intensitat: 16 A corba C.
Tensió de servei: 230/400 V CA
Referència: 24337 

Ut

37,9900037,990001,000B223C032 =xInterruptor automàtic magnetotèrmic de les següents
característiques: 
Marca: Merlin Gerin, model C60N
Poder de tall: 6.000 A (UNE-EN 60898) / 10 kA
(UNE-EN 60947.2)
Nº de pols: 3
Intensitat: 32 A corba C.
Tensió de servei: 230/400 V CA
Referència: 24353 

Ut

73,5500073,550001,000B4122300 =xBloc diferencial Vigi C60 de la marca Merlin Gerin de
les següents característiques:
Classe: AC instantani
Referència: 26511
Nº de pols: 2
Tensió de servei: 230 V
Intensitat: 25 A
Sensibilitat: 300 mA

Ut

78,3900078,390001,000B4134300 =xBloc diferencial Vigi C60 de la marca Merlin Gerin de
les següents característiques:
Classe: AC instantani
Referència: 26542
Nº de pols: 2
Tensió de servei: 230 V
Intensitat: 40 A
Sensibilitat: 300 mA

Ut

28,3000028,300001,000BC340020 =xCofret Kaedra de Merlin Gerin. Referència 13180.
Dimensions: 340 x 335 x 160 mm. IP-65. Nº
d'apertures per preses: 3 ut. 

Ut

3,930003,930001,000BC340021 =xPresa de corrent industrial amb sortida inclinada PK de
Merlin Gerin.
- Tensió d'aillament: 690 V.
- Intensitat nominal 16 A.
- Grau de protecció: IP-67
- Nº de pols: 2P+T
- Dimensions brida. 65 x 85 mm.
- Referència: 83204

Ut

6,680006,680001,000BC340022 =xPresa de corrent industrial amb sortida inclinada PK de
Merlin Gerin.
- Tensió d'aillament: 690 V.
- Intensitat nominal 32 A.
- Grau de protecció: IP-67
- Nº de pols: 3P+T
- Dimensions brida. 90 x 100 mm.
- Referència: 83270

Ut

6,640006,640001,000BC340023 =xPresa de corrent PK tipus Schuko de Merlin Gerin.
- Intensitat nominal 10/16 A.
- Grau de protecció: IP-55
- Nº de pols: 2P+T lateral
- Dimensions brida. 65 x 85 mm.
- Referència: 81141

Ut
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30,0000030,000001,000BC340025 =xAccessoris de muntatge del cofret de presses de

corrent, incloent bornes interiors, cablejat interior
cofret, premsaestopes

Ut

Subtotal... 288,75000 288,75000

4,160004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 408,91000

24,534606,00%DESPESES INDIRECTES

433,44460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.950,40Ut Subministrament i instal·lació de Caixa General de
Potecció i Mesurament normalitzada tipus TMF1
previst per a una potència de 20,78 kW - 3x400/230 V
- 50 Hz, composat per un joc de fusibles gG 80 A ,
comptador multifunció mesura directa, interruptor ICP
tetrapolar de 30 A, i interruptor diferencial ajustable en
sensibilitat i temps d'actuació. Totalment instal·lat i
comprovat d'acord a les normes de la companyia
subministradora.

ND11TF11 Rend.: 1,000P- 218

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

250,00000/R 1,00000250,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 250,00000 250,00000
Maquinària:

25,00000/R 1,0000025,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 25,00000 25,00000
Materials:

1.555,000001.555,000001,000BD11TF11 =xSubministrament i instal·lació de Caixa General de
Potecció i Mesurament normalitzada tipus TMF1
previst per a una potència de 20,78 kW - 3x400/230 V
- 50 Hz, composat per un joc de fusibles gG 80 A ,
comptador multifunció mesura directa, interruptor ICP
tetrapolar de 30 A, i interruptor diferencial ajustable en
sensibilitat i temps d'actuació. Totalment instal·lat i
comprovat d'acord a les normes de la companyia
subministradora.

Ut

Subtotal... 1.555,00000 1.555,00000

10,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.840,00000

110,400006,00%DESPESES INDIRECTES

1.950,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €219,42Ut Subministrament i instal·lació de Caixa General de
Protecció amb portafusibles tipus NH i fusibles de 80A
per les fases i neutre amovible. Esquema tipus 7.

ND130000 Rend.: 1,000P- 219

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,00000/R 1,0000050,000AZ000000 =xMontatgeUt
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Subtotal... 50,00000 50,00000
Maquinària:

5,00000/R 1,000005,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 5,00000 5,00000
Materials:

150,00000150,000001,000BD130000 =xCaixa General de Protecció amb portafusibles tipus NH
i fusibles de 80A per les fases i neutre amovible.
Esquema tipus 7.

Ut

Subtotal... 150,00000 150,00000

2,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 207,00000

12,420006,00%DESPESES INDIRECTES

219,42000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €668,41Ut Subministrament i instal·lació d'una Caixa de
Seccionament CS-400 BUC de les sguents
característiques:
Sortida a la caixa general de protecció per la parte
superior i de la línea de distribució per la part inferior.
Envolupant de polièster reforçat amb fibra de vidre.
IP43 UNE 20 324. Tres bases fusibles mida BUC-2,
400 A. i element neutre amovible. Conjunt normalitzat
segons normativa Endesa.

ND140000 Rend.: 1,000P- 220

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

250,00000/R 1,00000250,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 250,00000 250,00000
Maquinària:

10,00000/R 1,0000010,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 10,00000 10,00000
Materials:

360,58000360,580001,000BD140000 =xCaixa de Seccionament CS-400 BUC de les sguents
característiques:
Sortida a la caixa general de protecció per la parte
superior i de la línea de distribució per la part inferior.
Envolupant de polièster reforçat amb fibra de vidre.
IP43 UNE 20 324. Tres bases fusibles mida BUC-2,
400 A. i element neutre amovible. Conjunt normalitzat
segons normativa Endesa.

Ut

Subtotal... 360,58000 360,58000

10,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 630,58000

37,834806,00%DESPESES INDIRECTES

668,41480COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.309,88Ut Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat i
serveis auxiliars a instalar a la sala elèctrica de l'edifici,
format per armari de superficie, de la marca Schneider
o equivalent, model Pragma 24, amb 3 fileres per 72
mòduls i porta plena. Referència quadre PRA13813,
referencia porta PRA16324. 
Contenint el següent material:
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 16 - Corba C -
Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 10 - Corba C -
Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 10A - Corba C
- Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C
- Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C
- Schneider
- 2 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 2P - 25A -
30 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A -
300 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A -
30 mA - Schneider
- 1 ut Contactor ICT 25A 4NA
- 1 ut Interruptor crepuscular IC 2000 per cel·lula en
mur 
La partida inclou el petit material i cablejat interior.
Resta de característiques segons E.T. ND210050.

ND210050 Rend.: 1,000P- 221

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

400,00000/R 1,00000400,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 400,00000 400,00000
Maquinària:

88,38000/R 1,0000088,380CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 88,38000 88,38000
Materials:
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1.674,750001.674,750001,000BD210050 =xQuadre d'enllumenat i serveis auxiliars a instalar a la

sala elèctrica de l'edifici, format per armari de
superficie, de la marca Schneider o equivalent, model
Pragma 24, amb 3 fileres per 72 mòduls i porta plena.
Referència quadre PRA13813, referencia porta
PRA16324. 
Contenint el següent material:
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 16 - Corba C -
Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 10 - Corba C -
Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 10A - Corba C
- Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C
- Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C
- Schneider
- 2 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 2P - 25A -
30 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A -
300 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A -
30 mA - Schneider
- 1 ut Contactor ICT 25A 4NA
- 1 ut Interruptor crepuscular IC 2000 per cel·lula en
mur 
La partida inclou el petit material i cablejat interior.
Resta de característiques segons E.T. ND210050.

Ut

Subtotal... 1.674,75000 1.674,75000

16,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.179,13000

130,747806,00%DESPESES INDIRECTES

2.309,87780COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5.388,82Ut Subministrament i muntatge d'armari elèctric realitzat
per combinació de tres mòduls formant un únic
conjunt, de les següents característiques:
- Marca armari: Schneider o equivalent:
- Gamma: Spacial SF
L'armari estarà format pel següent material:
- 3 ut Mòdul Spacial SF de 2000 x 800 x 500 mm amb
placa muntatge.
- 1 ut Conjunt de panells laterals 2000 x 500 mm
- 2 ut Kit d'unió estándar
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Kit frontal)
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Panells laterals)
- 3 ut Placa pasacables 2 entrades
- 1 ut Portaplanols A4
- 2 ut Lámpara de baix consum 400 lm, 230V, 8W
- 2 ut Microrruptor porta
- 1 ut Conjunt cáncamos d'elevació
- 3 ut Cable de conexió a terra Porta de 220 mm x 6
mm2
- 1 ut Resistencia calefactora de 55 W, 230 Vac
- 1 ut Higròstat amb regulació de 40 a 90% d’humitat,
model ETF2000 
- 1 ut Termòstat amb regulació de 0 a 60ºC, amb
contacte NC. 
- 1 ut Barra colectora de terres 15 x 3
- 1 ut Repartidor esglaonat 4 pols 160 A
- 1 ut Ventilador amb filtre IP54 de 85 m3/h, 230Vca
- 1 ut Reixeta de sortida 125 x 125
Petit material accessori: Cables, regeletes, etiquetes,
canals.
Dimensions totals armari incloent sòcol:
2200x2400x500 mm.
Resta de característiques segons ET ND310000.

ND310640 Rend.: 1,000P- 222

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

536,72000/R 1,00000536,720AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 536,72000 536,72000
Maquinària:

157,87000/R 1,00000157,870CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 157,87000 157,87000
Materials:
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4.367,730004.367,730001,000BD310640 =xQuadre elèctric per centre de control de motors de les

següents característiques:

- 3 ut Mòdul Spacial SF de 2000 x 800 x 500 mm amb
placa muntatge.
- 1 ut Conjunt de panells laterals 2000 x 500 mm
- 2 ut Kit d'unió estándar
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Kit frontal)
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Panells laterals)
- 3 ut Placa pasacables 2 entrades
- 1 ut Portaplanols A4
- 2 ut Lámpara de baix consum 400 lm, 230V, 8W
- 2 ut Microrruptor porta
- 1 ut Conjunt cáncamos d'elevació
- 3 ut Cable de conexió a terra Porta de 220 mm x 6
mm2
- 1 ut Resistencia calefactora de 55 W, 230 Vac
- 1 ut Higròstat amb regulació de 40 a 90% d’humitat,
model ETF2000 
- 1 ut Termòstat amb regulació de 0 a 60ºC, amb
contacte NC. 
- 1 ut Barra colectora de terres 15 x 3
- 1 ut Repartidor esglaonat 4 pols 160 A
- 1 ut Ventilador amb filtre IP54 de 85 m3/h, 230Vca
- 1 ut Reixeta de sortida 125 x 125
Petit material accessori: Cables, regeletes, etiquetes,
canals.
Dimensions totals armari incloent sòcol:
2200x2400x500 mm.
Resta de característiques segons ET ND310000.

Resta de característiques segons ET ND310000.

Ut

Subtotal... 4.367,73000 4.367,73000

21,468804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.083,78880

305,027336,00%DESPESES INDIRECTES

5.388,81613COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.680,68Ut Subministrament i instal·lació en armari elèctric i
deixant el suficient espai de reserva, els següents
elements:
- 1 ut Transformador encapsulat 400 V / 230 V de 800
VA amb proteccions magnetotèrmiques i bloc de
contacte de senyalització.
- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A.
- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb
bloc de contactes de senyalització.
- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc
SD, per protecció maniobra 230 Vca de mòdul
d'armari.
- 2 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba
C + Bloc SD amb Bloc Vigi 25A, Classe AC, 300 mA.
- 1 ut Bloc Diferencial Vigi 25A, Classe AC, 30 mA.
- Elements de protecció i maniobra per a boies,
electrovàlvules, etc.
- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de
ventiladors i il·luminació dels armaris
- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil
DIN, etc.
- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de
l'armari.
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET ND321251.

ND321251 Rend.: 1,000P- 223

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

240,51000/R 1,00000240,510AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 240,51000 240,51000
Maquinària:

60,54000/R 1,0000060,540CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 60,54000 60,54000
Materials:
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1.274,880001.274,880001,000BD321251 =x- 1 ut Transformador encapsulat 400 V / 230 V de 800

VA amb proteccions magnetotèrmiques i bloc de
contacte de senyalització.
- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A.
- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb
bloc de contactes de senyalització.
- 1 ut Protecció contra sobretensions permanents i
transitòries V-Check 4R de Cirprotec amb protecció
per fusibles.
- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc
SD, per protecció maniobra 230 Vca de mòdul
d'armari.
- 1 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba
C + Bloc SD amb Bloc Vigi 25A, Classe AC, 300 mA.
- 1 ut Bloc Diferencial Vigi 25A, Classe AC, 30 mA.
- Elements de protecció i maniobra per a boies,
electrovàlvules, etc.
- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de
ventiladors i il·luminació dels armaris
- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil
DIN, etc.
- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de
l'armari.
Totalment instal·lat i provat.

Resta de característiques segons ET ND321251.

Ut

Subtotal... 1.274,88000 1.274,88000

9,620404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.585,55040

95,133026,00%DESPESES INDIRECTES

1.680,68342COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 206

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €744,52Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de
Motors, de sortida per alimentació a motor de fins a 4
kW de potència nominal, tipus engegada directe, a
instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. Poder de tall > 100
kA.
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb
transformador toroidal TA-30.
- 2 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230
Vac.
- 4 ut bornes per cable de fins a 6 mm2 amb
accessoris per cable de potència
- 14 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris
per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes
auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

ND330040 Rend.: 1,000P- 224

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

81,25000/R 1,0000081,250AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 81,25000 81,25000
Maquinària:

21,55000/R 1,0000021,550CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 21,55000 21,55000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 207

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
596,33000596,330001,000BD330040 =xSortida per motor de fins a 4 kW tipus engegada

directe, a instal·lar en armari convencional sobre placa
de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. Poder de tall > 100
kA.
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb
transformador toroidal TA-30.
- 2 ut relés auxiliars tipus RXM de Telemecanique.
- 4 ut bornes per cable de fins a 6 mm2 amb
accessoris per cable de potència
- 14 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris
per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes
auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elemensts: Schneider o equivalent.

Resta de característiques segons ET ND330001.

Ud

Subtotal... 596,33000 596,33000

3,250004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 702,38000

42,142806,00%DESPESES INDIRECTES

744,52280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €272,89Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de
Motors, de sortida per alimentació a ventilació forçada
de motor, a instal·lar en armari convencional sobre
placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 4 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per
maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
- Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

ND330041 Rend.: 1,000P- 225

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

35,84000/R 1,0000035,840AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 35,84000 35,84000
Maquinària:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 208

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
7,68000/R 1,000007,680CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 7,68000 7,68000
Materials:

212,49000212,490001,000BD330041 =xSortida per ventilació forçada de motor, a instal·lar en
armari convencional sobre placa de muntatge, formada
pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 4 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per
maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
- Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

Ut

Subtotal... 212,49000 212,49000

1,433604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 257,44360

15,446626,00%DESPESES INDIRECTES

272,89022COST EXECUCIÓ MATERIAL



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 209

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €850,87Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de
Motors, de sortida per alimentació a motor de fins a 4
kW de potència nominal, tipus engegada amb
convertidor de freqüència (No inclòs en la partida), a
instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntors magnetic GV2-Lxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH99M, 300 mA, amb
transformador toroidal TA-30.
- 3 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230
Vac.
- 19 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris
per maniobra.
- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la
sortida del variador CS1 40-400 de Cirprotec
coordinats amb fusibles de protecció.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes
auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
- 1 ut. Terminal d'operador del variador de freqüència
(T.O. inclòs en la partida del variador)
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND380001.

ND380040 Rend.: 1,000P- 226

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

94,25000/R 1,0000094,250AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 94,25000 94,25000
Maquinària:

24,58000/R 1,0000024,580CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 24,58000 24,58000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 210

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
680,11000680,110001,000BD380040 =xSortida per motor de fins a 4 kW tipus engegada amb

convertidor de freqüència (No inclòs en la partida), a
instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntors magnetic GV2-Lxx, amb bloc de
contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de
contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH99M, 300 mA, amb
transformador toroidal TA-30.
- 3 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230
Vac.
- 19 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris
per maniobra.
- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la
sortida del variador CS1 40-400 de Cirprotec
coordinats amb fusibles de protecció 80 A Gl.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes
auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
- 1 ut. Terminal d'operador del variador de freqüència
(T.O. inclòs en la partida del variador)
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.

Resta de característiques segons ET ND380001.

Ut

Subtotal... 680,11000 680,11000

3,770004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 802,71000

48,162606,00%DESPESES INDIRECTES

850,87260COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €283,27Ut Sortida bipolar a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 2P, 6 A corba C, 10
kA.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per iC60, I= 25 A, de 300 mA
de sensibilitat i actuació instantania.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 2 ut borns per cable d'alimentació amb accessoris.
- 2 ut borns per cables de control amb accessoris
corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND39N002.

ND39N206 Rend.: 1,000P- 227

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

28,65000/R 1,0000028,650AZ000000 =xMontatgeUt



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 211

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 28,65000 28,65000
Maquinària:

8,28000/R 1,000008,280CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 8,28000 8,28000
Materials:

229,16000229,160001,000BD39N202 =xSortida bipolar a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic C60N, 1P+N, 2 A corba C,
10 kA.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per C60, I= 25 A, de 300 mA
de sensibilitat i actuació instantania.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 2 ut borns per cable d'alimentació amb accessoris.
- 2 ut borns per cables de control amb accessoris
corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND39N002.

Ut

Subtotal... 229,16000 229,16000

1,146004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 267,23600

16,034166,00%DESPESES INDIRECTES

283,27016COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €341,93Ut Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tripolar per a iC60, 40 A, de
300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3BC040.

ND3BC040 Rend.: 1,000P- 228

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

43,25000/R 1,0000043,250AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 43,25000 43,25000
Maquinària:

9,27000/R 1,000009,270CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 9,27000 9,27000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 212

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
270,06000270,060001,000BD3BC040 =xSortida tripolar a instal·lar en armari convencional

sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic C60H, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per a C60 , I= 45 A, de 300
mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte OF+SD.
- 5 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- 2 ut borns per a cables de control amb accessorios
corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3BC040.

Ut

Subtotal... 270,06000 270,06000

COST DIRECTE 322,58000

19,354806,00%DESPESES INDIRECTES

341,93480COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €288,31Ut Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per
instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 4P, 16 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A,
de 300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000.

ND3CN016 Rend.: 1,000P- 229

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

37,87000/R 1,0000037,870AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 37,87000 37,87000
Maquinària:

8,11000/R 1,000008,110CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 8,11000 8,11000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 213

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
224,50000224,500001,000BD3CN016 =xSortida tripolar a instal·lar en armari convencional

sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 4P, 16 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A,
de 300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3B0010.

Ut

Subtotal... 224,50000 224,50000

1,514804,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 271,99480

16,319696,00%DESPESES INDIRECTES

288,31449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €388,29Ut Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per
instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 32 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A,
de 300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca Elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000.

ND3CN032 Rend.: 1,000P- 230

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,89000/R 1,0000033,890AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 33,89000 33,89000
Maquinària:

11,55000/R 1,0000011,550CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 11,55000 11,55000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 214

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
319,52000319,520001,000BD3CN040 =xSortida tetrapolar per instal·lar en armari convencional

sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tripolar per a iC60, 40 A, de
300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3CN040.

Ut

Subtotal... 319,52000 319,52000

1,355604,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 366,31560

21,978946,00%DESPESES INDIRECTES

388,29454COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.275,18Ut Subministrament i instal·lació de bateria de
condensadors per corretgir el factor de potència de
tota la instal·lació de les següents característiques: 
- Marca: Cisar o equivalent
- Gamma: R-CAP 400V
- Potència: 12,5 kVAr
- Composició: 1+1,5+2,5+2x5 
- Dimensions: 610 x 418 x 258.
- Pes: 22 kg
La partida inclou la instal·lació d'un transformador
d'intensitat x/5A a instal·lar en el quadre general, així
com el petit material accessori d'instal·lació.

Resta de característiques segons E.T. ND34A015.

NDC20015 Rend.: 1,000P- 231

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

75,00000/R 1,0000075,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 75,00000 75,00000
Maquinària:

25,00000/R 1,0000025,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 25,00000 25,00000
Materials:



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 215

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1.100,000001.100,000001,000BDC20015 =xBateria de condensadors per corretgir el factor de

potència de tota la instal·lació de les següents
característiques: 
- Marca: Cisar o equivalent
- Gamma: R-CAP 400V
- Potència: 12,5 kVAr
- Composició: 1+1,5+2,5+2x5 
- Dimensions: 610 x 418 x 258.
- Pes: 22 kg
La partida inclou la instal·lació d'un transformador
d'intensitat x/5A a instal·lar en el quadre general, així
com el petit material accessori d'instal·lació.

Resta de característiques segons E.T. ND34A015.

Ut

Subtotal... 1.100,00000 1.100,00000

3,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.203,00000

72,180006,00%DESPESES INDIRECTES

1.275,18000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,88Ut Subministrament i instalació en quadre de PLC,
d'equip protector contra sobretensions transitories de
tipus 3, bipolar de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Model: DM1-230.
- Codi: 77702800.
- Corrent màxima de descàrrega: 8 kA.
- Instal·lació: en carril DIN.
La partida inclou petit material i accessoris.

NDS1DM12 Rend.: 1,000P- 232

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,88000/R 1,0000015,880AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 15,88000 15,88000
Maquinària:

3,40000/R 1,000003,400CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 3,40000 3,40000
Materials:

94,1200094,120001,000BDS1DM12 =xEquip protector contra sobretensions transitories de
tipus 3, bipolar de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Model: DM1-230.
- Codi: 77702800.
- Corrent màxima de descàrrega: 8 kA.
- Instal·lació: en carril DIN.
La partida inclou petit material i accessoris.

Ut

Subtotal... 94,12000 94,12000

0,635204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,03520

6,842116,00%DESPESES INDIRECTES



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 216

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

120,87731COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €439,41Ut Protector combinat de sobretensions permanents i
transitòries de tipus II amb IGA incorporat, a instal·lar
en el Quadre General de les següents
característiques: 
- Marca: Cirprotec o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-40
- Alimentació: Trifàssica 400V, 50Hz
- Règim de neutre: TT
- Talla del IGA: 40 A 
- Rearme: Automàtic
Servei. Aplicació per infra-sobretensions amb rearme
automàtic, connectat a l'entrada general del quadre pel
testeig de la xarxa i actua sobre l'IGA (inclòs a la
partida).
Característiques segons ET NDS1OCT6.

NDS1OCT6 Rend.: 1,000P- 233

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

64,00000/R 1,0000064,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 64,00000 64,00000
Maquinària:

23,52000/R 1,0000023,520CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 23,52000 23,52000
Materials:

324,46000324,460001,000BDS1OCT6 =xProtector combinat de sobretensions permanents i
transitòries de tipus II de les següents característiques:

- Marca: Cirprotec o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-.40
- Alimentació: Trifàssica 400V, 50Hz.
- Règim de neutre: TT
- Talla del IGA: 40 A 
- Rearme: Automàtic
Servei. Aplicació per infra-sobretensions amb rearme
automàtic, connectat a l'entrada general del CCM pel
testeig de la xarxa i actua sobre l'IGA inclòs a la
partida.
Característiques segons ET NDS1OCT6.

Ut

Subtotal... 324,46000 324,46000

2,560004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 414,54000

24,872406,00%DESPESES INDIRECTES

439,41240COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €1.165,53Ud Subministrament i instal·lació de quadre de protecció
per a sobretensions transitories a col·locar en quadre
general, de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Modelo: CM_CHS_25_TF
- Código: 77772100.
- Tipus protecció: 1.
- Configuració Interna: 3P+N
- Nivell de protecció: Up < 4 kV.
- Corrent d'impuls tipus llamp: 35 kA (L-N) , 100 kA
(N-PE).
- Dimensions: 270 x 360 x 170 mm.
- Pes: 4638 gr.
- Grau de protecció: IP-56.
Característiques segons ET NDS1TF00.

NDS1TF00 Rend.: 1,000P- 234

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

153,08000/R 1,00000153,080AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 153,08000 153,08000
Maquinària:

32,80000/R 1,0000032,800CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 32,80000 32,80000
Materials:

907,55000907,550001,000BI11TF00 =xSubministrament i instal·lació de quadre de protecció
per a sobretensions transitories a col·locar en quadre
general, de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Modelo: CM_CHS_25_TF
- Código: 77772100.
- Tipus protecció: 1.
- Configuració Interna: 3P+N
- Nivell de protecció: Up < 4 kV.
- Corrent d'impuls tipus llamp: 35 kA (L-N) , 100 kA
(N-PE).
- Dimensions: 270 x 360 x 170 mm.
- Pes: 4638 gr.
- Grau de protecció: IP-56.
Característiques segons ET NDS1TF00.

Ud

Subtotal... 907,55000 907,55000

6,123204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.099,55320

65,973196,00%DESPESES INDIRECTES

1.165,52639COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €2.457,08Ut Subministrament i instal·lació d'armari prefabricat
model GRA-5 o similar de GET.SL de les següents
característiques:
Armari prefabricat monobloc de dimensions 2.500 x
1.890 x 480 mm., Composició GRC segons UNE-EN
1169. Amb dos habitácles independients i dues portes
totalment diferenciades.

1) Espai per la col·locació de la CS + CGP. La porta
és d'acer galvanitzat amb tres frontises, amb pany
triangular i dispositiu de cadenat segons normas CÍA.

2) Espai per a la ubicació d'una TMF-1 de fins a
43,64 kW. La porta metàl·lica de doble full, amb pany
d'ancoratge a tres punts, maneta escamoteadle i
bombí JIS. 

Disposa d'una paret intermeitja de separació de
seguretat entre el dos habitàcles que disposa d'un pas
de cables de connexió entre la CGP i l'escomesa.
L'armari es recolzarà sobreuna llosa de formigó de
150mm., de espessor.
Totalment  Instal·lat.

NE84GET5 Rend.: 1,000P- 235

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

450,00000/R 1,00000450,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 450,00000 450,00000
Maquinària:

150,00000/R 1,00000150,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 150,00000 150,00000
Materials:

1.700,000001.700,000001,000BE82GET5 =xSubministrament i instal·lació d'armari prefabricat
model GRA-5 o similar de GET.SL de les següents
característiques:
Armari prefabricat monobloc de dimensions 2.500 x
1.890 x 480 mm., Composició GRC segons UNE-EN
1169. Amb dos habitácles independients i dues portes
totalment diferenciades.

1) Espai per la col·locació de la CS + CGP. La porta
és d'acer galvanitzat amb tres frontises, amb pany
triangular i dispositiu de cadenat segons normas CÍA.

2) Espai per a la ubicació d'una TMF-1 de fins a
43,64 kW. La porta metàl·lica de doble full, amb pany
d'ancoratge a tres punts, maneta escamoteadle i
bombí JIS. 

Disposa d'una paret intermeitja de separació de
seguretat entre el dos habitàcles que disposa d'un pas
de cables de connexió entre la CGP i l'escomesa.
L'armari es recolzarà sobreuna llosa de formigó de
150mm., de espessor.
Totalment  Instal·lat.

Ut

Subtotal... 1.700,00000 1.700,00000

18,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.318,00000

139,080006,00%DESPESES INDIRECTES
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2.457,08000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.179,75Ut Subministrament i instal·lació de convertidor de
freqüencia de parell constant de les següents
característiques:
- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent
- Sèrie. SDRIVE 500.
- Model: SD500642
- Potència: 2,2 kW
- Voltatge: 400 V
- Sobrecàrreg: 150% durant 60 segons
- Intensitat nominal: 6 A
- Protecció: IP20
- Temperatura de treball: 50 ºC
- Dimensions (HxWxP): 284 x 150 x 197 mm.
- Cable per connectar el Terminal de 3 metres de
longitud.
Nota: El terminal d'operador s'instal·larà a la porta de
l'armari.
Resta de característiques segons ET NF110000.

NF150006 Rend.: 1,000P- 236

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

125,46000/R 1,00000125,460AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 125,46000 125,46000
Maquinària:

34,31000/R 1,0000034,310CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 34,31000 34,31000
Materials:

948,18000948,180001,000BF150006 =xConvertidor de freqüencia de parell constant de les
següents característiques:
- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent
- Sèrie. SDRIVE 500.
- Model: SD500642
- Potència: 2,2 kW
- Voltatge: 400 V
- Sobrecàrreg: 150% durant 60 segons
- Intensitat nominal: 6 A
- Protecció: IP20
- Temperatura de treball: 50 ºC
- Dimensions (HxWxP): 284 x 150 x 197 mm

Resta de característiques segons ET NF110000.

Ut

Subtotal... 948,18000 948,18000

5,018404,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.112,96840

66,778106,00%DESPESES INDIRECTES

1.179,74650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €327,54Ut Equip per a Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de
les següents característiques:
- Marca: Salicru o equivalent.
- Model: SPS-1100-ONE.
- Potència: 1100 VA / 600W
- Tensió entrada: Seleccionable 220....240 VAC.
- Correcció factor de potència: > 0.99.
- Tensió de sortida: Seleccionable 220....240 VAC.
- Bateries: Pb-Ca, estanques.
- Autonomia: 20 minuts
- Comunicació: port RJ-45
- Dimensions (F x Am x Al): 350 x 146 x 160 mm.
- Servei. Alimentació PLC i HMI.

NG121100 Rend.: 1,000P- 237

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,00000/R 1,0000050,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 50,00000 50,00000
Maquinària:

12,00000/R 1,0000012,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 12,00000 12,00000
Materials:

245,00000245,000001,000BG121100 =xquip per a Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de
les següents característiques:
- Marca: Salicru o equivalent.
- Model: SPS-1100-ONE.
- Potència: 1100 VA / 600W
- Tensió entrada: Seleccionable 220....240 VAC.
- Correcció factor de potència: > 0.99.
- Tensió de sortida: Seleccionable 220....240 VAC.
- Bateries: Pb-Ca, estanques.
- Autonomia: 20 minuts
- Comunicació: port RJ-45
- Dimensions (F x Am x Al): 350 x 146 x 160 mm.
- Servei. Alimentació PLC i HMI.
Caracteristiques segons E.T. NG122000.

Ut

Subtotal... 245,00000 245,00000

2,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 309,00000

18,540006,00%DESPESES INDIRECTES

327,54000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €5.088,00Ut Enginyeria de Configuració, programació i realizació
del programa de supervisió, incloent les sigüents
actuacions:
- Generació del programa de l'autòmat d'acord a la
descripció funcional.
- Generació del programa de supervisió al HMI,
comprenent:
  * Pantalla general de Planta.
  * Pantalla del bombament d'entrada.
  * Pantalla del pretractament
  * Pantalla del tractament biològic
  * Pantalla del tractament de fangs.
  * Pantalla de consignes

* Generació de pantalles d'alarmes, tendencies i
històrics.
- Configuració de la Xarxa Ethernet de la planta.
- Configuració del router per connexió remota.
- Configuració del sistema d'alarmes a mòvil i per
e-mail.
- Posada en servei del sistema de control
(Comissioning).
- Generació de la documentació de control: Manual
d'operació del sistema.

Segons ET NE160070.

NG160070 Rend.: 1,000P- 238

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

4.800,000004.800,000001,000BG160070 =xEnginyeria de Configuració, programació i realizació
del programa de supervisió, incloent les sigüents
actuacions:
- Generació del programa de l'autòmat d'acord a la
descripció funcional.
- Generació del programa de supervisió al HMI,
comprenent:
  * Pantalla general de Planta.
  * Pantalla del bombament d'entrada.
  * Pantalla del pretractament
  * Pantalla del tractament biològic
  * Pantalla del tractament de fangs.
  * Pantalla de consignes

* Generació de pantalles d'alarmes, tendencies i
històrics.
- Configuració de la Xarxa Ethernet de la planta.
- Configuració del router per connexió remota.
- Configuració del sistema d'alarmes a mòvil i per
e-mail.
- Configuració de la comunicació amb el PLC del
quadre de Huber
- Posada en servei del sistema de control
(Comissioning).
- Generació de la documentació de control: Manual
d'operació del sistema.

Segons ET NE160070.

Ut

Subtotal... 4.800,00000 4.800,00000

0,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4.800,00000

288,000006,00%DESPESES INDIRECTES
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5.088,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,84Ut Subministrament i instal·lació de latiguillo de conexió
entre Switch de comunicació i PLC, passarela, PC, etc,
format pels següents elements:
- 2 ut de connector IE FC RJ45 PLUG 180 amb caixa
de metall robusta i tecnologia de connexió FC, sortida
de cable 180 graus. Referencia
6GK1901-1BB10-2AA0.
- 10 m de cable per IE FC Standard per Ethernet, 4 fils,
cable de parell trenat i amb pantalla. Referència:
6XV1840-2AH10.
- Petit material accessori.
Totalment confeccionat, insytal·lat i comprovat.
 Característiques segons ET NG170005.

NG170000 Rend.: 1,000P- 239

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,50000/R 1,000001,500AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 1,50000 1,50000
Maquinària:

0,65000/R 1,000000,650CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 0,65000 0,65000
Materials:

24,0500024,050001,000BG170000 =xSubministrament i instal·lació de latiguillo de conexió
entre Switch de comunicació i PLC, passarela, PC, etc,
format pels següents elements:
- 2 ut de connector IE FC RJ45 PLUG 180 amb caixa
de metall robusta i tecnologia de connexió FC, sortida
de cable 180 graus. Referencia
6GK1901-1BB10-2AA0.
- 10 m de cable per IE FC Standard per Ethernet, 4 fils,
cable de parell trenat i amb pantalla. Referència:
6XV1840-2AH10.
- Petit material accessori.
Totalment confeccionat, insytal·lat i comprovat.
 Característiques segons ET NG170000.

Ut

Subtotal... 24,05000 24,05000

0,060004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,26000

1,575606,00%DESPESES INDIRECTES

27,83560COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6.315,85Ut Subministrament i instal·lació en l'armari general de la
planta d'un PLC de la sèrie S7-1200 de SIEMENS o
equivalent equipat amb els següents elements: 
* Sobre la placa de muntatge:
- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C.
Referència 6ES7215-1AG40-0XB0
- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2
AO. Referència 6ES7234-4HE32-0XB0
- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4
AO. Referència 6ES7232-4HD32-0XB0
- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M.
Referència 6ES7155-6AU00-0BN0
- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S.
Referència 6ES7131-6BH00-0BA0
- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S.
Referència 6ES7132-6BH00-0BA0
- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP 
* A la porta de l'armari:
1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort.
Referència 6AV2124-0MC01-0AX0
Inclou petit material accessori, etiquetat, etc..
Característiques segons ET NG1800345.

NG180345 Rend.: 1,000P- 240

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

841,53000/R 1,00000841,530AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 841,53000 841,53000
Maquinària:

110,00000/R 1,00000110,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 110,00000 110,00000
Materials:

4.973,160004.973,160001,000BG180345 =xPLC de la sèrie S7-1200 de SIEMENS o equivalent
equipat amb els següents elements: 
* Sobre la placa de muntatge:
- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C.
Referència 6ES7215-1AG40-0XB0
- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2
AO. Referència 6ES7234-4HE32-0XB0
- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4
AO. Referència 6ES7232-4HD32-0XB0
- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M.
Referència 6ES7155-6AU00-0BN0
- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S.
Referència 6ES7131-6BH00-0BA0
- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S.
Referència 6ES7132-6BH00-0BA0
- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP

* A la porta de l'armari:
1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort.
Referència 6AV2124-0MC01-0AX0

Característiques segons ET NG1800345.

Ut

Subtotal... 4.973,16000 4.973,16000
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33,661204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5.958,35120

357,501076,00%DESPESES INDIRECTES

6.315,85227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €899,86Ut Subministrament i instal·lació en armari corresponent
de Router modular de comunicació industrial de les
següents característiques:
- Funció: Accés remot, gestió d'enviament d'alarmes
(SMS, e-mail, FTP o SNMP trap) i també fa la funció
de switch.
- Marca: eWON o equivalent.
Inclou els següents elements:
   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45.
   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B
   - 1 ut Antena
Inclou petit material de muntatge. (Targeta SIM no
inclosa a la partida).

NG1S2045 Rend.: 1,000P- 241

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

192,08000/R 1,00000192,080AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 192,08000 192,08000
Maquinària:

41,16000/R 1,0000041,160CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 41,16000 41,16000
Materials:

608,00000608,000001,000BG1S2045 =xRouter modular de comunicació industrial de les
següents característiques:
- Funció: Accés remot, gestió d'enviament d'alarmes
(SMS, e-mail, FTP o SNMP trap) i també fa la funció
de switch.
- Marca: eWON o equivalent.
Inclou els segúents elements:
   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45.
   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B
   - 1 ut Antena
Inclou petit material de muntatge.

Ut

Subtotal... 608,00000 608,00000

7,683204,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 848,92320

50,935396,00%DESPESES INDIRECTES

899,85859COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €959,30Ut Subministrament i instal·lació d'un equip d'aire
condicionat de les seguents característiques:
- Marca: DAITSU o equivalent.
- Model: ASD 12 Ui-DA(W)
- Codi equip: 3NDA8390
- Tipus unitat interior: Split.
- Potència fred: 2.752 kcal
- Potència calor: 2.924 kcal
- Tensió d'alimentació: 230 V/1/50 Hz.
- Classificació energètica F/C: A++/A+
- Consum F/C: 0.99/0.94 kW 
- Refrigerant: R410A
- Dimensions unitat interior: 720x200x275 mm
- Dimensions unitat exterior: 842x320x596 mm  
La partida inclou els accessoris necesris per
interconnectar els dos aparells, suports, connexió
elèctrica i petit material accessori.

NVA0000 Rend.: 1,000P- 242

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

300,00000/R 1,00000300,000AZ000000 =xMontatgeUt

Subtotal... 300,00000 300,00000
Maquinària:

34,00000/R 1,0000034,000CZ000000 =xTransportUt

Subtotal... 34,00000 34,00000
Materials:

559,00000559,000001,000BVA0000 =xSubministrament i instal·lació d'un equip d'aire
condicionat de les seguents característiques:
- Marca: DAITSU o equivalent.
- Model: ASD 12 Ui-DA(W)
- Codi equip: 3NDA8390
- Tipus unitat interior: Split.
- Potència fred: 2.752 kcal
- Potència calor: 2.924 kcal
- Tensió d'alimentació: 230 V/1/50 Hz.
- Classificació energètica F/C: A++/A+
- Consum F/C: 0.99/0.94 kW 
- Refrigerant: R410A
- Dimensions unitat interior: 720x200x275 mm
- Dimensions unitat exterior: 842x320x596 mm  

La partida inclou els accessoris necesris per
interconnectar els dos aparells, suports, connexió
elèctrica i petit material accessori.

Ut

Subtotal... 559,00000 559,00000

12,000004,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 905,00000

54,300006,00%DESPESES INDIRECTES

959,30000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €3.000,00Ut Realització del projecte tècnic de legalització de la
instal·lació de Baixa Tensió, incloent tases, visats així
com l'inspecció inicial per entitat competent. Els
esquemes dels quadres es realitzaran amb el software
específic Eplan segons les directrius de la Propietat.

NVPL0000 Rend.: 1,000P- 243

 €5.000,00Pa Partida alçada a justificar per a passos de serveis en
zona del pont i acondicionament del mateix a la
finalització de les obres.

PA00X010 Rend.: 1,000P- 244

 €300,00u Partida alçada per a la fontaneria interior de l'edificiPAFONTAN Rend.: 1,000P- 245

 €1.200,00pa Partida alçada a justificar pel seguiment arqueològic
durant les excavacions 

XPA00001 Rend.: 1,000P- 246

 €2.300,00pa Partida alçada a justificar per la realització d'un estudi
dels nivells d'avaluació de la immissió sonora,
transcorreguts tres mesos des de l'entrada en règim
d'explotació  

XPA00002 Rend.: 1,000P- 247
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 €1.585,53000Pa Partida alçada d'abonament integre per la gestió de
residus a l'obra en base a l'Estudi de gestió de
Residus de construcció i enderrocs.

PPAS00GR

 €50.000,00000Pa Partida alçada a justificar per millores i imprevistos en
l'obra civil a disposició de l'Administració.

XPA00000

 €13.238,50000pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS

 €40.000,00000PA Partida alçada a justificar per connexió del nou
subministrament d'energia elèctrica, amb xarxa de
Fecsa-Endesa, incloent els drets d'escomesa i enllaç. 

XPAE0020

 €2.000,00000Pa Partida alçada a justificar per la instal·lació dels
elements de seguretat de la instal·lació.

XPAEMD11

 €1.000,00000Pa Partida alçada a justificar per al subminsitrament de
recanvis dels equips instal·lats.

XPAEMD21

 €27.326,95000Pa Partida alçada a justificar per millores a disposició de la
Direcció d'Obra

XPAS00DO

 €27.326,95000Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a disposició
de la Direcció d'Obra

XPAS00IM

 €13.238,50000pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra segons annex

XPAS00SS

 €15.000,00000pa Partida alçada a justificar per la posta en marxa de la
instal·lació i les proves de rendiment necessàries,
incloent el cost fix per dia de prova de rendiment de les
instal·lacions incloses en el present projecte, en
concepte de costos fixes d'explotació tals com:
-Personal
-Conservació d'equips electromecànics, obra civil i
conduccions
-Administració, asseurances
-etc
I el cost variable durant la prova de rendiment de les
instal·lacions del present projecte, depenent del cabal
tractat, en concepte de costos variables d'explotació
tals com:
-Productes químics, reactius, sorra, etc
-Consum energètic
-etc

XPASPOSM





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ANNEX NÚM.17: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 

 





Annex núm. 17. Pressupost per a coneixement de l’Administració. 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 1 

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE 

L’ADMINISTRACIÓ. 

1. OBRES 

Total pressupost d’execució material 1.093.077,87 € 

Despeses generals (13%) 142.100,12 € 

Benefici industrial (6%) 65.584,67 € 

Total Pressupost d’execució per contracte 1.300.762,66 € 

IVA (21%) 273.160,16 € 

Total Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) 1.573.922,82 € 

 

2. EXPROPIACIONS 

Valoració de les expropiacions segons Annex núm. 17 288,46 € 

Gestió de la tramitació d’expropiacions (*) 1.100,00 € 

IVA(21%) Sobre (*) 231,00 € 

Total Expropiacions 1.619,46 € 

 

3. ALTRES CONCEPTES 

Assistència ambiental 6.426,00 € 

Direcció d’Obra i coordinació de seguretat i salut 52.030,51 € 

Total Altres conceptes 58.456,51 € 

IVA (21%) 12.275,87 € 

Total Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) 70.732,38 € 

 

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

1.Obres 1.573.922,82 € 

2.Expropiacions 1.619,46 € 

3.Altres conceptes 70.732,38 € 

Total Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) 1.646.274,66 € 
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A

A

CASETA

Reforç verticals B 500 S, Ys=1.15

Reforç horitzontals B 500 S, Tipus Gelosia

Murs
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4

Denominación

2

3

Marca

TAPA en fundición inyectada de aluminio, acabado pintado poliester. Con seccionador incorporado.1

5

7

6

IP66 / IK10

Grupo óptico 12/16/24 LEDs

TEMP. COLOR ºK
DRIVER *

DL 5000°K

NDL 4000°K

WDL 3000°K350 mA

Consultar posibilidad de doble nivel.

CLASE I / CLASE II

530 mA

700 mA

CUERPO en fundición inyectada de aluminio, acabado pintado poliester.

CIERRE TAPA mediante tornillos INOX. 304

* Consultar modelos alimentados a 1A

MÓDULO LED de 12/16/24 LEDs con óptica secundaria integrada.

VIDRIO de cierre templado e inastillable.

0.040 m

2

PLACA PORTAEQUIPOS en chapa de acero galvanizado.

520

610

2
2
0

ø
6

0
x
1

0
0

POST-TOP

Ø60x100

B
Á

C
U

L
O

1

ENCHUFABLE en fundición de aluminio, acabado pintado poliester.

7

4

5 6 3

2

DETALLE PLACA

S/E

PERNOS M16X500

DETALLE PUERTA

S/E

S/E

Fijación luminaria por manguito

Ø60x100 mm, en posición vertical.
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GRUP DE

PRESSIÓ
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PANTALLA ESTANCA AMB LLUM LED

PUNT DE LLUM ESTANC TIPUS LED

E

PUNT DE LLUM EMERGENCIA TIPUS LED

APLIC DE FAÇANA TIPUS LED

INTERRUPTOR DE DUPERFICIE ESTANC

PRESA DE CORRENT DE SUPERFICIE ESTANCA. 2P+T, 16A.

BARRA EQUIPOTENCIAL DE TERRES

LLEGENDA

ARQUETA PER ENTRADA/SORTIDA DE CABLES

E
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2.2 kW

INSTRUMENTACIÓ

0.8 kVA

230/230V

S.A.I.

1,1 kVA
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BOMBA DE

ENTRADA A

2,0 kW

01.P.01.A

BOMBA DE

ENTRADA A

2,0 kW

01.P.01.B

BOMBA DE

FANGS PRIM.

1,5 kW

02.P.02

VENTILACIÓ

MOTOR

0,22 kW

02.F.01

VENTILACIÓ

MOTOR

0,22 kW

02.F.02

BOMBA DE

FANGS BIOL.

1,5 kW

02.P.03

AGITADOR

HORITZONTAL

1,5 kW

02.A.01

AGITADOR

DIGESTOR

1,5 kW

02.A.01

BIODISC

A

1,1 kW

03.RBC.01.A

BIODISC

B
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03.RBC.01.B

BOMBA DE
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PURGA A
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0,6 kW
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PURGA B

GRUP DE

1,1 kW
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PRESSIÓ

NIVELL

01.LT.01

ENTRADA

MESURA CABAL

01.FIT.01

ENTRADA PLANTA

RESERVA

MESURA CABAL
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

1.1 OBJECTE DEL PLEC 

Aquest Plec de Condicions té per objecte la definició de les obres del projecte “SANEJAMENT I 

DEPURACIÓ DEL NUCLI DEL MONTSENY AL TM DEL MONTSENY” 

També és objecte del present Plec, la definició precisa de les condicions que han de complir els 

materials que s'utilitzin; la forma en que s'han de realitzar les diferents unitats que hauran d'executar-se, 

així com el seu amidament i abonament; les proves i assaigs a que hauran de sotmetre els materials, les 

unitats d'obra i a l'obra en el seu conjunt. 

1.2 DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 

A efectes legals, només tindran caràcter de documents de contracta els següents elements d'aquest 

projecte: 

a) Document núm. 2 - Plànols.  

b) Document núm. 3 - Plec de Condicions: Íntegre. 

c) Document núm. 4 - Pressupost: exclusivament els quadres de preus. 

Per tant, l'Adjudicatari no deurà formular cap reclamació ni en el cas d'errors descoberts i amb 

transcendència als documents de la resta de projecte que són d'exclusiu coneixement de l'Administració. 

Cas de discrepància entre els documents referits, prevaldrà el Plec de Condicions sobre els Plànols, 

encara que la forma i dimensions de les unitats d'obra que es defineixen en aquell poden ser alterades 

durant la construcció, sempre d'acord amb el que al respecte disposi la Direcció de les Obres. 

Cas de contenir el present Plec alguna clàusula econòmica que contravingui les del Plec de Clàusules 

Administratives, prevaldran les d'aquest darrer sobre el primer. 

1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

La descripció detallada de les obres és la reflectida al Document Nº 1 MEMÒRIA. 

2. DISPOSICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN EL DESENVOLUPAMENT DE 

LES OBRES 

A més a més del que s'especifica en el present Plec, seran d'aplicació a les obres, les següents 

disposicions, normes i reglaments en allò que resulti aplicable. 

General. 
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- Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial Decret 3/2011, de 14 de 

novembre. 

- Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques aprovat pel Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. 

- Plec de Clàusules Generals per a la contractació d’obres de l’Estat aprovat per Decret 

3854/1970, de 31 de desembre. 

- Reial Decret 1359/2011 de 7 d’octubre pel que s’aprova la relació de materials bàsics i les 

fórmules tipus generals de revisió de preus dels contractes de subministrament i fabricació 

d’armament i equipament de les administracions públiques. 

- Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’Obra Pública. 

- Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres 

arquitectòniques. 

- Reial Decret1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut a les obres de construcció. 

- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

- Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat Contra 

Incendis en els Establiments Industrials. 

Medi Ambient. 

- Text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de Projectes aprovat pel Reial Decret 

legislatiu 1/2008, d’11 de gener. 

- Llei 6/2010, de 24 de març de modificació del text refós de la Llei d’Avaluació d’Impacte 

Ambiental de projectes (Reial Decret Legislatiu 1/2008, d’11 de gener). 

- Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

Residus. 

- Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i demolició 

Carreteres. 

- Llei 25/1988, de 29 de juliol, de Carreteres i les seves modificacions posteriors. 

- Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres. 
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- Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament General de Carreteres. 

- Norma 6.1 IC "Secciones de firme" aprovada per Ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre 

- Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" aprovada per Ordre FOM/3459/2003, de 28 de 

novembre 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanisme (PG-3/76)" y órdenes Ministeriales que lo modifican. 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes del Ministerio 

de Obras Públicas y Urbanisme (PG-4/88)". Ordre Ministerial de 21 de gener de 1988. 

Electricitat. 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". Decret 842/2002, de 2 de d’agost de 2002. 

- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s’aprova el reglament sobre condicions 

tècniques de seguretat en línees elèctriques d’alta tensió y les seves instruccions tècniques 

complementaries ITC-LAT. 

Residus i productes químics. 

- “Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y 

MIE APQ-7” Reial Decret 379/2001 de 6 d’abril. 

- Reial Decret 105/2010, de 5 de febrer, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la 

regulació dels emmagatzematges de productes químics y s’aprova la instrucció tècnica 

complementària MIE APQ-9, emmagatzematge de peròxids orgànics. 

Estructures i Edificació. 

- Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova la norma de construcció 

sismoresistent: part general y edificació (NCSE-02). 

- Reial Decret 637/2007, de 18 de maig, pel qual s’aprova la norma de construcció 

sismoresistent: ponts (NCSP-07) 

- "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)". Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que 

s’aprova la instrucció de formigó estructural (EHE-08). 

- Código Técnico de la Edificación. Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 
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- Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’aprova el document bàsic DB HR de 

“protecció enfront al soroll” del Codi Tècnic de l’Edificació i es modifica el Reial Decret 

314/2006, de 17 de març. 

- Correcció d’errades del Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s’aprova el Codi Tècnic 

de l’Edificació (BOE núm. 22, de 25 de gener de 2008). 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos (RC-16). Real 

Decreto 256/2016 de 10 de junio. 

- Real Decreto 751/2011 de 27 de mayo, por el que se aprueba la “Instrucción de acero 

estructural (EAE)”. 

Drenatge. 

- Ordre de 14 de maig de 1990, per la qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.2-IC "Drenatge 

Superficial". 

- Ordre de 21 de juny de 1965, per la qual s’aprova la instrucció de carreteres 5.1-IC "Drenatge". 

Aigües. 

- Reial Decret 849/1986, de 11 d'abril, pel qual s’aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic. 

- Reial Decret 9/2008, de 11 de gener, pel qual es modifica el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, aprovat pel RD. 

- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Aigües. 

- Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització 

de les aigües depurades. 

- Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de las aigües residuals urbanes. 

- Reial Decret 2116/1998, de 2 d’octubre, pel qual es modifica el Reial Decret 509/1996, de 15 de 

març, de desenvolupament del Reial Decret-Llei 11/1995, de 28 de desembre pel qual 

s’estableixen les normes aplicables al tractament de las aigües residuals urbanes. 

- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i les seves modificacions posteriors. 

- Reial Decret 1112/1992, de 18 de setembre, pel que es modifica parcialment el Reglament 

General per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, 

aprovat pel Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre. 

Canonades. 
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- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de tuberías de saneamiento de poblaciones". 

Ordre de 15 de setembre de 1986. 

- "Pliego general de condiciones facultativas para tuberías de abastecimiento de aguas". Ordre 

Ministerial de 28 de juliol de 1974. 

- "Normas A.S.T.M. para tubos de hormigón en masa C-14 y armado C-76 M-83, C-443 M-80, 

C-923 M-79, C-2146 M-82, C-497 M-80, C-969 M-82". 

- "Instrucción del I.E.T.C.C. para tubos de hormigón armado o pretensado". 

- "Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de 

hormigón en masa (T.H.M. 73)". 

Altres. 

- Instruccions de l’Institut Nacional de Racionalització i Normalització. Normes UNE. 

Per a l'aplicació i compliment d'aquestes normes, i per a la interpretació d'errors o omissions continguts 

en elles, es seguirà, tant per part de la contracta adjudicatària com per la de la Direcció d'Obra, l'ordre de 

major a menor rang legal de les disposicions que hagin servit per a la seva aplicació. 

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions i normativa de tota índole promulgades 

per les diferents Administracions Públiques competents que siguin d'aplicació als treballs previstos al 

present projecte, tan si figuren o no a la relació anterior. 
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3. CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 

UTILITZATS A L'OBRA CIVIL 

Els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de reunir les condicions mínimes establertes en el present 

Plec. El Contractista té llibertat per a oferir els materials que les obres necessitin de l'origen que estimi 

adient, sempre que aquest origen hagi estat definit i aprovat al Projecte de construcció. Cas contrari, la 

procedència dels materials requerirà l'aprovació del Director d'Obra i el seu criteri serà sempre decisiu en 

la forma estipulada al Plec de Clàusules Administratives Generals i/o Particulars. 

Els procediments que han servit de base pel càlcul dels preus de les unitats d'obra, no tenen més valor 

als efectes d'aquest Plec, que la necessitat de formular el pressupost, no podent adduir-se per la 

contracta adjudicatària que el menor preu d'un material component, justifiqui una inferioritat d'aquest. 

3.1 MOVIMENTS DE TERRES, DRENATGES I FERMS 

3.1.1 TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLERTS 

Els materials per a terraplens compliran les condicions que estableix el PG-3 en el seu Article 330.3 per a 

"suelos adecuados" o "suelos seleccionados". El projecte de construcció definirà el tipus de sòl a utilitzar 

en funció de la missió resistent del terraplè. 

Els materials per a pedraplens compliran les condicions que per a "rocas adecuadas" estableix el 

PG-3en el seu Article 331.4. 

Els materials per a reblerts localitzats compliran les condicions que per a "suelos adecuados" estableix el 

PG-3 en el seu Article 330.3. Quan el reblert hagi d'ésser filtrant, s'acollirà al que especifica l'Article 

303.3.2. 

3.1.2 DRENS SUBTERRANIS 

Els tubs utilitzats en drenatge general del terreny hauran d'acomplir les condicions establertes en el PG-3 

en el seu article 420.2. 

El material filtrant usat en drens i reblerts filtrants sota fonaments, haurà d'acomplir les condicions 

establertes en el PG-3 en el seu article 421.2. 

3.1.3 CUNETES 

El formigó per a cunetes executades a obra acomplirà les condicions establertes als formigons en aquest 

Plec de Prescripcions Tècniques. 
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El formigó per a cunetes prefabricades acomplirà les mateixes condicions, admetent-se un additiu per a 

l'acceleració del fraguat. 

3.1.4 REIXETES PER A BONERES I TAPES DE REGISTRE 

Seran de fosa grisa i acompliran les condicions establertes a la norma UNE-EN 124-2:2015. 

3.1.5  SUB-BASES GRANULARS 

Els materials de les sub-bases granulars hauran d'acomplir les condicions establertes en el PG-3 en el 

seu article 510 per a condicions de trànsit pesat i mig. 

3.1.6 BARREJA DE RIU ARTIFICIAL 

Els materials de la barreja de riu artificial acompliran les condicions establertes a l'article 510. del PG-3 i 

la seva corba granulomètrica estarà compresa en els fusos ressenyats a la taula 510.4. 

3.1.7  SÒLS ESTABILITZATS AMB CIMENT 

Els materials acompliran les condicions que s'estableixen a l'article 512.2. del PG-3. La resistència a 

compressió simple als set dies del sòl-ciment no serà inferior a 20 kg/cm2. 

3.1.8 GRAVA-CIMENT 

Els materials acompliran les condicions establertes a l'article 513.2. del PG-3. 

La corba granulomètrica dels granulats estarà compresa dins els límits del fus GC1 del citat article. 

3.1.9 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Els materials acompliran les exigències que s'estableixen en el PG-3, article 550.2. La resistència 

característica a flexotracció del formigó serà superior a 40 kg/cm2. 

3.1.10 REGS D'IMPRIMACIÓ 

Els materials compliran les exigències que s'estableixen en el PG-3, article 530.2. 

Els lligants bituminosos han de ser betums asfàltics fluidificats de curat mig del tipus MC0, EMC1 ó MC2. 

3.1.11 REGS D'ADHERÈNCIA 

Els materials compliran les exigències que s'estableixen en el PG-3, article 531.2, havent de ser betums 

asfàltics fluidificats de curat ràpid del tipus RC0, RC1 ó RC2. 
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3.1.12 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

Els materials compliran les exigències que s'estableixen en el PG-3, article 542.2. Els lligants hauran de 

ser betums asfàltics i compliran les exigències de l'article 211. 

3.1.13 VORERES 

Les voreres i zones de pas no sotmeses al pas de vehicles automotors, s'utilitzarà un paviment de rajoles 

hidràuliques que acompliran les condicions establertes a la norma UNE-EN 1339:2004. 

3.1.14 VORADES 

Les vorades seran prefabricats de formigó i acompliran les condicions establertes a la norma UNE-EN 

1340:2004. 

3.2 CIMENT, MORTERS I FORMIGONS 

3.2.1 CIMENTS 

El ciment utilitzat en formigons en massa o armats i en morters serà el definit al projecte de construcció i 

haurà de complir les exigències establertes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la 

recepció de ciments (RC-16) del "Ministerio de Fomento". 

3.2.2 MORTERS 

S'utilitzaran els materials adients als diferents usos, tenint en compte la compatibilitat dels aglomerats 

d'acord amb la Norma UNE 41.123. 

3.2.3 FORMIGONS 

Els materials per a formigons en massa o armats compliran les normes contingudes als Articles de la 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)". 

Els materials per a formigons pretensats compliran les normes contingudes als Articles de la "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)".  

3.3 MATERIALS METÀL·LICS 

3.3.1 ACERS PER A ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT 

Els acers per a armadures de formigó compliran les exigències contingudes a l'Article  de la "Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08)". Les barres llises es regiran per la Norma UNE 36.097, les barres 

corrugades es regiran per la Norma UNE 36.088 i les malles electrosoldades es regiran per la Norma 
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UNE 36.092. Els productes denominats "filferros corrugats" s'assimilen a les barres corrugades, quan 

compleixen les condiciones d'aquestes i es regiran per la Norma UNE 36.099. 

3.3.2 ACERS PER A ARMADURES DE FORMIGÓ PRETESAT 

Els acers per a armadures de formigó pretesat acompliran les exigències contingudes a l’article 35 de la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Les vaines i accessoris, així com els productes d'injecció es regiran segons l'estipulat a l’article 35 de la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Les armadures passives es regiran segons l'estipulat a l’article 32 i 33 de la “Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Els filferros, torzals i cordons per a armadures de formigó pretesat es regiran per les normes UNE 

36.095, 36.096 i 36.098. 

3.3.3 ACERS PER ESTRUCTURES 

Els acers per estructures es seleccionaran d'acord amb la Norma UNE-EN 10025 i compliran les 

condicions corresponents a les normes específiques que regulen a cadascun d'ells. 

Per a tot el relacionat amb les estructures d’acer, es complirà la “Instrucción de acero Estructural (EAE-

11). 

3.3.4 ACERS INOXIDABLES 

Els acers inoxidables es regiran per les normes UNE 36.016 i 36.257. 

3.3.5 FOSA GRISA 

La fosa grisa es regirà per la norma UNE-EN 1561. Només podran utilitzar-se els tipus de foneria GG-25. 

3.3.6 FONERIA NODULAR 

La foneria nodular es regirà per la norma UNE-EN 1559 La qualitat mínima de foneria nodular que pot 

utilitzar-se serà la designada com a tipus GGG-50 a l'esmentada norma. 

3.3.7 ACERS MOTLLURATS 

Els acers motllurats no aliats es regiran per la norma UNE 36.252. La qualitat mínima que pot utilitzar-se 

serà la designada com a tipus AM 45 a l'esmentada norma. 
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3.4 MATERIALS PER A EDIFICIS 

3.4.1 FORMIGONS I MORTERS 

Es regularan d'acord amb el que s'estipula al punt 3.2 d'aquest Plec. 

3.4.2 CALÇ 

La calç aèria serà de la classe I segons la norma UNE-EN 80501. 

La calç hidràulica serà de la classe I segons la norma UNE-EN 80501. 

3.4.3 GUIXOS I ESCAIOLES 

Els guixos utilitzats a lliscats o blanqueig i en acabat de revestiments, així com per a altres tasques, serà 

el definit a la norma UNE-EN 13.279. 

Les escaioles hauran d'ésser dels tipus definits a la norma UNE-EN 102011, tant per a l'executada in situ 

com per a la que s'utilitzi a prefabricats. 

Per als prefabricats de guix o escaiola s'acompliran les normes UNE-EN 14246 i UNE-EN 520. 

3.4.4 INSTAL·LACIONS INTERIORS D'AIGUA 

Els materials que constitueixen les instal·lacions interiors d'aigua freda hauran de complir les condicions 

exigides en el Documento Básico HS4 “Suministro de agua” del Codi Tècnic de l’Edificació. 

Les canonades i peces especials seran de coure i acompliran les especificacions existents en el citat 

document. 

Els materials que constitueixen les instal·lacions d'aigua calenta, des de la presa de la xarxa d'aigua 

freda fins els aparells de consum, acompliran el citat document. 

Les canonades i peces especials seran de coure, calorifugades o no, segons el disposat en el 

Reglamento de instal·lacions Térmicas en los Edificios i les ves instruccions tècniques complementàries: 

3.4.5 INSTAL·LACIONS DE GAS 

Els materials i equips d'origen industrial, hauran d'acomplir les condicions fixades en el Reglamento 

técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos i les seves instruccions tècniques 

complementàries ICG 01 a 11 (RD 919/2006 de 28 de juliol. 

3.4.6 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Les instal·lacions elèctriques en edificis es regiran per les Instruccions ITC corresponents del 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión". 
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Els conductors tindran una tensió d'aïllament de 0,6/1 kV instal·lats sota tubs protectors i amb una secció 

mínima de 2,5 mm2. La caiguda de tensió des de l'origen interior als punts d'utilització serà, com a 

màxim, 1,5%, considerant alimentats tots els aparells susceptibles de funcionar simultàniament. 

3.4.7 ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Les estructures metàl·liques en edificis es regiran per la Instrucción de acero estructura (EAE 2011). 

3.4.8 SANEJAMENT INTERIOR 

Els materials i equips hauran d'acomplir les condicions exigides en el document bàsic HS5, Evacuación 

de aguas” del CTE. 

3.4.9 PINTURES 

Les matèries primeres constitutives de les pintures es regiran per les normes INTA comissió 16. 

Els olis secants acompliran les condicions exigides a la norma INTA 1.611 que li correspongui. 

Els pigments i càrregues acompliran les exigències de les normes INTA 1.612 que li siguin d'aplicació. 

Els dissolvents compostos es regiran per les normes INTA 1.613 i els preparats per les 1.623 que li 

siguin d'aplicació. 

Els plastificants acompliran les condicions exigides a la norma INTA 161401A. 

Els secants es regiran per la norma INTA 161501A. 

Les resines es regiran per les normes INTA 1616 que li siguin d'aplicació. 

3.4.10 COBERTES 

Els materials hauran d'acomplir les condicions fixades en el document bàsic HS1 “Protección contra la 

humedad” del CTE. 

3.4.11 REVESTIMENTS 

Els materials hauran d'acomplir les condicions fixades a les Normes Tecnològiques "NTE R 

Revestiments" amb les limitacions per a la qualitat del material bàsic que s'expressen en aquest PPT. 

3.4.12 MAONS, RAJOLES I MATERIALS CERÀMICS 

Els maons d'argila cuita es regiran per la norma UNE-EN 67.019 i hauran d'acomplir les condicions 

exigides a la mateixa segons el seu tipus i classe. 
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Les rajoles de ciment per a paviments es regiran per la norma UNE-EN 13748 i hauran d'acomplir les 

condicions exigides per a la classe primera en la norma esmentada. 

Les rajoles ceràmiques per a revestir terres i parets es regiran per la norma UNE-EN 14411 i hauran 

d'acomplir les condicions de qualitats i toleràncies exigides per a les rajoles classificades com de primera 

classe a la citada norma. 

3.4.13 FUSTERIA 

La fusteria de fusta per a portes es regirà per les normes UNE 56.801-89 i 56.803. La fusteria per a 

finestres serà d'alumini anoditzat. La resta de fusteria queda definida en el document número 2: Plànols. 

3.5  CANONADES 

3.5.1 CONDICIONS GENERALS 

La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent admetre d'altres defectes de regularitat 

que els de caràcter accidental o local que quedin dintre de les toleràncies prescrites i que no representin 

reducció de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. La reparació d'aquests defectes no es realitzarà 

sense la prèvia autorització de l'Administració. 

L'Administració es reserva el dret de verificar prèviament, per mitjà dels seus representants, els models, 

motlles i encofrats que es vagin a utilitzar per a la fabricació de qualsevol element. 

Els tubs i altres de la conducció estaran ben acabats, amb espessors uniformes i acuradament treballats, 

de manera què les superfícies exteriors i, especialment les interiors, quedin regulars i llises acabant el 

tub a les seves seccions extremes amb arestes vives. 

Les característiques físiques i químiques de la canonada seran inalterables a l'acció de les aigües que 

hagin de transportar, tenint la conducció, de resistir sense danys tots els esforços que hagi de suportar 

en servei i durant les proves, i mantenir-se l'estanqueïtat de la conducció malgrat la possible acció de les 

aigües. 

Tots els elements hauran de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes utilitzat per què 

aquestes siguin estanques, amb aquesta finalitat els extrems de qualsevol element estaran perfectament 

acabats per què les juntes siguin impermeables, sense defectes que repercuteixin a l'ajust i muntatge de 

les mateixes, evitant haver de forçar-les. 
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3.5.2 TUBS DE FORMIGÓ 

Els tubs a utilitzar de formigó seran prefabricats i de secció circular, tenint de complir les especificacions 

de l'American Society for Testing and Materials (ASTM), a la Norma C-76M-83 per a formigó armat i la C-

14M-81 per a formigó en massa. 

3.5.3 TUBS DE FORMIGÓ ARMAT AMB CAMISA DE XAPA 

De manera general, els materials utilitzats, el procediment de fabricació, els càlculs constructius, la 

manipulació, el transport fins peu d’obra i las proves tant en fàbrica com en obra, compliran la 

"Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para los tubos de hormigón armado o pretensado" de Juny de 

1980 y las normes UNE 639, UNE 641 y UNE 642. 

3.5.4 TUBS DE POLIESTER REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE 

3.5.4.1 CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

Els tubs de P.R.F.V. seràn elaborats pel procés de bobinat continu a partir d’un motlle cilíndric d’acer de 

diàmetre exterior exactament igual al diàmetre interior del tub a fabricar i constarà de tres capes amb les 

següents característiques: 

Barrera anticorrosiva interior 

Gruix constant d’1,5 mm, mínim. 

Vel de superfície de 30 gr/m2 amb proporció resina-vidre 90/10. 

Mat. de fibres tallades de 450 gr/m2 amb proporció resina-vidre de 70-75/30-25. La resina serà 

necessàriament de tipus isoftàlica. 

Laminat estructural 

Gruix variable segons els diàmetres d’acord amb l’annex de càlculs mecànics de la Memòria. 

Fil continu de “roving” (fil de vidre impregnat amb resina), amb proporció resina-vidre de 30-40/70-60. 

Barrera exterior 

Topcont de resina pura parafinada (100%). 

Gruix constant de 0,2 mm. 

La resina enrotllada en barrera interior s’utilitzarà sense cap tipus de càrrega o pigment. Es podran 

utilitzar agents tixotròpics per al control de la viscositat fins a un 5% en pes. 

Per a la fabricació del laminat estructural i la barrera exterior la resina haurà d’anar formulada amb 

additius absorbents de la radiació ultraviolada. 
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Valors mecànics del laminat estructural 

Resistència a tracció tangencial: => 3.100 kg/cm2 

Resistència a tracció axial: => 500 kg/cm2 

Resistència a la flexió tangencial: => 4.000 kg/cm2 

Mòdul d’elasticitat flexió tangencial: => 280.000 kg/cm2 

Mòdul d’elasticitat flexió axial: => 37.000 kg/cm2 

Mòdul d’elasticitat tracció tangencial: => 315.000 kg/cm2 

Coeficient de dilatació lineal: 25 x 106 cm/cm/ºC 

Factors de flux màxim 

Hazen - Williams:150 

Maning: 0,010 

Pes específic 

No haurà de superar el valor d’1,6 

Absorció d’aigua 

No haurà de sobrepassar el valor percentual d’un 0,16%. 

Aspecte 

Els tubs hauran de ser rectes i tindran la seva secció transversal circular i els extrems estaran tallats 

perpendicularment a l’eix.  

La superfície interna haurà d’ésser llisa i estar lliure de fissures. Haurà d’estar constituïda amb resina 

resistent químicament als productes que hagi de transportar i en quantitat suficient perquè no aflori la 

fibra a la superfície interior i s’asseguri l’aïllament dels elements estructurals. En aquest cas les testes 

estaran igualment recobertes de resina. 

La superfície exterior serà regular i sense afloració de fibra. 

3.5.4.2 CARACTERÍSTIQUES GEOMÈTRIQUES 

Diàmetre interior mig 

Per al diàmetre interior mig, s’admetrà una tolerància de fabricació de + - 1% del valor nominal. 

Gruix 

Per als espessidors assenyalats pel fabricant només s’admetrà una tolerància en més del 20%.  
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Longitudinal 

La longitud nominal dels tubs, expressada en metres, es recomana se seleccioni entre les següents: 3, 5, 

6, 10 i 12. Les toleràncies per a les longituds seran de + - 25 mm. 

3.5.5 TUBS DE PVC I POLIETILÈ 

Els tub a utilitzar hauran de verificar el Plec de Prescripcions Tècniques Generals de Canonades de 

Sanejament de Poblacions, per col·lectors, o d'Abastament d'aigües, per impulsions. 

Els tubs de polietilè per impulsions seran com a mínim d'alta densitat (PE-AD) i d'una pressió de treball 

no inferior a 10 atm. 

3.6 PECES ESPECIALS 

3.6.1 JUNTES ENTRE CONDUCTES DE FORMIGÓ ARMAT 

Els tubs s'uniran mitjançant juntes elàstiques que garanteixin l'estanqueïtat tant a pressió interna com a 

l'externa originada per aigües freàtiques, permetent un mínim de desviació angular que no afecti a 

l'estanqueïtat. 

Els anells de goma a col·locar als extrems dels tubs per assegurar les condicions esmentades, compliran 

amb la totalitat de les prescripcions que figuren a la Norma ASTM C-443 M-80. 

3.6.2 JUNTES ENTRE CONDUCTES DE PVC 

La unió entre els tubs de PVC es realitzarà mitjançant juntes elàstiques que garanteixin l’estanqueïtat 

tant a pressió interna com a l’externa originada per aigües freàtiques, permetent un mínim de desviació 

angular que no afecti a l’estanqueïtat. 

3.6.3 JUNTES ENTRE CONDUCTOS DE PE. 

La unió entre les canonades de polietilè es realitzarà mitjançant maniguets electrosoldats. 

3.6.4 JUNTES ENTRE CONDUCTES D’ALTRES MATERIALS 

La unió entre els tubs d’altres materials es realitzarà mitjançant juntes elàstiques que garanteixin 

l'estanqueïtat tant a pressió interna com a l'externa originada per aigües freàtiques, permetent un mínim 

de desviació angular que no afecti a l'estanqueïtat. 
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3.6.5 JUNTES ENTRE TUBS I POUS DE REGISTRE I OBRES DE FÀBRICA EN GENERAL 

La unió entre tubs i pous de registre d'obres de fàbrica en general, es realitzarà de manera que la junta 

resultant mantingui les mateixes característiques d'estanqueïtat i flexibilitat que tenen les unions entre 

canonades. 

El tipus d'unió a col·locar a les juntes objecte d'aquest apartat estarà constituït per un maniguet flexible al 

que es colla una brida interna a l'extrem corresponent a la paret d'obra de fàbrica i una altra externa a 

l'extrem de la canonada, o es realitzarà deixant embeguda en aquesta un maniguet paramurs, de la 

mateixa tipologia que la copa del tub normal, de manera que permeti una impermeabilitat i estanqueïtat 

igual que la unió de tub a tub. 

3.6.6 PATES 

Els pates a instal·lar als pous de registre i d'altres accessos a obres de fàbrica seran del tipus definit als 

plànols. 

El pate estarà constituït per una barra d'acer de 12 mm. de diàmetre encapsulada a alta pressió amb un 

copolímer de polipropilé que proporciona al conjunt uns ressalts i entalladures que li confereixen gran 

seguretat en el lliscament. 

Les dimensions del pate seran de 361 x 216 mm. i vindran preparats amb una longitud de 79 mm. per la 

seva inserció a la paret dels pous de registre. 

Es col·locarà un pate cada 30 cms. 

3.7 ALTRES MATERIALS 

3.7.1 MATERIALS METÀL·LICS A INSTAL·LACIONS I EQUIPS 

Els materials metàl·lics seran els definits al capítol 5 d'aquest Plec, amb les limitacions de qualitat 

imposades a l'apartat 3.3 d'aquest capítol. 

3.7.2 CARGOLS I REBLONS 

Els materials es regiran pel document bàsic SE-A “Seguridad estructural. Acero.” del CTE 

Per a reblons i cargols ordinaris la resistència a tracció de l'acer utilitzat serà de 640 N/mm2 i 

l'allargament de trencadura superior al 25%. 

3.7.3 GALVANITZACIÓ EN CALENT 

La galvanització en calent es regirà i haurà de complir les condicions existents a la Norma UNE-EN ISO 

1461. 
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3.7.4 PINTURES PER A PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES 

Les superfícies metàl·liques sotmeses a immersió continuada en aigua es tractaran mitjançant pintura 

negra quitrà-epoxi, que es regirà per la norma INTA 164407. La superfície es prepararà mitjançant rajada 

abrasiva fins el grau Sa 2 1/2 de SVENSK STANDARD SIS 055900. S'aplicaran tres capes de 125 

micres de gruix per capa. 

Les superfícies metàl·liques no submergides exposades en atmosferes industrials o en exteriors, 

portaran un tractament de dues capes de 35 micres cada una, d'imprimació mini de plom clorcautxú 

segons norma INTA 164705 i dues capes de 30 micres de gruix cada una de pintura d'acabat de 

clorcautxú segons norma INTA 164704A. La superfície es prepararà mitjançant rajada abrasiva fins el 

grau Sa 2 1/2 de SVENSK STANDARD SIS 055900. 

3.7.5 NETEJA DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES 

Les superfícies d'acer, abans de pintar, es prepararan mitjançant neteja per adollament abrasiu. Es 

regirà per la Norma INTA 160705 i s'aconseguirà un adollament abrasiu  "a metall quasi blanc" 

corresponent a un grau Sa 2 1/2 de SVENSK STANDARD SIS 055900. 

3.7.6 SOLDADURES 

Les soldadures en obra es realitzaran per arc. 

3.7.7 ENCOFRATS DE FUSTA DE TAULÓ 

La fusta per encofrats tindrà el menor nombre possible de nusos. Aquests en tot cas, tindran un espessor 

inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensió de la peça. En general serà tauló de dos i mig (2,5) 

centímetres. Als paraments vistos que figurin en Projecte, o que la Direcció Facultativa determini, seran 

de tauló i de quatre i mig (4,5) a cinc (5) centímetres i necessàriament raspallat. 

Al col·locar en obra, haurà d'estar seca i ben conservada, oferint la suficient resistència per l'ús a que es 

destinarà. 

S'admeten variants justificades que requeriran aprovació específica prèvia de la Direcció Facultativa. 

Els encofrats de fusta de tauló per paraments vistos, seran necessàriament de fusta encadellada, 

raspallada. El nombre de posades de l'encofrat per paraments vistos no serà superior a tres. Es tractaran 

les juntes entre pannells per evitar la pèrdua de beurada. 

Els encofrats de fusta de tauló per paraments no vistos podran substituir-se amb tauló engegat, encara 

que en tot cas es disposaran els mitjans adients per evitar la pèrdua de beurada. 
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3.7.8 CINTRES, ENCOFRATS I MOTLLOS 

Les cintres, encofrats i motllos hauran de complir les exigències contingudes a l’ Instrucció EHE-08. 

3.7.9 REGISTRES PREFABRICATS 

Els registres hauran de ser prefabricats ajustats a les especificacions de la Norma C478M-80, tant en 

dimensions i quanties com en nivells de qualitat, assaigs de recepció, etc. 

Estaran constituïts per els següents elements: 

-  Peça de fons que haurà de tenir incorporats les juntes adients per assegurar l'estanqueitat al 

connectar els tubs. 

  Elements cilíndrics intermedis. 

-  Element superior de reducció. 

Les unions entre aquestes peces haurà de comptar amb juntes de goma o de materials elàstics que 

assegurin la total estanqueïtat tant interior com exterior. 

3.7.10 MARCS I TAPES DE REGISTRE 

Els marcs i tapes de registre seran en tot cas de fosa nodular i de les dimensions especificades als 

plànols. Tanmateix hauran de comptar amb els elements de tancament i maniobra que s'especifiquin, i la 

seva procedència haurà d'ésser aprovada per la Direcció d'Obra. 

Per accessos a registres i aquelles s'utilitzaran, sempre que no s'indiqui el contrari, tapes circulars de pas 

lliure 600 mm., que compleixin les característiques del tipus D400 segons la Norma UNE-EN124, es a 

dir, que estiguin dimensionades per suportar una càrrega de control de 40 t. Els marcs hauran de tenir un 

mínim de 4 taladres per facilitar un ancoratge a la boca del con de pou. 

3.7.11 MATERIALS NO ESPECIFICATS EN AQUEST PLEC 

Els materials què, sense expressa especificació en el present Plec, s'hagin d'utilitzar en obra, estaran 

sotmesos a les condicions establertes a les Normes i Reglaments o Instruccions a les què aquest Plec 

al·ludeix en el capítol 2 "Disposicions tècniques que regiran en el desenvolupament del projecte i de les 

obres". 
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4. CONDICIONS TÈCNIQUES QUE REGIRAN EN L’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

CIVILS 

4.1 DELS MOVIMENTS DE TERRES, DRENATGES I FERMS 

4.1.1 EXCAVACIONS D'EXPLANACIÓ, BUIDAT I EMPLAÇAMENT D'OBRES  

S'ajustaran a les dimensions i perfils que consten al Projecte de construcció, així com a les dades fixades 

al replanteig i en el seu defecte a les normes que dicti el Director d'Obra. 

L'execució haurà d'ajustar-se a les prescripcions exigides al PG-3 en el seu article 320.3. 

L'ús dels productes d'excavació en reblerts i altres casos, estarà condicionat al compliment de les 

prescripcions exigides al capítol 3 d'aquest Plec. 

4.1.2 EXCAVACIONS A RASES I POUS. 

L’execució s’ajustarà a les prescripcions existents en el PG-3 al seu article 321-3. 

Les excavacions de rases i pous inclouen les següents operacions: 

- Excavació, incloent tots els sistemes i mitjans necessaris per la mateixa: pretall, voladures, etc. 

-  Removiment, extracció i dipòsit dels productes resultants de l'excavació a les proximitats. 

-  Possibles apuntalaments. 

- Esgotaments d'aigües. 

-  Refí de talussos i soleres de les excavacions. 

Segons el material a excavar, les excavacions es classifiquen en: 

-  Excavació de terra vegetal. 

-  Excavació en terreny de terres. 

-  Excavació en terreny de trànsit o en roca. 

L'excavació de terra vegetal s'executarà sempre a zones d'aprofitament agrícola i es prendran les 

mesures per amuntegar-la independentment de la resta de les excavacions per a la seva posterior 

reposició. 

S'entén per terreny de terres, els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb mitjans 

convencionals de potència mitjana. 
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Hauran d'apuntalar-se aquelles excavacions a les què, per la naturalesa del terreny i la profunditat de 

l'excavació, hi pugui haver esllavissaments, i d'acord amb les normes de seguretat vigents. 

Als terrenys de trànsit o a roca, serà precís la utilització de mitjans potents d'escarificació, o 

retroexcavadores de gran potència, i tanmateix explosius o martell picador o qualsevol combinació 

d'aquests sistemes. 

El contractista haurà de sotmetre a l'aprovació del Director d'Obra, el pla d'execució de les excavacions a 

rasa. En aquest pla haurà d'indicar-se la maquinària i els mitjans auxiliars previstos per a l'execució de 

les rases, així com les fases i procediments constructius (possible escarificat previ, pla de voladures, 

mesures de protecció front a les possibles projeccions, control de vibracions al terreny i de l'ona aèria, 

etc.). 

Efectuat el replanteig de les rases, l'excavació continuarà fins arribar a la profunditat assenyalada als 

plànols, i de forma que s'obtingui un fons de rasa uniforme. La Direcció d'Obra podrà modificar la rasant 

del fons de la rasa si, a la vista de les condicions del terreny, ho estima necessari a fi d'assegurar un  

suport o fonamentació satisfactori de les canonades. 

Quan aparegui aigua a les rases que s'estan excavant s'utilitzaran els mitjans i instal·lacions necessaris 

per esgotar-la. 

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i fenedures es 

rebliran adientment. Les crestes i pics existents al fons de l'excavació en roca hauran d'ésser 

regularitzats. Tanmateix, s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament 

prims. Quan els fonaments recolzin sobre material meteoritzable, l'excavació dels darrers 30 cms. no 

s'efectuarà fins moments abans de construir aquelles. 

Cas que la regularització del fons de l'excavació o el sanejament dels seus talussos impliqui la necessitat 

de realitzar una sobreexcavació, aquesta haurà de reblir-se amb el material corresponent a les diferents 

zones de la rasa. 

El material excavat susceptible de posterior utilització no serà retirat de la zona de les obres sense 

permís del Director d'Obra. Si no es disposés d'espai per al seu amuntegament a la zona de treball, 

s'amuntegarà en arreplecs situats a d'altres zones i autoritzat pel Director d'Obra Obra. 

Els productes aprofitables es col·locaran a un costat de la rasa, de forma que ocasionin el mínim de 

pertorbació al trànsit de personal i vehicles. 

La tolerància en la rasant de l'excavació serà, com a màxim, de 25 mm. 
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4.1.3 EXCAVACIÓ AMB EXPLOSIUS 

A les excavacions de terrenys en roca en que fos necessària la utilització d'explosius, el contractista 

proposarà a la Direcció d'Obra el programa d'execució de voladures, justificat amb els corresponents 

assaigs per a la seva aprovació. 

Tanmateix, el contractista mesurarà les constants del terreny per la programació de les càrregues de 

voladura, de manera que els límits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per a les vibracions en 

estructures i edificis propers a la pròpia obra, no siguin sobrepassats. 

L'aprovació del programa pel Director d'Obra no eximirà al contractista de l'obligació dels permisos 

adients i adopció de les mesures de seguretat necessàries per evitar danys a la resta de l'obra o a 

tercers. 

S'haurà de prestar una atenció especial a les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions als 

voltants. 

L'aprovació inicial del programa pel Director d'Obra, podrà ser reconsiderada per aquest si la naturalesa 

del terreny o d'altres circumstàncies ho fessin aconsellable. En aquest cas, el contractista haurà de 

presentar a l'aprovació del Director d'Obra un nou programa de voladures, sense que aquest sigui 

objecte d'abonament. 

4.1.4 EXCAVACIÓ ESPECIAL DE TALUSSOS EN ROCA 

L'execució es farà segons l'especificat a l'article 322.2 del PG-3. 

L'ús dels productes d'excavació estarà condicionat a l'acompliment de les prescripcions exigides en el 

capítol 3. d'aquest PPT. 

4.1.5 APUNTALAMENTS 

Els apuntalaments i estintolaments hauran de ser executats amb elements de fusta o amb pannells 

metàl·lics (blindatges), sempre els haurà de col·locar personal especialitzat (apuntaladors) no s'admetrà, 

en cap cas, excepte en les ajudes al mateix, un altre personal no classificat. 

Serà de rigorosa aplicació el que estableix la vigent legislació sobre higiene i seguretat del treball, 

relacionat amb el contingut del present article, i molt especialment pel que fa referència a la vigilància 

diària i permanent a càrrec del personal especialitzat de l'estat dels apuntalament i estintolaments, 

exigint-se particularment la constant atenció del "tasconament" a fi què, en cap cas, quedi minvada la 

seva efectivitat en cap punt de la zona protegida. 

Tots els accidents que es pogueren produir per negligència en el compliment del que es preceptua 

anteriorment, serà de l'exclusiva responsabilitat del contractista. 
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4.1.6 ESGOTAMENTS 

Els esgotaments que siguin necessaris es realitzaran reunint les aigües en pouets construïts en el punt 

més baix del sector afectat, de manera que no s'obstaculitzi el desenvolupament normal del treball. Això 

en el cas que les aigües no tinguin fàcil sortida per si mateixes, o bé per no ser possible incorporar les 

aigües a lleres naturals o artificials existents, o bé perquè la necessitat d'organitzar diversos "talls" 

impedeixi el natural desguàs d'algun d'ells. De tota manera, s'adoptaran les mesures que determini la 

Direcció d'Obra a la vista de les circumstàncies que concorrin en cada cas. 

Mentre les aigües reunides als pouets esmentats al paràgraf anterior puguin ser extretes per mitjans 

manuals, a judici de la Direcció d'Obra, es considerarà a tots els efectes que les excavacions es realitzen 

en "sec". La mateixa consideració tindran les excavacions quan sigui possible desallotjar les aigües pel 

seu natural escorriment, fins i tot amb obra complementària d'obertura de canalets o drenatge adient. 

4.1.7 TERRAPLENS I PEDRAPLENS 

Els terraplens s'executaran segons s'especifica a l'article 330.5 del PG-3. El projecte de construcció 

definirà la compactació que s'ha d'assolir, que no serà inferior, en cap cas, al 95% de la densitat màxima 

obtinguda a l'assaig de proctor (NLT-107). 

Les limitacions de l'execució seran les contingudes al PG-3 al seu article 330.6. 

Els pedraplens s'executaran segons s'especifica al PG-3 al seu article 331.7. Les toleràncies de les 

superfícies acabades seran les contingudes a l'article 331.9 del PG-3. 

La finalització i allisada de l'explanada i talussos s'executarà segons s'especifica als articles 340.2 i 341.2 

del PG-3, amb les toleràncies de l'acabat indicades a l'article 340.3 de l'esmentat Plec. 

4.1.8 REBLERTS DE TERRES 

Els reblerts s'executaran complint les especificacions del PG-3 al seu article 332.5, amb les limitacions 

de l'execució contingudes a l'article 332.6. La compactació exigida vindrà definida al projecte de 

construcció i no serà inferior al 95% de la densitat màxima obtinguda a l'assaig proctor (NLT-107). 

Els reblerts no s'executaran sense l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

L'execució del reblert de rases difereix en els materials utilitzats i execució dels mateixos segons la 

situació en el terreny i el tipus de conducció. Es detalla als plànols les diferents classes de reblert. 

Al preu de reblert de rases es considera inclosa la càrrega i transport cas d'haver hagut d'efectuar 

amuntegaments intermedis. 

Els assentaments produïts a les excavacions d'obres de fàbrica o en rases de la conducció durant el 

període de garantia hauran de reposar-se superficialment o substituint el reblert existent segons ho 
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indiqui la Direcció Facultativa a càrrec del Contractista de l'obra, incloent els danys què, com a 

conseqüència dels assentaments o de la pròpia reparació puguin produir-se. 

4.1.9 DEMOLICIONS 

Prèviament a la demolició, el Contractista comunicarà a la Direcció Facultativa el mètode 

d'enderrocament que es proposa utilitzar, equips mecànics a utilitzar i mesures de seguretat previstes. 

En cap cas s'iniciaran els treballs de demolició sense l'autorització expressa de la Direcció Facultativa. 

Excepte en el cas d'estar especificat al pressupost, l'import de les demolicions necessàries per a 

l'execució de l'obra es considerarà inclòs al preu d'excavació. 

4.1.10 DRENS SOTERRANIS 

L'execució haurà d'acomplir les condicions imposades en els articles 420.3 i 421.3 del PG-3. La 

compactació del reblert de material filtrant no serà inferior al 95% de la densitat màxima obtinguda en 

l'assaig Próctor, sempre que això no suposi cap risc per als tubs drenants. 

4.1.11 CUNETES 

L'execució es realitzarà segons l'establert a l'article 400.3 i 401.3 del PG-3. 

4.1.12 DIMENSIONAMENT DE FERMS FLEXIBLES 

Els ferms flexibles es dimensionaran, en funció de la capacitat portant de l'esplanada, segons la 

Instrucció de Carreteres, Norma 6.1. I.C., per a categories de trànsit T1 i T2 (pesat i mig). 

En paviments s'haurà d'utilitzar mescles bituminoses en calent, amb les limitacions indicades en el 

capítol 3.2.1. d'aquest P.P.T. 

4.1.13 DIMENSIONAMENT DE FERMS RÍGIDS 

Els ferms rígids es dimensionaran segons la Instrucció de Carreteres, Norma 6.2. IC, en funció de la 

capacitat portant de l'esplanada, per a categories de trànsit T1 i T2 (pesat i mig). 

4.1.14 SUB-BASES GRANULARS 

L'execució haurà d'acomplir les condicions imposades a la “Instrucción de secciones de firmes”. 

4.1.15 BARREJA DE RIU ARTIFICIAL 

S'executarà conforme al que s'especifica a l'article 510.5 del PG-3, compactant al 100% de la densitat 

màxima obtinguda a l'assaig Pròctor modificat (NLT-108). Les toleràncies de la superfície acabada seran 

les contingudes al PG-3 al seu article 510.8 del citat Plec. 
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4.1.16 SÒLS ESTABILITZATS AMB CIMENT 

L'execució haurà d’acomplir les especificacions obtingudes als articles 512.5 a 512.12 del PG-3. 

4.1.17 GRAVA-CIMENT 

S'executarà segons les especificacions existents al PG-3 al seu article 513.5. 

Les toleràncies de les superfícies acabades i les limitacions de l'execució seran les existents als articles 

513.7 , 513.8 , 513. 9 i 513.10 del citat Plec. 

4.1.18 REGS D'IMPRIMACIÓ I D'ADHERÈNCIA 

Els regs d'imprimació s'executaran segons s'especifica en el PG-3 en el seu article 530.5, essent les 

limitacions de l'execució les contingudes en l'article 530.6 de l'esmentat Plec. 

Els regs d'adherència es realitzaran d'acord amb l'especificat en l'article 531.5 del PG-3 i les limitacions 

de l'execució seran les contingudes en l'article 531.6 de l'esmentat Plec. 

4.1.19 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

S'executaran d'acord amb les especificacions exigides en el PG-3 en el seu article 542.5. Les toleràncies 

de la superfície acabada seran les contingudes en l'article 542.7 del PG-3, essent les limitacions de 

l'execució les existents en l'article 542.8 de l'esmentat Plec. 

4.1.20 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

S'executaran segons l'especificat al PG-3 al seu article 550.8. Les toleràncies admissibles seran les 

exigides a l'article 550.10 del citat Plec. 

4.2 DE LES OBRES DE FORMIGÓ 

4.2.1 CINTRES, ENCOFRATS I MOTLLES 

S'executaran d'acord al que disposa a l’ Instrucció EHE-08 . 

El descintrat, desencofrat i desenmotllat s'executarà d'acord a Instrucció EHE-08 per a obres de formigó 

en massa, armat i pretensat. 

4.2.2 ARMADURES 

El doblegament i col·locació d'armadures del formigó armat es realitzarà com disposen els articles de la 

Instrucció EHE-08. 
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La col·locació de les armadures passives i actives, així com el tesat d'aquestes darreres a les obres de 

formigó pretensat, es realitzarà segons s'especifica als articles "Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08)". 

4.2.3 FORMIGONS PRETENSATS 

Per a obres de formigó pretensat es regirà pels articles de la EHE-08. 

En general, per a obres de formigó pretensat, es compliran les condicions existents a la Instrucció EHE, 

diferenciant-se la classe en relació amb la protecció requerida a efectes de la fissuració. 

4.2.4 FORMIGONS EN MASSA O ARMAT 

A l'execució de totes les obres de formigó, bé siguin en massa o armat, es seguirà en tot moment les 

prescripcions imposades a la vigent instrucció per al projecte i execució d'obres de formigó en massa o 

armat, EHE-08 i les observacions de la Direcció Facultativa de l'Obra. 

El Contractista abans d'iniciar el formigonat d'un element, informarà a la Direcció Facultativa, ja que 

sense la seva autorització no podrà iniciar-se l'abocament del formigó. 

L'execució de les obres de formigó en massa o armat inclou, entre d'altres, les operacions següents: 

* Preparació del tall / Transport del formigó /  Posada en obra del formigó / Compactació del formigó / 

Juntes de Formigonat / Acabat del formigó / Desencofrat / Cura 

 Durant l'execució s'evitarà l'actuació de qualsevol càrrega estàtica o dinàmica que pugui 

provocar danys als elements ja formigonats. Es recomana que en cap moment la seguretat de 

l'estructura durant l'execució sigui inferior a la prevista al projecte per l'estructura en servei. 

 S'adoptaran les mesures necessàries per aconseguir que les disposicions constructives i els 

processos d'execució s'ajustin a tot l'indicat al projecte. 

En particular, deurà tenir-se cura que tals disposicions i processos siguin compatibles en allò relatiu als 

enllaços (emportraments, articulacions, suports simples, etc.) 

4.2.5 FORJATS  

Acompliran les especificacions de la “Instrucción de Hormigón Estructura (EHE-08). 

4.2.6 MORTERS DE CIMENT 

La mescla podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas, es farà sobre un sòl impermeable. 
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El ciment i la sorra es barrejarà en sec fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme. A 

continuació, s’afegirà la quantitat d’aigua estrictament necessària per que una vegada batuda la massa, 

tingui la consistència adequada per la seva aplicació en obra. 

Solament es fabricarà el morter necessari per al seu ús immediat, rebutjant-se tot aquell que no hagi 

sigut utilitzat dins dels quaranta-cinc (45) minuts posteriors a la seva amassada. 

El ciment serà CEM-I 32,5. En general, el morter per a fàbriques de maó i maçoneria podrà tenir una 

dosificació de 250 kg de CEM-I 32,5 per metre cúbic, i per a la resta d'usos superior a 450 kg de CEM-I 

32,5 per metre cúbic. 

4.2.7 PANTALLES 

S’executaran d’acord amb la definició dels plànols, completada amb l’establert en l’article 672.3, amb les 

toleràncies establertes a l’article 672.3.11 del PG-3. 

Els ancoratges de les pantalles s’executaran d’acord amb l’establert en l’article 675.3 del PG-3. 

4.2.8 ENCOFRATS 

Les cintres i encofrats, així com les unions dels seus diferents elements, tindran una resistència i una 

rigidesa suficient per resistir, sense seients ni deformacions perjudicials, les càrregues, fixes i variables i 

accions de qualsevol mena que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de 

formigonat i especialment, les degudes a la compactació de la massa. 

Els límits màxims dels moviments dels encofrats seran de 5 mm. pels moviments locals i la mil·lèsima de 

la llum pels de conjunt. 

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per que les arestes vives del formigó resultin ben 

acabades; col·locant, si és precís, angulars (metàl·lics o plàstics) a les arestes exteriors de l'encofrat, o 

utilitzant altre procediment similar en la seva eficàcia. Això no obstant, serà exigible la utilització de 

"berenjenos" per axaflanar les esmentades arestes als casos en que es prevegi als plànols o per ordre 

de la Direcció d'Obra. No es toleraran imperfeccions majors de 5 mm. a les línies de les arestes. El seu 

cost està inclòs al preu de m2 d'encofrat. 

Totes les operacions, mermes, elements auxiliars, etc. necessaris per donar forma a l'encofrat, quan es 

troben amb canonades o altres elements, i demés, es consideren inclosos al preu del m2 d'encofrat. 

4.3 DE LES ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Les accions adoptades al càlcul es regiran per la norma Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)” i 

es tindrà en compte les recomanacions de la Instrucció E.M. 62 de l'Institut Eduardo Torroja. 
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Sobre el càlcul de les estructures d'acer se seguiran les especificacions existents a la norma “Instrucción 

de Acero Estructural (EAE-2011)”. 

L'execució en taller i el muntatge a l'obra de les estructures d'acer, es regiran per la norma “Instrucción 

de Acero Estructural (EAE-2011)”, amb les limitacions de materials imposades al capítol 7 d'aquest Plec. 

Té importància fonamental en l'execució de les soldadures la capacitació professional dels operaris que 

realitzin les tasques de soldar, que deuran acreditar la seva qualificació segons la norma UNE 14.010. 

Per unions mitjançant reblons, cargols ordinaris i calibrats, i cargols d'alta resistència, se seguiran les 

especificacions de les normes “Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)”. 

La neteja i protecció dels elements de l'estructura que queden a la intempèrie, es realitzarà segons 

s'especifica a l'article 3.7.4. i 3.7.5. d'aquest Plec. 

4.4 DE L'EDIFICACIO 

4.4.1 MURS RESISTENTS DE FÀBRICA DE MAÓ 

El càlcul i l'execució es regirà pel “Documento Básico SE-F. Seguridad Estructural” del CTE. 

4.4.2 REVESTIMENTS 

Les condicions d'execució de revestiments de paraments, sòls, escales i sostres seran les especificades 

a les Normes Tecnològiques NTE R "Revestiments" del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme. 

4.4.3 COBERTES 

Les condicions d'execució de les cobertes seran les especificades al “Documento Básico HS-1. 

Protección frente a la humedad” del CTE. 

4.4.4 CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ALS EDIFICIS 

El Projecte de Construcció, en funció de les característiques i usos dels edificis, detallarà quines 

condicions de protecció contra incendis haurà d'acomplir d'acord amb el “Documento Básico SI-F. 

Seguridad en caso de incendios” del CTE.. 

4.4.5 CONDICIONS ACÚSTIQUES ALS EDIFICIS 

El Projecte de Construcció, en funció dels usos a que es destina cada edifici, haurà de detallar les 

condicions acústiques, d'acord amb el “Documento Básico HR. Protección frente al ruido” del CTE.. 
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4.4.6 CONDICIONS TÈRMIQUES DELS EDIFICIS 

El Projecte de Construcció, en funció dels usos a que es destina cada edifici, haurà de detallar les 

condicions tèrmiques, d'acord amb Codi Tècnic de l’edificació. 

4.4.7 INSTAL·LACIONS INTERIORS D'AIGUA 

Les instal·lacions interiors d'aigua freda s'executaran d'acord amb el “Documento Básico HS-4. 

Suministro de agua” del CTE. 

Les instal·lacions d'aigua calenta s'executaran d'acord amb el “Documento Básico HS-4. Suministro de 

agua” del CTE. 

4.4.8 INSTAL·LACIONS DE GAS 

Les instal·lacions de gas es faran d'acord amb les especificacions de les Normes Bàsiques 

d'"Instal·lacions de Gas" del Ministeri d'Indústria i Energia, així com les establertes a les Normes 

Tecnològiques NTE-IGC "Instal·lacions de gas ciutat" i NTE-IDG "Instal·lacions de dipòsits de gasos 

liquats" en el que els fos aplicable. 

4.4.9 SANEJAMENT INTERIOR 

S'executarà d'acord amb les condicions exigides al “Documento Básico HS-5. Evacuación de aguas” del 

CTE. 

4.5 DE CONDUCCIONS EN RASA 

4.5.1 TRANSPORTS I MANIPULACIÓ DE CANONADES 

La manipulació dels tubs en fàbrica i transport a obra deurà de fer-se sense que pateixin cops ni 

rascades. Es dipositaran sense brusquedats al terra, no deixant-los caure, s'evitarà fer-los rodar sobre 

pedres i, en general, es prendran les precaucions necessàries pel seu maneig de tal forma que no 

pateixin cops d'importància. Pel transport, els tubs es col·locaran al vehicle en posició horitzontal i 

paral·lelament a la direcció del mitjà de transport. Quan es tracti de tubs de certa fragilitat en transports 

llargs, els seus caps es protegiran degudament. 

Es recomana, sempre que sigui possible, descarregar els tubs al costat de la rasa, per evitar successives 

manipulacions. En el cas que la rasa no estigués oberta encara, es col·locaran els tubs, sempre que 

sigui possible, al costat oposat a aquell que es pensi dipositar els productes de l'excavació i de tal forma 

que quedin protegits del trànsit, dels explosius, et. 
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4.5.2 RASES PER ALLOTJAMENT DE LES CANONADES 

4.5.2.1 DIMENSIONS DE LES RASES 

Les dimensions de les rases pels diversos diàmetres i profunditats d'implantació de les canonades venen 

detallades als plànols. No obstant, el criteri adoptat per l'establiment de les dimensions de les rases és la 

següent: 

Amplada mínima: 

0,40 m, per H < 1 m 

0,80 m, per H > 1 m 

Sobre-amplada a cada costat del tub: 0,25 m 

Pendents dels taluds: 1/1, per sota nivell freàtic, en altres casos mínim 1/2 (terres). (H/V) 

Profunditat màxima a partir de la qual es precisa excavació de caixa addicional 

de maniobra: 4,5 m 

4.5.2.2 OBERTURA DE RASES 

Es recomana que no passin més de 2 dies entre l'excavació de la rasa i la col·locació de la canonada. 

En el cas de terrenys d'argiles o margosos de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible 

efectuar amb més termini l'obertura de les rases, es deurà deixar sense excavar uns 20 cm sobre la 

rasant de la solera per realitzar el seu acabat en un termini inferior a l'esmentat. 

4.5.2.3 REALITZACIÓ DE LA RASA 

Les rases poden obrir-se a mà o mecànicament, perfectament alineades en planta i amb la rasant 

uniforme, a no ser que el tipus de junta a fer servir necessiti que s'obrin nínxols. Aquests nínxols del fons 

i de les parets no deuen efectuar-se fins el moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui 

aquesta operació, per assegurar la seva posició i conservació. 

El material procedent de l'excavació s'amuntegarà suficientment allunyat del costat de les rases per 

evitar l'esllavissament d'aquestes o que l'esllavissament del mateix pugui posar en perill als treballadors. 

En el cas de que les excavacions afectin a paviments, els materials que puguin ser usats en la 

restauració dels mateixos deuran de ser reparats del material general de l'excavació. 

4.5.2.4 CONDICIONAMENT DE LA RASA 

Els tubs es col·locaran en tots els casos sobre un llit de graveta o formigó de gruix no inferior a 0,10 m. 
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4.5.2.5 MUNTATGE DELS TUBS 

En la manipulació dels tubs pel muntatge de la canonada es tindrà en compte allò esmentat en 4.5.1. 

4.5.2.6 REBLIMENT DE LA RASA 

Per procedir al rebliment de les rases, es precisarà l'autorització expressa del Director d'Obra. 

Con indicació general, no es col·locarà més de 100 m de canonada sense procedir al rebliments, al 

menys parcial, per protegir els tubs de possibles cops. 

Es tindrà especial cura al procediment empleat per la consolidació dels rebliments, de forma que no es 

produeixin moviments de les canonades. No es reompliran rases, normalment, en temps de grans 

gelades o amb material gelat. 

El rebliment de les rases es realitzarà amb material granular, de tamany no superior a 20 mm, piconat i 

col·locat per tongades successives de gruix no superior a 15 cm, i tenint cura especial que els costats 

quedin perfectament plens, continuant fins una alçada segons la secció tipus definida als Plànols (cobrint 

tot el tub o igual a la meitat a la del tub o un sisè). 

La resta del rebliment de la rasa s'efectuarà amb el propi material de l'excavació, a no ser que per les 

seves característiques no sigui admissible. 

El rebliment es realitzarà, per tongades successives de gruix no superior a 15 cm, mantenint 

constantment la mateixa alçada als dos costats del tub, fins arribar a 30 cm per damunt de la coronació 

d'aquest, evitant col·locar pedres o graves de diàmetre superior a 2 cm i amb un grau de compactació no 

inferior al 95 % del proctor normal. 

Les restants podran contenir material més gruixut, recomanant-se, no obstant, no usar elements de 

dimensions superiors a 20 cm i amb un grau de compactació del 100 % del proctor normal. El gruix de 

les tongades no serà superior al 20 cm. 

4.6 VARIS 

4.6.1 IL·LUMINACIÓ EXTERIOR MÍNIMA 

S'estableix el següent nivell mínim d'il·luminació: 

- Vials: 20 Lux 

- Mecanismes: 50 Lux 

La instal·lació acomplirà les exigències del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, essent les 

lluminàries de vapor de sodi d’alta pressió amb braç mural d’1 m de longitud. També es preveurà la 

retirada i posterior reposició de les lluminàries existents afectades per l’obra. 
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4.6.2 SEMBRA DE GESPA 

La sembra de talussos es realitzarà amb una mescla de llavors, de manera que la gespa es pugui 

trepitjar. 

L’adobament es realitzarà amb un complex 15/15/15, a raó de 100 g/m2 i amb 3 kg/m2 de fems 

descompost de vaca o ovella. 

4.6.3 EXECUCIÓ D'UNITATS NO EXPRESSADES EN AQUEST PLEC 

Les unitats que, sense expressa especificació en el present Plec, hagin d'ésser executades a l'obra, es 

realitzaran conforme a les condicions establertes a les Normes i Reglaments o Instruccions als que 

aquest Plec al·ludeix al capítol 2 "Disposicions tècniques que regiran el desenvolupament del Projecte i 

de les Obres". 
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5. CONDICIONS TÈCNIQUES QUE HAURAN D'ACOMPLIR LES INSTAL·LACIONS 

I EQUIPS 

5.1 EQUIPS MECÀNICS 

5.1.1 GENERALITATS 

Sempre que sigui possible s’instal·laran equips anàlegs els components unitaris dels quals siguin 

intercanviables a fi de reduir el número de recanvis. 

Els equips mecànics hauran de ser fàcilment revisables i accessibles, per la qual cosa s'haurà de 

preveure un espai suficient per la seva reparació o substitució. 

Quan el pes unitari d'algun element ho requereixi, es preveuran sistemes pel seu aixecament i maneig. 

La naturalesa d'aquests elements auxiliars serà proporcional a la seva funció i a la freqüència de la 

mateixa. 

La instal·lació dels equips es farà de forma que s'evitin vibracions, trepidacions o sorolls. El nivell de 

sorolls a les sales de màquines i el del conjunt de la instal·lació no arribarà a convertir la zona en una 

àrea molesta, per la qual cosa, quan sigui necessari, es preveurà un aïllament acústic per l'absorció 

d'aquells. 

Els equips mecànics hauran de verificar les especificacions tècniques particulars especificades a l'Annex 

adjunt d'aquest Plec complementades per les dels Articles següents. 

5.1.2 ÒRGANS DE TANCAMENT I REGULACIÓ DE CABAL A CANONADES I CANALS 

La disposició dels òrgans de tancament i regulació de cabal deurà ser tal que el personal de 

manteniment pugui accedir fàcilment i amb seguretat al mecanisme d'accionament d'aquells. 

5.1.3 VÀLVULES 

Les vàlvules seran de primera qualitat, construïdes en una sola peça i no presentaran porus, esquerdes 

o altre tipus de defectes. Hauran de ser provades a una pressió doble de la de servei a la instal·lació. 

El Contractista raonarà el tipus, material i característiques de totes les vàlvules a col·locar, i per a cada 

tipus de vàlvules s'especificaran, almenys, les següents característiques: 

- marca 

- sistema de tancament i obertura 

- sistema d'estanqueïtat 
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- sistema d’acoblament a la canonada 

- pressió de servei i proves 

- cas d'accionament mecanitzat: tipus, marca i característiques de l'accionament, temps de 

tancament, especificant tots els detalls que siguin precisos, per aconseguir un perfecte coneixement del 

sistema i dels materials que el composen. 

En el disseny de les vàlvules es tindrà en compte el cop d'ariet, especialment quan la pressió de treball 

sigui superior a 3 kg/cm2. 

Totes les brides de les vàlvules i, en general, de tots els elements s'ajustaran a una normalització què, 

en principi, pot ser P.N. 10. Es disposaran les juntes de desmuntatge precises per que qualsevol vàlvula 

pugui ésser substituïda sense que sigui necessari tallar canonades, enderrocar ancoratges, etc. 

5.1.4 VÀLVULES DE COMPORTA 

Les vàlvules de comporta hauran de ser de pas integral, amb tancament d'element elàstic. L'estanqueïtat 

s'aconseguirà mitjançant juntes teòriques no admetent-se prensaestopes. 

Materials: cos i guarnició de bronze per diàmetres menors de 50 mm i cos de ferro fos i guarnició de 

bronze, per diàmetres majors a 50 mm. 

Construcció: segons normes DIN. 

Extrems: roscats per diàmetres inferiors a 50 mm i embridats per diàmetres superiors. 

5.1.5 VÀLVULES DE RETENCIÓ 

Seran del tipus de bola revestida de goma o de clapeta oscil·lant, segons la definició de l'especificació 

particular. 

Quan la pressió de treball sigui superior a 3 kg/cm2 i el líquid a retenir sigui aigua residual, portarà 

contrapès per esmorteir el cop de moltó. 

Materials: cos i guarnició de bronze per diàmetres menors de 50 mm i cos de ferro fos i guarnició de 

bronze, per diàmetres majors. 

Construcció: segons normes DIN. 

Extrems: roscats per diàmetres inferiors a 50 mm i embridats per diàmetres superiors. 

La direcció del fluid haurà d'estar estampada al cos de la bomba. 

5.1.6 CANONADES 

Les canonades en rases verificaran l'Article 4.5. del present Plec. 
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L'estesa de canonades es farà proveint-les del nombre necessari de suports, ancoratges, juntes de 

dilatació, etc., que asseguri un funcionament sense vibracions. 

La fletxa màxima admissible en el centre d'obertures entre els suports serà de 1/1.000 de la longitud 

entre suports, mesurada amb la canonada en funcionament. 

5.1.7 CARGOLERIA 

Tots els cargols que s'utilitzin a la instal·lació seran d'acer inoxidable. Les dimensions i rosques estaran 

d'acord amb les normes DIN. 

5.2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Per al muntatge de qualsevol instal·lació elèctrica serà preceptiu que obri en poder del Director d'Obra el 

Projecte corresponent autoritzat per la Delegació d' Indústria i, en el seu cas la Companyia 

subministradora d'energia. 

5.2.1 TRANSFORMADORS 

Seran trifàsics, amb debanats de coure, encapsulats i refrigeració natural 

Els transformadors seran de connexió triangle en alta i estrella en baixa, amb neutre accessible i aïllat, 

grup de connexió Dy11. 

La regulació serà en alta tensió amb preses per a ± 2,5% i ± 5%, mitjançant commutador manual en 

buit. 

A les especificacions tècniques particulars de les instal·lacions s'indiquen les característiques següents: 

   - Tensió primària. 

   - Tensió secundària. 

   - Tensió de curt circuit. 

   - Pèrdua en buit. 

   - Pèrdues totals en càrrega. 

S'indicaran a més les següents característiques: 

   - Escalfament màxim en bobinats amb 42ºC de temperatura ambient. 

   - Corbes de rendiment. 
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Els de potència superior a 100 kVA, seran per a servei interior, provist de rodes desmuntables i 

orientables en dues direccions. Portaran tanmateix, relé de protecció Bucholz de dos flotadors per a 

alarma i tret. 

El nombre de transformadors serà de 2 si la potència punta de consum és inferior a 630 kVA. 

5.2.2 ELECTROMOTORS 

Les característiques seran en general les següents: 

   - Tipus: Gàbia 

   - Tensió: 400/690 V. 

   - Freqüència: 50 Hz 

   - Aïllament: Classe F 

   - Ambient: Exterior o submergit. Temperatura ambient de 40 graus centígrads. 

   - Carcassa i ventilador: Provistos de pintura anticorrosiva. 

 - Protecció: Completament tancats. Classe IP 55, excepció dels situats en zones de la planta on 

puguin existir-hi gasos explosius, on s'haurà d'acomplir les exigències del Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió, Instrucció ITC-BT-47. 

   - Connexió de debanat: En estrella. 

   - Caixa de connexions: Els terminals debanats aniran reunits en una caixa de connexions. 

   - Rotació: En un sol sentit, perfectament marcat a la carcassa. 

   - Engegada: Directa o estrella-triangle. 

Aquestes característiques només podran ser obviades en el cas de motors d'accionament de màquines 

especials, degudament justificades. 

Tots els motors podran ser operats des del seu emplaçament, des de el quadre receptor i des del quadre 

de control els que funcionin en automàtic, on hi existirà un selector de maniobra. 

Els motors de potència superior a 25 kW disposaran de comptadors. 

5.2.3 DISJUNTORS D'ALTA TENSIÓ 

La protecció dels transformadors per a interior es farà mitjançant interruptors autopneumàtics proveïts de 

relés tèrmics per a protecció contra sobrecàrregues i de curt circuits. Seran tripolars amb comandament 

per motlle accionada manual/elèctricament, provistos del nombre suficient de curt circuits auxiliars per a 

comandament, senyalització i enclavaments. 
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Podran ser operats des del seu emplaçament on existiran polsadors de maniobra i des de quadre de 

comandament. 

S'instal·laran després d'un seccionador d'obertura manual en buit. 

En el centre on vagin instal·lats, es preveuran les suficients cel·les lliures per a poder instal·lar un nou 

transformador en paral·lel amb el que existís. 

Els transformadors per a exterior es protegiran contra sobreintensitats mitjançant curt circuits fusibles 

d'alt poder de trencament. 

5.2.4 QUADRES DE BAIXA TENSIÓ 

El quadre de B.T. durà els conductors principals corresponents a les tres fases i la corresponent al 

neutre. Tots els conductors aniran amb recobriment de polietilè reticulat. 

Aquest quadre serà accessible per davant, deixant els espais lliures suficients per a treure qualsevol 

element del seu interior. Serà estanc a possibles entrades d'aigua havent-se d'acondicionar les sortides 

de cables amb aquesta fi. 

Disposarà de les obertures necessàries per a mantenir una ventilació natural suficient. 

Tots els instruments de mesura seran de tipus robust, preferentment amb bisell quadrat. 

Estarà format per l'embarrat de 400 V i les entrades i sortides del mateix seran de xapa d'acer, recoberta 

en el seu interior per una pintura anticorrossiva i en el seu exterior per tres capes de pintura del color que 

aprovi l'Administració. 

El conductor del neutre tindrà la meitat de secció de les fases i cada circuit una connexió collada 

independentment al neutre principal. 

Les sortides per a motors constaran de seccionador, comptador, relés de protecció i fusibles. Cada 

sortida anirà col·locada en un armari independent de porta amb frontissa  accessible des del front del 

Quadre. 

Al front de cada armari o calaix s'hi disposarà de senyalització de les posicions "obert" o "tancat" del 

contactor. 

Les sortides d'alimentació a quadres auxiliars (tal com polipastos elèctrics i enllumenat), als circuits de 

comandament i control dels altres quadres, al Pannell de Control del procés i a qualsevol altre diferent 

dels anteriors que pugui existir, estaran formades per interruptors, fusibles i senyalització de "en servei" i 

no serà necessària la seva col·locació en armaris o calaixos independents. 

Es disposarà de voltímetre en barres. 
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L'alimentació al Quadre es farà mitjançant interruptor amb comandament manual, amb senyalització de 

les posicions "obert" o "tancat" en el front. 

5.2.5 CABLES DE POTÈNCIA I CONTROL I SAFATES DE CABLES 

No s'utilitzaran cables d'aïllament de paper impregnat, ni cables sense beina protectora en conduccions 

subterrànies de terra. Les seccions mínimes seran: 

- Cables de potència: 2,5 mm2 

- Cables de senyalització i control: 1,5 mm2 

- La tensió d'aïllament serà: 0,6/1 kV. 

Es disposaran conduccions separades per a les diferents tensions i pels cables de control. 

Les safates seran resistents als agents ambientals i aniran provistes de tapa del mateix material en els 

camins exteriors. Els cables d'alta tensió aniran agafats a les safates. 

Les sortides de cables de l'edifici es faran en galeria, sota tub, o de qualsevol altra forma que pugui 

garantir una ordenació i separació adequada dels cables i la impossibilitat d'entrada d'aigua o terra a 

l'edifici. 

5.2.6 PROTECCIONS I ENCLAVAMENTS 

Els transformadors portaran protecció contra sobreintensitat, Buchholz amb dues posicions: alarma i tret. 

Les proteccions actuaran sobre el disjuntor d'alta. 

Els motors portaran les següents proteccions: 

   - Motors de potència inferior a 75 kW: protecció tèrmica i bobina de mínima. 

Els circuits d'enllumenat i força de tots els edificis i zones exteriors duran protecció diferencial amb 

sensibilitat de 30 mA. 

S'estudiaran i disposaran els enclavaments i proteccions no indicats en aquestes especificacions i que es 

considerin necessaris. 

5.2.7 ENLLUMENAT I XARXA DE FORÇA 

La xarxa d'enllumenat i força subministrarà energia als següents circuits: 

   - Circuits d'enllumenat de tots els espais interiors d'edificis i exteriors per aconseguir els nivells de 

il·luminació especificats en el projecte. 

   - Xarxa d'endolls monofàsics distribuïts tant en edificis com instal·lacions exteriors per a 

calefacció, equips fixes d'escalfament d'aigua per a serveis i equips mòbils portàtils. 
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   - Xarxa d'endolls trifàsics distribuïts en instal·lacions exteriors per a equips portàtils de soldadura 

o altres aparells que requereixin energia elèctrica en presa trifàsica. 

5.2.8 ENLLUMENTAT D’EMERGÈNCIA 

S’instal·laràn els punts autònoms necessaris per a facilitar el moviment en els locals. 

5.2.9 CORRECCIÓ DEL FACTOR DE POTENCIA 

Amb objecte de complir la reglamentació vigent i obtenir un estalvi d’energia, s’instal·larà un equip 

automàtic de compensació d’energia reactiva. 

Els valors a obtenir en el funcionament més desfavorable de la planta seran de 0,85 en força i 0,90 en 

enllumenat. 

Els equips de compensació per força estaran col·locats en B.T. i inclouran una armari de control 

automàtic del factor de potencia que regularà l’entrada i sortida dels grups de compensació, en funció de 

la demanda. Per a enllumenat es podrà adoptar idèntic sistema o compensació individual. 

5.3 CONTROL DEL PROCÉS 

Es projectarà i col·locarà una instrumentació de mesura, protecció i regulació adequada per al 

funcionament correcte i segur de les instal·lacions. Aquesta instrumentació es col·locarà localment en els 

diferents equips i remotament a la Sala de Control segons s'indica en el Projecte. El traçat dels Plafons 

de la Sala de Control i la disposició dels diversos instruments quedarà sotmès a l'aprovació de 

l'Administració. Tots els instruments seran del tipus robust, amb tapes a prova de pols i humitat. Els 

transmissors de pressió diferencial estaran dotats de vàlvules d'aïllament del procés. 

Totes les lectures i la regulació es transmetran per via elèctrica. 

5.3.1 SALA DE CONTROL 

La sala de control haurà de preparar-se per al desenvolupament de les funcions següents: 

   - Comprovació de la marxa normal de la instal·lació amb ajuda de diversos instruments, tal com 

indicadors i enregistradors de temperatura, pressió, conductivitat, cabal, voltatge, intensitat, potència, etc. 

   - Senyalització de les discrepàncies amb les condicions normals de marxa mitjançant alarmes 

acústiques i visuals. 

   - Comandament remot de les vàlvules de regulació mitjançant dispositius manuals/automàtics. 

   - Engegada i parada de tots els motors elèctrics, excepte els  que depenguin de quadres 

auxiliars. Senyalització de la marxa de motors elèctrics i alarmes acústiques i visuals de tal motors. 
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El plafó de control constarà dels elements de mesura, alarmes acústiques i visuals, comandaments i 

senyalitzacions necessàries per l'acompliment de les funcions descrites anteriorment. 

En els quadres per alarmes s'hi disposarà d'un 10% de reserva. 

El plafó estarà construït en xapa d'acer amb acabat aprovat per l'Administració. L'accés a la seva part 

posterior estarà tancat mitjançant porta amb clau. 

5.3.2 INSTRUMENTACIÓ 

El projecte descriurà exhaustivament els llaços de mesura, registre, regulació i alarmes. La descripció 

contindrà necessàriament i per a cada llaç, el següent: 

a) Llaços de Mesura 

   - Paràmetre a mesurar i lloc d'amidament. 

   - Element captador. 

   - Si la indicació és local, en plafó local, remota en quadre de control o simultàniament en 

qualsevol de les possibles combinacions de possibilitats. 

   - Forma de transmissió del senyal i els elements convertidors de la mateixa. 

   - Alarmes visuals i sonores. 

b) Si la mesura ha d'enregistrar-se 

   - L'indicat a a)  

   - Tipus de registre i situació de l'aparell enregistrador. 

c) Si la mesura ha d'ésser integrada 

   - L'indicat a a)  

   - Tipus d'integrador i la seva situació. 

d) Si la mesura ha de produir accions a elements de la instal·lació tendents a corregir les 

desviacions als valors del paràmetre detectades pel llaç de mesura 

   - L'indicat a a)  

   - Tipus de regulador, situació i element o elements de la instal·lació sobre els que actua. 

5.4 ALTRES INSTAL·LACIONS 

El Contractista descriurà acuradament les instal·lacions que oferti, ajustant-se a les especificacions que 

es fixin en el present Projecte per la seva avaluació pel Director d'Obra abans de la seva acceptació. 
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Tots els materials procediran de marques de primera qualitat que ofereixin les màximes garanties. 

5.5 ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES DELS EQUIPS I INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES, 

ELÈCTRIQUES I DE CONTROL 

Es consideraran com a condicions tècniques complementàries que han d'acomplir les instal·lacions i 

equips mecànics, elèctrics i de control, les determinades a les Especificacions Tècniques que es 

descriuen en l’annex al present Plec de Prescripcions Tècniques. 
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6. AMIDAMENTS I ABONAMENT DE LES OBRES 

6.1 DELS MOVIMENTS DE TERRES, DRENATGES I FERMS 

6.1.1 DEMOLICIONS 

Es mesuraran i abonaran per m3, m2, ml ó unitats (ut) de material realment enderrocat, al preu 

corresponent que figuri al quadre de preus. 

Si al pressupost no es fa referència a la unitat de demolicions, s'entendrà que està formant part de les 

d'excavació, i per tant, no deurà fer-se el seu amidament i abonament per separat. 

Si a judici del Director d'Obra la demolició a efectuar és de volum considerable, es procedirà a la 

redacció d'un preu contradictori, si no existís preu unitari. 

El preu corresponent inclou la càrrega sobre camió i transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la 

manipulació i ús de materials, maquinària i mà d'obra necessària per la seva execució. 

Solament s'abonaran les demolicions de fàbriques antigues que obstaculitzin o impossibilitin la realització 

de les obres, però no s'abonarà el trencament de canonades no previstes al projecte, sigui quin sigui el 

tipus o mesura. 

No es considerarà demolició de paviment si aquest no té una consistència superficial superior a la del 

terreny de trànsit. 

El contractista té l'obligació de dipositar els materials procedents de les demolicions, que la Direcció 

d'Obra estimi de possible utilització o de cap valor i dipositar-los on s'assenya-l'hi. 

6.1.2 EXCAVACIONS 

Les prescripcions del present apartat afecten a tota classe d'obres d'excavació ja siguin executades a mà 

o a màquina i tant per a buidat, explanacions, emplaçaments, rases o pous. Afectaran tanmateix a les 

obres de demolició de fàbriques existents. 

S’entén que l'excavació és a cel obert sempre que l'amplada del fons de l'excavació sigui superior a 2,5 

m. 

Les obres d'excavació es mesuraran pels metres cúbics realment extrets per diferència entre els perfils 

presos abans d'iniciar els treballs i els perfils finals d'acord a les seccions tipus definides als Plànols, amb 

l'excepció expressada en el paràgraf següent. 

Si per conveniència de la Contracta adjudicatària i encara amb la conformitat de la Direcció de les Obres 

es realitzés major excavació que la prevista en els perfils del projecte, l'excés d'excavació així com 
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l'ulterior replè de l'esmentat excés, no serà objecte d'amidament al Contractista, a no ser que tals 

augments siguin obligats per causa de força major i expressament ordenats, reconeguts i acceptats per 

la Direcció de les Obres amb la deguda anticipació. 

La unitat comprèn la neteja i desbrossament de tota classe de vegetació, l'ús d'eines i maquinàries, i mà 

d'obra necessàries, remoció, extracció, classificació, la càrrega sobre vehicle i transport a l'abocador o 

dipòsit, la construcció d'obres de desguàs, l'eliminació de les aigües en cas necessari, bé pel natural llit 

de desguàs de les mateixes o mitjançant mitjans mecànics d'extracció, estrebades, reparació d'àrees 

afectades i dispositius de seguretat per a vehicles, vianants i construccions existents. L'esbrossada, 

transport a l'abocador, l'esgotament i estrebades s'abonaran independentment si en la definició del preu 

corresponent no figuren explicitament. 

L'esbrossada del terreny inclourà l'arrancada, retirada i transport a l'abocador de tota classe de vegetació 

amb les seves rels. 

Els preus d'excavacions sempre porten inclòs els mitjans i mà d'obra necessària per l'aplec a l'obra dels 

materials de l'excavació a utilitzar als rebliments. 

Si en la definició del preu s'esmenta en qualsevol tipus de terreny, l'amidament i abonament de 

l'excavació serà sense classificar. 

Segons la natura del terreny a excavar, les excavacions es classifiquen en: 

- Excavació de terra vegetal. 

- Excavació en terreny de terres (solt). 

- Excavació en terreny de roca (o trànsit). 

Les excavacions en zones d'aprofitament agrícoles o jardins, s'excavarà la capa superficial de terra 

vegetal (màxim 0,5 m de profunditat) pel seu aplec independent i la seva posterior restitució, no essent 

d'abonament diferenciat, inclòs en l'excavació de terres. 

S'entén per terreny de terres els materials fàcilment excavables per qualsevol procediment, amb mitjans 

mecànics convencionals de potència mitja. 

Els terrenys més durs s'engloben dins d'un preu únic, que inclou tant els terrenys de trànsit com les 

roques. En ells serà precís la utilització de mitjans potents d'escarificació, tipus D-8 o retroexcavadores 

de gran potència, i inclòs explosius o martell picador o qualsevol combinació d'aquests sistemes. 

En els preus d'excavacions en roca estan inclosos el control de les voladures, així com les mesures de 

protecció necessàries. 
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L'ús de maquinària rasadora amb l'autorització del Director de les Obres i amb el mecanisme actiu de 

lloc a una amplada de rasa superior a la projectada, si bé no donarà lloc a sanció per excés d'excavació, 

tampoc pel major volum excavat ni pel subsegüent reblert. 

Els excessos no justificats d'amplada de l'excavació on estan inclosos els despreniments que poguessin 

produir-se i el seu reblert sobre les mesures fixades pel Director de les Obres, no suposarà en cap cas 

un increment d'amidament a favor de la Contracta, sense perjudici de la sanció en que aquesta pogués 

haver incorregut per desobediència a les ordres superiors. 

6.1.3 TERRAPLENS, PEDRAPLENS I REBLERTS 

S’amidaran pels metres cúbics utilitzats i compactats, per diferència entre els perfils presos abans de la 

seva execució i els perfils finals, sense considerar-se els possibles assentaments del terreny ni 

esponjaments. 

Es considera inclòs en aquesta unitat l'allisada d'explanada i talussos i capa de coronació de pedraplens 

executats en la forma que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de 

Carreteres i Ponts (PG-3) en el seus articles 340 i 341. 

En el preu s'inclourà la compra del material (si és de préstec), càrregues i transports, estesa, humectació 

i compactació amb tots els mitjans necessaris. 

6.1.4 TRANSPORT A ABOCADOR O DIPÒSIT 

El transport de terres o materials provinents d'excavacions, a dipòsits o abocadors es mesurarà pels 

metres cúbics mesurats en perfil, que sigui objecte de transport, sense tenir en compte l'esponjament, 

qualsevol que sigui el seu grau. No s'aplicarà aquest preu a les unitats d'obra que especifiquin amb el 

transport inclòs. 

El transport a dipòsit (interior) d'obra no serà d'abonament per distàncies menors de 500 m ni per terres 

que després no s'utilitzin a l'obra i sempre haurà de ser autoritzat pel Director d'Obra. Aquesta unitat 

inclourà les operacions de càrrega, transport i descàrrega a dipòsit, sel.lecció del material, càrrega, 

transport i descàrrega a zona d'utilització. 

La unitat comprèn la utilització d'eines o vehicles de transport, i la càrrega i descàrrega al lloc del dipòsit 

o abocador estesa i cànons. 

6.1.5 ESGOTAMENTS 

En tant l'evacuació de les aigües que apareguin a les excavacions, qualsevol que sigui el seu origen, 

pugui practicar-se per medis manuals o que aquestes aigües siguin susceptibles d'ésser concentrades 

pel seu discórrer natural en punt de recollida dels que puguin extreure's també per mitjans manuals 
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(cassoletes, cubells, calders, etc.) es consideraran que les excavacions es realitzen "en sec" i no serà 

conseqüentment objecte de mesura per tal concepte, per considerar-se inclosa tal extracció a la unitat de 

les excavacions. 

Quan la quantitat d'aigua o les condicions de les excavacions, a judici de la Direcció de les Obres, 

exigeixi l'ús d'equips mecànics de bombeig, el Contractista, sotmetrà a l'aprovació de la Direcció de les 

Obres els equips que s'utilitzaran per a realitzar els esgotaments, amb les característiques tècniques dels 

mateixos, i es mesurarà la unitat en metres cúbics d'excavació que resulti per sota del nivell freàtic de 

sortida d'un cabal rellevant o per unitat si es un recinte limitat. 

Aquest preu no serà d'aplicació quan la unitat d'excavació tingui especificada la p.p. d'esgotament. 

6.1.6 ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

Quan es considera necessari l'estrebada i apuntalament a judici del Director de les Obres, o en aquells 

casos proposats per la Contracta i acceptats pel Director de les Obres, es mesurarà per metre quadrat 

d'acord amb el que s'estableix al paràgraf següent. 

La superfície estrebada i apuntalada a efectes de mesura serà la realment entaulada. Si entre dos 

entaulats existeix una distància inferior a mig metre, es considerarà aquesta superfície com a realment 

estrebada, a excepció per proteccions del cent per cent que estaran tocant-se els enteulats. En aquest 

cas l'enteulat podrà ser amb pannells metàl.lics. Els clavaments de l'estrebada per sota el nivell 

d'excavació no seran mesurables encara que siguin necessaris per a l'estabilitat i seguretat, doncs estan 

considerats en el preu. 

La unitat inclou la pèrdua de fusta ocasionada pels talls per acoblament i ajust de les peces, corretges de 

subjecció de l'entaulat, estampidors, ares, puntals o tornapuntes de subjecció de corretges, elements 

d'enfalcats i trabament, auxiliars metàl.lics, transport a peu d'obra, muntatge i desmuntatge. Queda 

igualment inclós el solapament dels taulons per empalmar les diferents filades, així com la seva 

multiplicitat per a la subjecció d'una superfície comú. 

S'inclou també en aquesta unitat la pèrdua o deteriorament del material, si per les especials condicions 

del terreny no pogués recuperar-se. 

Aquest preu no serà d'abonament si la unitat d'excavació té especificada l'apuntalament i estrebada. 

6.1.7 DRENS SUBTERRANIS 

Es mesuraran per metres lineals del tipus corresponent realment executats, mesurats en el terreny. 

6.1.8 CUNETES 

Es mesuraran per metres lineals realment executats mesurats al terreny. 
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6.1.9 TRONETES I POUS DE REGISTRE 

Es mesuraran per unitats realment executades a obra. 

6.1.10 IMBORNALS I BONERES 

Es mesuraran per unitats realment executades a obra. 

6.1.11 SUB-BASES GRANULARS 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats mesurats en  les seccions tipus assenyalades als 

plànols. 

6.1.12 BARREJA DE RIU ARTIFICIAL 

Es mesuraran per metres cúbics realment executats mesurats en les seccions tipus assenyalades als 

plànols. 

6.1.13 SÒLS ESTABILITZATS AMB CIMENT 

L'execució de sòls estabilitzats amb ciment es mesurarà per metres cúbics de material realment 

estabilitzat, els quals s'obtindran en el cas de la mescla "in situ", com a producte de la superfície 

realment estabilitzada, mesurada sobre el terreny, pel gruix mitjà estabilitzat deduït als assaigs de control 

de gruix; i, en el cas de mescla en central, s'obtindran directament de la cubicació de les seccions tipus 

assenyalades als plànols. 

Aquesta unitat inclourà la preparació de la superfície existent i el curat mitjançant lligam bituminós. 

6.1.14 GRAVA-CIMENT 

El mesurament es realitzarà per metres cúbics realment fabricats i posats a obra, mesurats a les 

seccions tipus assenyalades als plànols. 

Aquesta unitat inclou preparació de la superfície existent i curat mitjançant aplicació de lligam bituminós. 

6.1.15 REGS D'IMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA 

L’amidament es realitzarà per metres quadrats de superfície realment executada. La preparació de la 

superfície existent, si no està inclosa en la unitat de capa subjacent, es considerarà inclosa dintre 

d'aquesta unitat. 
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6.1.16 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

L’amidament es realitzarà per tones pesades en bàscula a la sortida de la planta i col·locada. La 

preparació de la superfície existent, si no està inclosa en la unitat de capa subjacent, es considerarà 

inclosa dintre d'aquesta unitat. 

6.1.17 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

L’amidament es realitzarà segons el que s'indica als apartats de formigó, armadures i juntes. 

6.1.18 VORERES 

El paviment de rajoles es mesurarà per metres quadrats realment col·locats. La unitat inclou la capa 

d'assentament de morter. 

6.1.19 VORADES 

Les vorades es mesuraran per metres lineals realment col·locats. La unitat inclou la capa d'assentament 

de formigó, així com el reblert de juntes amb morter. 

6.1.20 GEOTEXTIL 

L’amidament es realitzarà per metres quadrats de superfície realment executada d’acord a les seccions 

tipus definides en els Plànols. Els minvaments, retallades i solapes estan incloses en els preus definits 

en els Quadres de Preus i per tant no es consideraran en els amidaments. 

6.2 DE LES OBRES DE FORMIGÓ 

6.2.1 FORMIGONS 

Els formigons es mesuraran per metres cúbics realment executats, mesurats d'acord als assenyalats als 

Plànols del Projecte. 

Els murs pantalla es mesuraran per metres quadrats realment executats, mesurats d'acord als Plànols 

del Projecte. 

6.2.2 PECES PREFABRICADES 

Es mesuraran per metres quadrats o unitats del tipus corresponent realment col.locades. Aquesta unitat 

inclou encofrats, armadures i qualsevol element o material auxiliar necessari per a la seva complerta 

col·locació i execució. 
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6.2.3 ENCOFRATS 

Es mesuraran per metres quadrats de superfície de formigó realment executat, mesurat sobre Plànols. A 

tal efecte, els forjats es consideraran encofrats per la cara inferior, i les bigues pels seus laterals i fons. 

En els elements prefabricats no es mesuraran els encofrats. 

La unitat inclou els cindris, puntals, etc., i el desencofrat. 

6.2.4 ARMADURES DE FORMIGÓ ARMAT 

Es mesuraran pel seu pes en kilograms, aplicant per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents 

a les longituds deduïdes dels plànols. Quan el pes es dedueix a partir de les seccions transversals, el 

pes unitari serà el definit al PG-3. En aquesta unitat s'hi inclou la part proporcional retalls, solapes, pates, 

filferros i separadors que es produeixen a l'armat. 

6.2.5 ARMADURES DE FORMIGÓ PRETENSAT 

Les armadures passives es mesuraran d'acord amb l'especificat a l'apartat 6.2.4. "Armadures de formigó 

armat". 

Les armadures actives es mesuraran pel seu pes en kilograms col.locats a l'obra, deduits dels plànols, 

aplicant per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels plànols, 

mesurades entre cares exteriors de les plaques d'ancoratge. 

Els ancoratges actius i passius, unions i altres accessoris, així com les operacions de tesat, la injecció i 

eventuals cànons i patents d'utilització es consideraran inclosos al preu de l'armadura activa. 

6.3 DE LES ESTRUCTURES METÀL·LIQUES 

Les estructures metàl·liques es mesuraran pel seu pes en quilograms, multiplicant la longitud de les 

peces lineals d'un determinat perfil pel pes unitari respectiu, que es ressenya a les normes UNE 36.521; 

36.522; 36.525, i UNE-EN 10034, 10048, 10051, 10055, 10056.  

Pel pes de les xapes es prendrà com a pes específic de l'acer el de 7.850 kg. per metre cúbic. 

Per a perfils especials que poguessin usar-se, es fixaran els pesos unitaris o es mesuraran per pesada 

en bàscula oficial. 

La unitat inclou soldadures, reblons, cargols, casquets i altres elements accessoris i auxiliars necessaris 

per al muntatge. 
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6.4 DE LES OBRES D'EDIFICACIÓ 

6.4.1 FÀBRIQUES DE MAÓ 

Es mesuraran per metres cúbics o metres quadrats realment executats, mesurats sobre els Plànols, 

d'acord a les definicions dels preus definits als Quadres de Preus. 

6.4.2 FORJATS 

Es mesuraran per metres quadrats de superfície vista del forjat, per la seva cara superior. 

La unitat comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris, incloent-hi les 

remeses i suports a murs o bigues, a l'encofrat i cindris, etc. 

6.4.3 COBERTES 

Es mesuraran per metres quadrats de superfície realment executada, compresa entre les cares interiors 

dels murs que la limiten. 

La unitat comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a executar 

l'obra d'acord amb les prescripcions d'aquest PPT incloent-hi impermeabilitzacions. 

6.4.4 REVESTIMENTS 

Els revestiments de paraments, sòls, escales i sostres es mesuraran per metres quadrats de superfície 

realment executada, mesurada segons el parament, sòl, escala o sostre acabat. 

La unitat comprèn tots els materials, mà d'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a executar 

l'obra d'acord amb les prescripcions d'aquest PPT. 

Els entornapeus i graons d'escales es mesuraran per metre lineal realment executat. 

6.4.5 FUSTERIA 

Les portes, finestres, cancells, finestrons i vidrieres es mesuraran per metres quadrats de la superfície 

del buit, això és, per la superfície del buit vista per fora dels murs o envans. 

Les persianes es mesuraran pel mateix criteri anterior, per metres quadrats de la superfície del buit. 

6.4.6 INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions de gas, interiors d'aigua, de sanejament interior, elèctriques, etc., es mesuraran d'acord 

al criteri que estableix l'apartat 6.5. "De les Instal·lacions i equips" d'aquest PPT. 
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6.4.7 SORTIDES DE FUMS I VENTILACIONS 

Es mesuraran per metres lineals realment executats. La unitat comprèn tots els materials, mà d'obra, 

operacions i mitjans auxiliars necessaris. 

6.4.8 CANALONS I BAIXANTS 

Es mesuraran per metres lineals realment executats i totalment instal·lats, incloent-hi tots els elements i 

peces especials, bifurcacions, colzes, etc. 

6.5 DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPS 

Els equips industrials, les màquines i elements, les instal·lacions que constituint una unitat en si formin 

part de la instal·lació general, es mesuraran per unitats segons figuri en el Quadre de Preus, que es 

refereix sempre a la unitat col·locada, provada i en perfectes condicions de funcionament. 

L'amidament de l'obra executada en aquesta classe d'unitats d'obra en un moment donat, serà la suma 

de les partides següents: 

a) El 65 % del total de la unitat, la fabricació de la qual es fa en tallers, quan hagin estat rebudes 

per la Direcció de les Obres els certificats de materials i proves corresponents als casos establerts i 

s'hagi rebut la unitat de que es tracti als magatzems de l'obra. 

b) El 10 % de la unitat un cop instal·lada a l'obra. 

c) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada a l'obra. 

d) El 10 % restant quan es realitzi la recepció provisional. 

Les unitats que la seva fabricació o construcció es realitza a l'obra, els sumands seran els següents: 

a) El 75 % del total de la unitat quan estigui totalment instal·lada. 

b) El 15 % del total de la unitat quan hagi estat provada. 

c) El 10 % restant quan es realitzi la recepció provisional. 

6.6 VARIS 

6.6.1 CANONADES 

El subministrament i col·locació de canonades es mesurarà per metres lineals realment col·locats, sobre 

el traçat del seu eix, descomptant-se la llargària interior dels pous de registre, sobreexidors, etc. 

S'abonarà per aplicació dels preus que, referits a aquesta unitat d'obra, s'especifiquen al quadre de 

preus nº 1, segons els corresponents tipus, classes i diàmetres nominals. 
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Estan inclosos en aquesta unitat d'obra el subministrament i muntatge dels tubs, juntes, peces especials 

(colzes, reduccions, tes, etc.), accessoris i revestiments de protecció. 

Els preus indicats comprenen el subministrament de materials auxiliars, maquinària i mà d'obra 

necessaris per l'execució complerta dels treballs, inclus la descàrrega i aplec dels tubs al lloc i forma 

indicats per la Direcció d'Obra i les proves. 

6.6.2 POUS DE REGISTRE PREFABRICATS 

6.6.2.1 POU DE FORMIGÓ ARMAT 

Es mesuren per unitat de mòdul base, tapa de formigó armat, metre lineal de mòduls afegits cilíndrics i 

unitat de mòdul cònic realment col·locats a l'obra. El preu unitari inclou totes les operacions precises per 

la seva posada a l'obra, la col·locació dels anells o juntes estancades entre els mòduls i l'execució de les 

perforacions i col·locació de juntes d’estanqueïtat pel col·lector i ramals que escometen al pou de 

registre, igualment inclou el transport dels aplecs i el seu tràfec. 

Les mesures de metro linial de pou de registre prefabricat seran igual a l'alçada des de la rasant inferior 

del tub d'entrada fins la rasant de la tapa menys 1,5 m, si la base és de DN1.200 corresponents a les 

unitats de base i con, i tapa. 

La formació de la mitja canya del fons del pou està inclós dintre del preu de base de pou de registre, no 

essent d'abonament independent. 

6.6.3 PATE 

El subministrament i col·locació d'acer encapsulat en polipropilé es mesuraran i pagaran per unitats 

realment col·locades i acabades segons les condicions indicades en aquest Plec i a la disposició 

indicada als plànols del projecte. 

El preu compren el subministrament, manipulació i utilització dels materials, maquinària i mà d'obra 

necessaris per l'execució, així com totes les necessitats circumstancials precises per que l'obra 

realitzada sigui aprovada pel Director d'Obra. 

6.6.4 MARCS I TAPES 

El subministrament i col·locació de marcs i tapes metàl·liques de pous de registre o especials es 

mesuraran i pagaran per unitats realment executades i acabades segons les condicions indicades en 

aquest Plec i als plànols del Projecte. 
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El preu assenyalat compren el subministre, manipulació i utilització dels materials, maquinària i mà 

d'obra necessaris per l'execució, així com totes les necessitats circumstancials precises per que l'obra 

realitzada sigui aprovada pel Director d'Obra. 

6.6.5 REPOSICIÓ DE PAVIMENTS 

Els paviments a reposar es mesuraran i pagaran per m2 reposats, mesurats sobre plànols de seccions 

tipus d'aquest Projecte i aplicats als trams indicats. 

La preparació de la superfície es considerarà inclosa en aquesta unitat d'obra, així com la construcció de 

la capa subjacent i, per tant, no s'abonarà separadament, així com els regs precisos per assegurar la 

qualitat de la unió entre ferms, i ferms i terra, i la compactació que s'especifica al capítol corresponent del 

Plec d'aquest Projecte, o les indicacions de l'Organisme titular del paviment a reposar. El preu assenyalat 

compren el subministrament, manipulació i utilització dels materials, maquinària i mà d'obra necessaris 

per l'execució, així com totes les necessitats circumstancials precises per que l'obra realitzada sigui 

aprovada pel Director d'Obra. 

6.6.6 PROTECCIONS DE SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES. 

Les pintures per a protecció de superfícies metàl·liques, galvanitzades, etc., no seran objecte de mesura 

i hauran d'incloure's a les unitats que comprenen els equips i elements de base. 

Igualment, la neteja de superfícies metàl·liques prescrites en aquest PPT i les pintures d'acabat, no 

seran objecte de mesura i hauran d'incloure's a les unitats que comprenen els equips i elements de base. 

6.6.7 PARTIDES ALÇADES 

Les partides alçades d'abonament íntegre no tindran amidaments i seran d'abonament una vegada 

realitzat els treballs que es detallin, mentre que les partides alçades a justificar s'abonaran segons els 

amidaments de les unitats d'obra que intervinguin als treballs inclosos amb els criteris definits en aquest 

capítol i als preus del quadre de preus. 

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, ja que totes les depeses d'aquesta 

mena queden incloses als corresponents preus unitaris. 

6.6.8 ALTRES UNITATS D'OBRA 

Les obres no previstes al Projecte o no incloses al present capítol, s'abonaran als preus unitaris del 

quadre de preus nº 1. 

Si per la valoració d'aquestes obres no fossin prou els preus de l'esmentat quadre, es fixaran preus 

contradictoris d'acord amb allò establert a la Llei de Contractes del Sector Públic. 
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Totes les despeses d'obertura i posta a punt d'accessos no seran d'abonament 
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7.  DESCRIPCIÓ DE PROVES I ASSAIGS DE RECONEIXEMENT I 

FUNCIONAMENT 

7.1 DELS MOVIMENTS DE TERRES, DRENATGES I FERMS 

7.1.1 REBLERTS I TERRAPLENS 

Materials: 

Per als sòls utilitzables en reblerts i terraplens s'utilitzaran, com a mínim per cada 10.000 m3, els 

següents assaigs: 

- 1 Index CBR en laboratori segon NLT-111/78 

- 2 Proctor segons NLT-107/72 

- 2 Contingut d'humitat segons NLT-102/72 

- 2 Límits d'Atterberg segons NLT-105/72 i NLT-106/72 

- 2 Contingut de matèria orgànica segons NLT-117/72 

- 2 Material que passa pel tamís 0.080 UNE, segons NLT-152/72 

Execució: 

Per cada 1.000 m3 o fracció de capa col·locada es realitzaran els següents assaigs: 

- 3 Densitat "in situ" segons NLT-109/72, incloent-hi determinació d'humitat. 

7.1.2 PEDRAPLENS 

Materials: 

Per cada 10.000 m3 o fracció de material: 

- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104. 

Execució: 

Per cada 1.000 m3 o fracció: 

- 3 densitat "in situ" segons NLT-109. 

7.1.3 REBLERTS DE MATERIAL FILTRANT 

Materials: 

Per cada 10.000 m3 o fracció de material filtre: 
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- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104. 

- 2 equivalent de sorra segons NLT-113. 

- 2 resistència al desgast segons NLT-149. 

- 1 Pròctor segons NLT-107. 

Execució: 

Per cada 1.000 m3 o fracció de material col·locat: 

   - 2 densitat "in situ" segons NLT-104, incloent-hi determinació d'humitat. 

7.1.4 SUB-BASES GRANULARS 

Materials: 

Per cada 10.000 m3 o fracció de material: 

- 1 resistència al desgast segons NLT-149. 

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104. 

- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111. 

- 5 equivalent de sorra segons NLT-113. 

- 5 límit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106. 

- 2 Pròctor modificat segons NLT-108. 

Execució: 

Per cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada: 

   - 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi  determinació d'humitat. 

7.1.5 BARREJA DE RIU ARTIFICIAL 

Materials: 

Per cada 10.000 m3 o fracció de material: 

- 1 resistència al desgast segons NLT-149. 

- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104. 

- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111. 

- 5 equivalent de sorra segons NLT-113. 
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- 5 límit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106. 

- 2 Pròctor modificat segons NLT-108. 

Execució: 

Per cada 1.000 m2 o fracció de capa col·locada: 

   - 3 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinació d'humitat. 

7.1.6 SÒLS ESTABILITZATS AMB CIMENT 

Materials: 

Per cada 10.000 m3 o fracció de sòl a estabilitzar: 

   - 3 granulometria per tamisat segons NLT-104. 

   - 2 límit líquid segons NLT-105. 

   - 2 límit plàstic segons NLT-106. 

   - 2 contingut de sulfats solubles segons NLT-120. 

   - 1 densitat màxima i humitat òptima de la mescla de sòl-ciment segons NLT-301. 

   - 1 Pròctor segons NLT-107. 

Al ciment se li faran els assaigs especificats en el punt 3.2.1.1. al menys un cop durant l'execució. 

Execució: 

Per cada 1.000 m2 o fracció de sòl estabilitzat: 

   - 6 resistència a compressió simple a 7 dies segons NLT-305. 

   - 4 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi determinació d'humitat. 

   - 1 CBR als 7 dies en laboratori, segons NLT-107. 

7.1.7 GRAVA-CIMENT 

Materials: 

Per cada 10.000 m3 o fracció de granulats: 

- 2 resistència al desgast segons NLT-149. 

- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104. 

- 2 continguts de matèria orgànica segons NLT-117. 
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- 2 equivalent de sorra segons NLT-113. 

- 2 límit d'Atterberg segons NLT-105 i NLT-106. 

- 2 Pròctor modificat segons NLT-108. 

- 1 contingut de sulfats solubles segons NLT-120. 

- 1 proporció de terrosos d'argila segons UNE 7.133. 

Al ciment se li faran els assaigs especificats en el punt 3.2.2.1. al menys un cop durant l'execució. 

Execució: 

Per cada 1.000 m2 o fracció de grava-ciment: 

   - 6 resistència a compressió de provetes fabricades segons NLT- 310. 

   - 4 densitat "in situ" segons NLT-109, incloent-hi  determinació d'humitat. 

7.1.8 MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 

Materials: 

Per cada 500 m3 o fracció d'àrid gruix: 

   - 1 resistència al desgast segons NLT-149. 

   - 3 granulometries per tamisat segons NLT-104. 

   - 1 poliment accelerat segons NLT-174. 

   - 1 adherència segons NLT-166. 

Per cada 500 m3 o fracció d'àrid gruix: 

   - Igual que a l'àrid gruix. 

Per  cada 100 m3 o fracció de filler: 

   - 2 granulometries per tamisat segons NLT-104. 

   - 1 densitat aparent segons NLT-176. 

   - 1 coeficient d'emulsibilitat segons NLT-180. 

Per cada 500 m3 o fracció de mescla d'àrids: 

   - 2 equivalent de sorra segons NLT-113. 

   - 2 granulometries per tamisat segons NLT-104. 

   - 2 temperatures d'àrids i lligant a l'entrada i sortida del mesclador. 
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Per cada 50 tones o fracció de betum asfàltic: 

   - 1 contingut d'aigua segons NLT-123. 

   - 1 penetració segons NLT-124. 

   - 1 ductibilitat segons NLT-126. 

   - 1 solubilitat en tricloretilè segons NLT-130. 

Execució: 

Per cada 1.000 m2 o fracció de mescla: 

   - 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159. 

7.1.9 REGS D'IMPRIMACIÓ 

Materials: 

Per cada 25 tones o fracció de betum: 

   - 1 contingut d'aigua segons NLT-123. 

   - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133. 

   - 1 destilació segons NLT-134. 

   - 1 penetració sobre el residu de destilació segons NLT-124. 

Per cada 50 m3 o fracció de l'àrid emprat: 

   - 2 granulometries per tamisat segons NLT-104. 

   - 2 continguts d'humitat segons NLT-103. 

7.1.10 REGS D'ADHERÈNCIA 

Materials: 

Per cada 25 tones o fracció de lligant: 

   - 1 contingut d'aigua segons NLT-123. 

   - 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133. 

   - 1 destilació segons NLT-134. 

   - 1 penetració sobre el residu de destilació segons NLT-124. 

Execució: 
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   - Control de temperatura del lligant. 

7.1.11 PAVIMENTS DE FORMIGÓ 

Es realitzaran els assaigs previs i característics previstos a l'article 550 del PG-3. 

7.1.12 VORERES 

Materials: 

Per cada 500 m2 o fracció es realitzaran els següents assaigs: 

- 1 absorció d'aigua segons UNE 7.008. 

- 1 gelacitat segons UNE 7.023. 

- 1 resistència al desgast segons UNE 7.015. 

- 1 resistència a la flexió segons UNE 7.034. 

7.2 DE LES OBRES DE FORMIGO 

7.2.1 MATERIALS 

Ciment 

- La presa de mostres es realitzarà segons el que s'especifica al Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals per a la Recepció de Ciments (RC-16). 

- Assaigs abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament. 

- Finura de molt segons RC-16. 

- Principi i final de fraguat segons RC-16. 

- Expansió segons RC-16. 

- Resistència mecànica segons RC-16. 

- Pèrdua al fang segons RC-16. 

- Residu insoluble segons RC-16. 

- Assaigs durant el formigonat. 

Es realitzaran un cop cada tres mesos i com a mínim tres cops durant l'execució de l'obra. 

Els assaigs són els mateixos que els establerts per abans de començar el formigonat. 
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El Director de les Obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d'assaigs enviat pel 

fabricant i corresponent a la partida que es vagi a utilitzar. 

Aigua de pastat 

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 83951. Es realitzaran els assaigs abans de 

començar les obres, si no es tenen antecedents de l'aigua que vagi a utilitzar-se, i quan variïn les 

condicions de subministrament. 

Els assaigs a realitzar són el prescrits a l' Instrucció EHE-08. 

Àrids 

Abans de començar el formigonat, quan variïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 

500 m3 de formigó posat en obra, s'hauran de realitzar els següents assaigs: 

- Granulometria dels diferents tipus de granulats usats a la mescla segons UNE-EN 933. 

- Assaigs previstos a l’ Instrucció EHE-08. 

Acers per a armadures de formigó armat 

Es realitzaran els assaigs especificats a l' Instrucció EHE-08. 

A judici del Director de les Obres, poden substituir-se parcial o totalment els assaigs pels corresponents 

certificats presentats pel fabricant. 

Acers per a armadures de formigó pretensat 

Es realitzaran els assaigs especificats a la Instrucció EHE-08. 

A judici del Director de les Obres, podran substituir-se parcial o totalment els assaigs pels corresponents 

certificats presentats pel fabricant. 

7.2.2 EXECUCIÓ 

- Assaigs previs i característics. 

 Amb el caràcter preceptiu es realitzaran els assaigs previstos als articles de l’Instrucció EHE-08. 

- Assaigs de control. 

Es realitzaran sobre probetes executades a obra i conservades i trencades segons normes UNE 7240 i 

7242. 

Es regiran aquests assaigs segons l'especificat a l’ Instrucció EHE-08. 
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Es realitzaran un mínim d'una sèrie de 4 provetes cada 50 m3 de formigó posat a obra, per a trencar a 7 i 

a 28 dies, i una sèrie de 6 provetes cada 500 m3, per a trencar a 7, 28 i 60 dies, amb la finalitat d'estudiar 

l'evolució de la resistència obtinguda. 

7.3 DELS ELEMENTS METAL.LICS 

7.3.1 MATERIALS 

Serà suficient per a recepció del material l'anàlisi químic de colada facilitat pel fabricant. 

En quant a assaigs mecànics, presa de mostres, mètodes d'assaig, etc. es regirà cada acer pel prescrit a 

la norma UNE que li sigui d'aplicació. 

A judici del Director de les Obres, aquests assaigs mecànics poden substituir-se pels corresponents 

certificats presentats pel fabricant. 

7.3.2 EXECUCIÓ 

Unions soldades 

El control de qualitat de les unions soldades es regirà per la norma UNE-EN 14011. 

Es radiografiarà un mínim del 5 % (cinc per cent) dels cordons executats a l'obra. No s'admetran 

soldadures qualificades amb qualitat inferior a 3 segons UNE-EN 14011. En funció de la missió 

encarregada a la soldadura, el Director d'Obra podrà exigir una qualitat superior a la mínima exigida en 

aquest apartat. 

Unions collades 

La presa de mostres i proves a realitzar seran les especificades a la “Instrucción de Acero Estructural 

(EAE-2011)”, amb les condicions d'execució exigides a la mateixa norma. 

7.4 DE LES OBRES D'EDIFICACIÓ 

7.4.1 FORMIGONS I MORTERS 

Els assaigs de materials i formigons es realitzaran d'acord amb el criteri adoptat a l'apartat 7.2. d'aquest 

PPT. 

Els assaigs de resistència de morters es  realitzaran quan ho ordeni el Director de les Obres. 

7.4.2 REVESTIMENTS 

Els assaigs i controls a realitzar i el seu nombre seran els especificats a les Normes Tecnològiques NTE 

R "Revestiments". 
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7.4.3 COBERTES 

Materials 

- Materials bituminosos a la impermeabilització de cobertes. 

Els productes bàsics, auxiliars, elaborats i prefabricats es regiran pel “Documento Básico HS-1. 

Protección frente a la humedad” del CTE i en funció al tipus a col·locar es realitzaran les proves i assaigs 

necessaris, a judici del Director de les Obres, per a comprovar l'acompliment de les condicions exigides 

al citat document. 

- Materials per a altres tipus de cobertes. 

Es regiran per les Normes Tecnològiques NTE Q "Cobertes", i en funció del tipus a col·locar, es 

realitzaran les proves i assaigs necessaris, a judici del Director de les Obres, per a comprovar 

l'acompliment i les condicions exigides a les citades normes. 

Execució 

Es realitzaran els controls d'execució especificats al “Documento Básico HS-1. Protección frente a la 

humedad” del CTE. 

7.4.4 INSTAL·LACIONS INTERIORS D'AIGUA 

Materials 

Als materials (canonades, vàlvules, etc.), se'ls realitzaran les proves especificades a l'apartat 7.5. 

d'aquest PPT. 

Execució 

Es realitzaran els controls que s'especifiquen en el “Documento Básico HS-4. Suministro de agua” del 

CTE. 

7.4.5 INSTAL·LACIONS DE GAS 

Materials 

Es realitzaran les proves especificades a l'apartat corresponent d'aquest PPT. 

Execució 

Es realitzaran els controls especificats a la Norma Tecnològica NTE-IGC "Instal·lacions de Gas Ciutat". 

7.4.6 SANEJAMENT INTERIOR 

Materials 
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Als materials i equips se'ls realitzaran les proves especificades als apartats corresponents d'aquest PPT. 

Execució 

Es realitzaran els controls i proves de servei especificats en el “Documento Básico HS-5. Evacuación de 

aguas” del CTE. 

7.4.7 PINTURES 

Materials 

La presa de mostres es realitzarà conforme a la norma INTA 16 00 21. 

Els assaigs físics i químics es regiran per la normativa INTA que li sigui d'aplicació. Podran substituir-se 

els assaigs mitjançant la presentació del certificat de qualificació de l'INTA. 

Execució 

Es realitzaran els controls que s'especifiquen a la Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-RPP 

"Pintures". 

7.4.8 ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 

Seran d'aplicació les proves i assaigs especificats a l'apartat 7.3. d'aquest PPT. 

7.4.9 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Seran d'aplicació les proves i assaigs especificats a l'apartat 7.5. d'aquest PPT. 

7.5 DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPS 

7.5.1 CANONADES 

Els tubs, peces especials i altres elements de la canonada, podran ser controlats per la Direcció d'Obra 

durant el període de la seva fabricació, per la qual cosa aquella tindrà la facultat de nomenar un 

representant que podrà assistir durant aquest període a les proves preceptives a que deuen de ser 

sotmesos els esmentats elements, d'acord amb les seves característiques normalitzades. 

Tots els elements de la canonada portaran, com a mínim, les marques distintives següents, realitzades 

per qualsevol procediment que asseguri la seva duració permanent: 

- marca / diàmetre nominal / classe del tub, segons la Norma que apliqui / gruix de la paret / marca 

d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i modalitats de les proves de 

recepció i lliurament, comprovant-se, a més a més, dimensions i pes. 
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Independentment de les esmentades proves, la Direcció d'Obra es reserva el dret de realitzar en fàbrica, 

mitjançant els seus representants, quantes verificacions de fabricació i assaigs de material estimi 

precises pel control perfecte de les diverses etapes de fabricació, segons les prescripcions d'aquest Plec. 

A aquests efectes, el contractista, en el cas de no procedir per si mateix a la fabricació dels tubs, deurà 

de fer constar aquest dret de la Direcció d'Obra al seu contracte amb el fabricant. 

El Director d'Obra podrà exigir al contractista un certificat de garantia d'haver-se efectuat en forma 

satisfactòria els assaigs i que els materials utilitzats a la fabricació compleixen les especificacions 

corresponents. 

Cada lliurament anirà acompanyada d'un albarà especificant naturalesa, número, tipus i referència de les 

peces que la componen, i deuran fer-se amb el ritme i termini assenyalats al Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars, o, en el seu cas, pel Director d'Obra. 

Les peces que hagin sofert avaries durant el transport o que presentin defectes seran rebutjades. 

El Director d'Obra, si ho creu necessari, podrà ordenar en qualsevol moment la realització d'assaigs 

sobre lots, malgrat que haguessin estat assajats a la fàbrica, per la qual cosa el contractista, avisat 

prèviament per escrit, facilitarà els mitjans necessaris per realitzar aquests assaigs, de les que s'aixecarà 

acta, i els resultats obtinguts en ells prevaldran sobre qualsevol altre anterior. 

Les verificacions i assaigs de recepció, tant a fàbrica com a l'obra, s'executaran sobre tubs i juntes quina 

suficient maduresa sigui garantida pel . Aquests assaigs s'efectuaran prèviament a l'aplicació de pintura 

o qualsevol tractament de terminació del tub que s'hagi de realitzar a l'esmentat lloc. 

Seran obligatòries les següents verificacions i assaigs per qualsevol classe de tubs, a més a més de les 

especifiques que figuren al capítol corresponent: 

   - Examen visual de l'aspecte general dels tubs i peces per juntes i comprovació de dimensions i 

gruixos. 

   - Assaig d'estanqueitat segons es defineixi al capítol de cada tipus de tub. 

   - Assaig d'aplastament segons es defineix per cada tipus de tub. 

Aquests assaigs de recepció, en el cas que el Director d'Obra ho consideri oportú, podran substituir-se 

per un certificat expressen els resultats satisfactoris del assaigs d'estanqueitat, aplastament i, al seu cas, 

flexió longitudinal del lot a que pertanyen els tubs o els assaigs d'autocontrol sistemàtics de fabricació 

que garanteixi l'estanqueitat, aplastament i, al seu cas, la flexió longitudinal anteriorment definides. 

A l'obra es classificaran els tubs en lots menors de 500 unitats, segons la naturalesa, categoria i diàmetre 

nominal, abans dels assaigs, llevat que el Director d'Obra autoritzi expressament la formació de lots de 

major número. 
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Es procedirà a la comprovació dels punts de l'apartat anterior per aquest ordre precisament. 

La verificació es referirà a l'aspecte dels tubs i comprovació de les cotes especificades especialment. 

Abans d'acceptar el tipus de juntes proposat, el Director d'Obra podrà ordenar assaigs d'estanqueitat de 

tipus de juntes. En aquest cas, l'assaig es farà en forma anàloga al dels tubs, disposant-se dos trossos 

dels tubs, un a continuació de l'altre, units per la seva junta, tancant els extrems lliures amb dispositius 

apropiats, i seguint el mateix procediment indicat pels tubs. Es comprovarà que no existeixi cap pèrdua. 

7.5.2 PROTECCIÓ DE SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES 

A taller 

La Contracta haurà d'avisar amb suficient antelació el lloc i data en que es procedirà a la neteja de 

superfícies metàl·liques i galvanitzat. Per a facilitar la inspecció, la Contracta programarà aquests treballs 

per aconseguir el major lot d'equips i elements metàl·lics sobre els que poder realitzar la inspecció. 

Es realitzarà inspecció visual de la neteja de superfícies a fí de comprovar el grau exigit en aquest PPT 

així com el procés seguit, abrassiu utilitzat, etc., el temps que transcorre entre la neteja i l'aplicació de la 

protecció. 

Als equips o elements galvanitzats, la Contracta facilitarà documentació del procés a seguir, comunicant 

a la Direcció de les Obres amb la suficient antelació, lloc i data en que es procedirà al galvanitzat per a la 

inspecció dels tallers. 

Muntatge 

Als elements galvanitzats s'hi realitzaran com a mínim els següents assaigs: 

- Assaig d'adherència. 

- Pes del recobert (mètode no destructiu) segons UNE 37.501. 

Als elements i equips protegits mitjançant pintures s'hi comprovaran gruixos segons INTA 160224, i a 

judici del Director de les Obres, s'hi realitzaran assaigs de les pintures segons les normes INTA que li 

siguin d'aplicació. 

7.5.3 VÀLVULES 

A taller 

La Contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials usats a la fabricació dels diferents òrgans 

de les vàlvules. 
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S'assajaran un 10 % (deu per cent) de les unitats a instal.lar. Prèvia aprovació de la Direcció de les 

Obres del banc de proves, es mantindrà cada vàlvula durant un minut i mig a la pressió nominal, tant pel 

cos de la vàlvula com per l'òrgan de tancament. 

Muntatge 

Es realitzaran controls per a comprovar el correcte muntatge segons els plànols de detall aprovats i el 

correcte accionament de l'òrgan de tancament. 

7.5.4 MOTORS 

A taller 

Els assaigs mínims a realitzar seran els següents: 

- Assaig de curtcircuit. 

- Assaig de buit. 

- Assaig d'escalfament. 

- Rendiment a 2/4; 3/4 i 4/4 de plena càrrega. 

- Factor de potència, en el seu cas, a 2/4, 3/4 i 4/4 de plena càrrega. 

- Pèrdues globals. 

- Par màxim. 

- Par incial. 

Muntatge 

Es realitzaran els següents controls: 

- Comprovació de l'ancoratge a la bancada de cimentació. 

- Alineacions. 

- Acoblaments. 

Proves de funcionament 

Es realitzaran els següents controls: 

- Sentit de gir. 

- Vibracions. 

- Escalfament. 
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- Consums. 

7.5.5 BOMBES 

A taller 

La Contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials usats a la fabricació. 

Els assaigs mínims a efectuar seran els següents: 

- Corba d'alçada-cabals. 

- Per al punt de funcionament i alçada manomètrica nominals: cabal, revolució, potència a l'eix, 

rendiment i temperatura. 

Muntatge 

Es realitzaran els següents controls: 

- Alineacions de l'aspiració i impulsió. 

- Comprovació de l'ancoratge a la bancada. 

- Acoblaments. 

Proves de funcionament 

Es realitzaran els següents controls: 

- Sentit de gir. 

- Cabals. 

- Revolucions. 

7.5.5.1 COMPRESSORS 

En taller 

   - Determinació del cabal. 

   - Revolucions en el motor. 

   - Pressió. 

   - Temperatura sortida d'aire. 

   - Temperatura ambient. 

   - Humitat ambient. 

Muntatge 
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   - Comprovació d'ancoratge a la bancada. 

   - Acoblaments i alineacions. 

Proves de funcionament 

   - Cabals i pressions. 

   - Temperatures d'aspiració i impulsió. 

   - Consums. 

7.5.6 TRANSFORMADORS 

En taller 

Els assaigs mínims a realitzar seran els següents: 

   - Relació de transformació en buit. 

   - Pèrdues en el ferro. 

   - Pèrdues en els enrrotllament. 

   - Aïllament dels enrrotllament entre sí i amb relació amb la massa. 

   - Sobretensió. 

   - Tensió de curt circuits. 

   - Resistència de devanats. 

Aquests assaigs es realitzaran segons normes UNE 20.101 i 20.102. 

Muntatge 

Es realitzaran els següents controls: 

   - Inspecció visual per possibles danys ocasionats en el transport. 

   - Nivell del líquid en el dipòsit d'expansió. 

   - Revisió amb un Megger de la resistència entre bobinats i entre aquests i massa. 

Proves de funcionament 

Es controlaran les temperatures de funcionament. 

7.5.7 RECIPIENTS A PRESSIÓ 

La Contracta facilitarà els certificats de qualitat dels materials emprats en la fabricació. 
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Les proves a realitzar, tant en taller com instal·lats, seran les prescrites en el Reglament de Recipients a 

Pressió del Ministeri d'Indústria i Energia en el seu Capítol 5è. 

La pressió de prova es mantindrà durant el temps necessari per a examinar el recipient i observar si 

existeixen fuites o es produeixen deformacions, especialment en les juntes soldades i les seves zones 

pròximes. A aquests efectes, serà imprescindible que durant la prova estiguin al descobert i sense 

pintura totes les xapes i juntes. 

Serà preceptiu per a la recepció en obra dels recipients a pressió, que portin en lloc ben visible la 

corresponent placa on figuri la pressió del timbre, el número de registre del recipient i la data de la 

primera prova. 

7.5.8 CIRCUITS ELÈCTRICS 

Les proves mínimes a que es sotmetran els circuits elèctrics consistiran en la comprovació de l'aïllament, 

continuïtat i rigidesa dielèctrica als mateixos. 

L'aïllament es determinarà mitjançant un òhmetre de rang 0,1 megaohms, degudament connexionat al 

circuit a assajar, que prèviament haurà estat netejat de brutícia i greix, i la prova es considerarà 

satisfactòria sempre que la resistència de l'aïllament obtinguda sigui més gran de 0,25 megaohms per a 

circuits a 230 V. o de 0,38 megaohms per a circuits a 400 V. 

La continuïtat es comprovarà mitjançant un comprovador electrònic a la totalitat dels circuits de cada 

quadre elèctric a controlar. 

La rigidesa dielèctrica haurà d'ésser així mateix controlada a tots i cada un dels circuits compresos els 

quadres de maniobra i control, mitjançant dispositius pertinents. En cas de detectar-se alguna anomalia 

en algun dels circuits generals, haurà de repetir-se l'assaig per a circuits parcials, fins a detectar el circuit 

detectat i procedir a la seva reparació. 

7.5.9 CAIGUDA DE TENSIÓ 

En el cas que el transformador sigui propi de la instal·lació, es comprovarà que la caiguda de tensió no 

excedeix del sis i mig per cent (6,5%) de la tensió nominal en cap punt de la instal·lació de força, ni del 

quatre i mig per cent (4,5%) en cap punt de la instal·lació d'enllumenat. 

En els altres casos, es comprovarà que la caiguda de tensió no excedeix del cinc per cent (5%) de la 

tensió nominal en cap punt de la instal·lació de força, ni del tres per cent (3%) en cap punt de la 

instal·lació d'enllumenat. 
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7.5.10 MESURAMENT DEL FACTOR DE POTÈNCIA 

Un cop posada en servei la instal·lació d'enllumenat, es procedirà a comprovar la seva eficàcia de la 

correcció del cos  mitjançant l'amidament del factor de potència de la instal·lació. Tallada l'alimentació 

de les altres línies i amb l'enllumenat general, aquest factor haurà d'ésser superior a 0,82. 

7.5.11 PROVA DE LA POSTA A TERRA DE LA INSTAL·LACIÓ 

Es farà l'amidament de la resistència a terra de la instal·lació. El valor obtingut haurà de ser inferior al 

projectat. (R.E.B.T). 

7.5.12 COMPROVACIÓ DE L'AUTONOMIA DE L'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

Es comprovarà l'encesa automàtica de l'enllumenat autònom al quedar sense tensió el subministrament 

elèctric desconnectant l'interruptor general. 

La durada d'aquest subministrament serà superior a una hora (R.E.B.T.). 

7.5.13 PROVES I ASSAIGS D'ALTRES EQUIPS I INSTAL·LACIONS 

Les proves i assaigs instal·lacions i equips no inclosos en aquest PPT, seran les que s'especifiquen a les 

Normes, Reglaments i Instruccions que els sigui d'aplicació. 

7.6 PROVES 

7.6.1 CANONADES INSTAL·LADES 

7.6.1.1 CANONADES DE FUNCIONAMENT PER GRAVETAT 

S'efectuarà, obligatòriament, una prova en totes les canonades instal·lades. 

Una vegada col·locada la canonada de cada tram, i abans del rebliment de la rasa, el contractista 

comunicarà al Director d'Obra que l'esmentat tram està en condicions de ser provat. El Director d'Obra, 

en el cas que es decideixi a provar aquest tram, fixarà la data. En cas contrari, autoritzarà el rebliment de 

la rasa. 

El tipus d'assaigs a efectuar, independentment del material de la canonada, serà en la forma i condicions 

especificades en les Prescripcions tècniques per a xarxes de sanejament del CBT. 

Si s'aprecien fuites durant la prova, el contractista les corregirà procedint-se a continuació a una breu 

prova. En aquest cas, el tram en qüestió no es tindrà en compte pel còmput de la llargària total a assajar. 
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En cas de nivells freàtics alts o creuaments de lleres una vegada realitzat el reblert de la rasa i eliminats 

els esgotaments, es realitzarà una prova d'infiltració segons la ASTM C 969M-82, si els tubs són de 

formigó armat. 

En el tram de prova s'inclouen els pous de registre. 

Abans de començar la prova es tancaran totes les entrades d'aigua en el tram. 

7.6.1.2 CANONADES DE FUNCIONAMENT A PRESSIÓ 

Serà preceptiva una de les dues proves següents per la canonada instal·lada: 

- prova d'estanqueitat per trams 

- prova de la totalitat de les juntes i d'estanqueitat final 

Per l'elecció d'una de les dues, es tindran en compte les condicions particulars de l'obra, com són, entre 

altres, el pla de treballs, el ritme de rebliment de rases, l'experiència en obres similars, la dificultat 

d'accedir a la junta i la dificultat d'obtenir aigua. 

a) Proves d'estanqueitat per trams 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada, es realitzarà la prova per trams a pressió interior. 

Abans de començar la prova, deuran estar col.locades en la seva posició definitiva totes les peces 

especials compreses al tram objecte de la prova, així com massissos d'ancoratge. 

Els punts extrems del tram que es vol provar, es tancaran convenientment amb vàlvules de 

seccionament, si existeixen a la canonada, o amb tancas especials que s'apuntalaran per evitar 

lliscaments de les mateixes o fuites d'aigua. Es comprovarà amb molta cura que les claus intermedies al 

tram de prova, d'existir, es trobin completament obertes. 

Es comprovarà que els ancoratges indicats al Projecte estiguin correctament realitzats. 

La rasa, en condicions normals, es reomplirà només parcialment per deixar les juntes suficientment 

descobertes. 

La bomba per introduir la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim cas 

deurà estar proveïda de claus de descàrrega o elements apropiats per poder regular l'augment de 

pressió. En qualsevol cas, disposarà d'un manómetre degudament tarat. 

Es començarà per omplir lentament d'aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els elements 

que puguin donar sortida a l'aire, els quals s'aniran tancant després i successivament de sota cap amunt, 

per comprovar que no existeixi aire a la canonada. Es procurarà donar entrada a l'aigua per la part 

inferior, per facilitar l'expulsió de l'aire per la part alta. Si això no fos possible, l'ompliment es farà encara 
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més lentament, per evitar que quedi aire a la canonada. Al punt més alt, es col.locarà una aixeta de 

purga per expulsió de l'aire i per comprovar que tot l'interior del tram objecte de la prova es troba 

comunicat en la forma deguda. 

Abans de realitzar la prova, es tindrà la canonada plena d'aigua, al menys 24 hores. 

La prova consistirà en sotmetre el tram de la canonada durant dues hores a la pressió de prova 

d'estanqueitat, que és la màxima pressió que pot produir-se sense que en cap secció del tram es 

sobrepassi la seva pressió màxima de treball. 

El resultat de la prova es considerarà satisfactori si la quantitat d'aigua que deu de subministrar-se al 

tram de canonada mitjançant un bombí tarat per mantenir l'esmentada pressió de prova no és superior al 

valor V donat per la fórmula: 

V = K L di 

en la que: 

V = volum total de pèrdua d'aigua a la prova, en litres. 

L = llargària del tram objecte de la prova, en metres. 

di = diàmetre interior del tub, en metres. 

K = 0,35 litres per metre quadrat. 

b) Prova de la totalitat de les juntes i d'estanqueitat final 

A mesura que avanci el muntatge de la canonada es procedirà a la prova de les juntes instal·lades. 

Aquesta prova consistirà en la comprovació de l'estanqueitat de la junta, quan s'aplica per una de les 

seves superfícies un fluid sotmès a una pressió, que no serà inferior a 2 Kp/cm2, o bé un líquid penetrant. 

Totes les juntes a les que es detecti qualsevol fuita, deurà ser repassada per procedir després a una 

nova prova. 

Acabades les proves de les juntes de forma satisfactòria, es procedirà al rebliment de la totalitat de la 

rasa. 

Una vegada finalitzada les obres, es sotmetrà tota la canonada a la pressió de prova d'estanqueitat. Per 

fer-ho, serà necessari connectar la canonada amb l'obra de presa. Si això no fos possible, la prova es 

realitzarà per trams entre claus de seccionament. Aquesta prova d'estanqueitat final s'efectuarà de forma 

anàloga a la indicada al punt 7.6.1.2.1. 
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7.6.2 OBRES DE FORMIGÓ 

Els tancs de formigó es provaran hidràulicament mitjançant omplert individual i es mantindran un mínim 

de 7 dies. Les pèrdues admissibles no hauran de superar el tres per mil del volum del tanc per dia. 

7.6.3 PROVA GENERAL DE FUNCIONAMENT 

La durada del període de prova general de funcionament serà, en principi, de 7 dies. 

La prova consistirà en la comprovació de cotes de làmina d'aigua de la línia piezomètrica i del correcte 

funcionament de totes les instal·lacions i equips de forma continuada.  
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8. SEGURETAT I SALUT A LES INSTAL·LACIONS A CONSTRUIR 

8.1 GENERALITATS 

Totes les instal·lacions hauran d'acomplir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut en el treball 

en allò que li fos aplicable. 

8.2 PLATAFORMES, ESCALES, SUPORTS I BARANES 

El contractista haurà de disposar de les plataformes i escales necessàries per a fer perfectament 

accessibles tots els elements de mesura i control com per exemple, manòmetres, nivells, vàlvules, 

registres, etc. En especial qualsevol lloc de la instal·lació que hagi d'ésser objecte d'un recorregut 

periòdic del personal d'operació haurà de tenir un accés fàcil i còmode. Les plataformes i escales hauran 

de tenir en qualsevol cas una amplada mínima de 80 cm. de pas lliure. Les passarel·les i escales hauran 

de dur baranes a ambdós costats als llocs que ho requereixin. 

En general, tot lloc de pas o treball l'alçada del qual respecte les superfícies circundants sigui igual o 

superior a 1 m. es protegirà amb baranes. 

Es disposaran tots el suports i subjeccions que siguin necessaris. 

Tots els elements es dissenyaran per a suportar operaris, eines i parts de la instal·lació que es puguin 

col·locar sobre ells durant el muntatge i revisions periòdiques. 

8.3 ZONES LLISCANTS 

L'ofertant detallarà el tractament especial que s'hagi de donar als sòls d'aquelles zones que per raons de 

manteniment puguin representar perill de relliscades i caigudes degut al gel, humitat, etc. 

8.4 SOROLLS 

El nivell de soroll serà inferior a 80 dB a l'exterior de locals que alberguin màquines, per la qual cosa 

s'assegurarà un aïllament adequat dels mateixos, a fi d'evitar la transmissió de sorolls i vibracions a 

l'exterior. 

Si el local que albergui les màquines requereix accés freqüent per part del personal d'operació i 

manteniment, s'haurà de disposar els oportuns silenciadors, acoblaments elàstics i quants elements es 

considerin necessaris a fi de disminuir el nivell de soroll a la xifra abans indicada. De no ésser possible 

d'arribar al nivell de soroll abans esmentat s'usaran obligatòriament dispositius de protecció personal 

d'acord amb l'article 31 de l'Ordenanza General de Seguretat i Salut en el Treball. 
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8.5 AÏLLAMENT TÈRMIC 

La superfície exterior de totes aquelles parts de la instal·lació a l'interior de les quals es puguin produir 

congelacions o condensacions, si la temperatura baixa de zero graus centígrads o la d'aquelles que per 

la seva temperatura interior puguin arribar a 40 graus centígrads, s'aïllaran tèrmicament. 

Tot el material usat per aïllament tèrmic serà inert químicament i continuarà amb tal propietat després 

d'haver estat saturat d'aigua. 

El contractista detallarà les característiques de l'aïllament tèrmic que es proposa usar en les diverses 

parts de la planta i elements auxiliars: classe de material, gruix, etc. 

Abans d'aplicar l'aïllament es netejaran les superfícies a calorifugar i se’ls donarà una capa de mini 

vermell com a imprimació. 

Després de la terminació de l'aïllament de les canonades es recobriran amb una xapa d'acer suau 

galvanitzat o amb fulla d'alumini de primera qualitat subjecta en forma adequada per a evitar flexió, 

pandeig o vibracions. Si les canonades són interiors i de diàmetre menor de 6" el recobriment pot ser de 

PVC. 

Totes les vàlvules, brides i accessoris aniran tancats dins de caixes aïllades desmuntables. 

8.6 INSTAL·LACIONS DE MANUTENCIÓ 

L'ofertant establirà el nombre i classe dels elements mecànics i elèctrics de manutenció que assegurin el 

poder efectuar sense esforç físic la manipulació i/o transport de qualsevol classe de peces, aparells o 

recipients amb un pes més gran de 25 Kg. 

8.7 GASOS EXPLOSIUS 

Els locals que alberguin instal·lacions que manipulin gas metà que provenen de la digestió anaeròbia de 

fangs, es consideraran de classe I, divisió I, segons la classificació del Reglament Electrotècnic per Baixa 

Tensió, als efectes de sistemes de protecció per les esmentades instal·lacions. 

Serà obligatòria la instal·lació de detectors automàtics de concentració perillosa de l'esmentat gas, amb 

comandament automàtic a extractors i senyalització d'alarmes acústica i visual. 

8.8 EQUIPS DE SEGURETAT 

El contractista detallarà a la seva oferta una classificació de zones susceptibles de riscos potencials a les 

instal·lacions projectades, amb les condicions i equips de seguretat, tant fixes com personals, a cada una 

de les esmentades zones. 
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8.9 COLORS DE SEGURETAT 

La significació i ús de colors de seguretat es regirà per la norma UNE-EN ISO 7010. 
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9. CONDICIONS GENERALS 

9.1 PERSONAL DE L'ADMINISTRACIÓ I DEL CONTRACTISTA 

9.1.1 REPRESENTACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ 

L'Administració designarà la Direcció Tècnica de les Obres, que per si o per aquelles persones que 

designi la seva representació, seran els responsables de la inspecció i vigilància de l'execució de les 

obres, assumint totes les obligacions i prerrogatives que els pugui correspondre. 

9.1.2 REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de designar a un Enginyer Tècnic o Superior perfectament identificat amb el 

Projecte, que actuï com a representant davant l'Administració en qualitat de Director de la Contracta, i 

que haurà d'estar representat permanentment a l'obra per persona o persones amb prou poder per a 

disposar sobre totes les qüestions relatives a les mateixes, pel qual haurà de posseir els coneixements 

tècnics suficients. 

La seva designació haurà de comunicar-se a la Inspecció Facultativa abans del començament dels 

treballs de les obres. Tant el contractista com el tècnic titulat, seran responsables dels accidents, 

perjudicis o infraccions que puguin ocórrer o cometre per la mala execució de les obres o l'incompliment 

de les disposicions. 

La Direcció Facultativa podrà rebutjar el personal que, al seu judici, no reuneixi les condicions d’aptitud 

pel bon desenvolupament dels treballs a realitzar per la contracta, havent de ser substituït per un altre 

personal que sigui apte, sense dret a cap reclamació per part del contractista. 

9.1.3 PERSONAL DEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de presentar periòdicament a la Direcció de les Obres la relació complerta del 

personal que treballi a l'obra, fent cas de les indicacions que rebi de l'esmentada Direcció, especialment 

en el cas d'estimar insuficient el personal existent, provocant retards sobre els terminis parcials previstos 

al programa de treballs. 

9.2 OBLIGACIÓ DEL CONTRACTISTA 

9.2.1 GENERALS 

Es obligació del contractista executar tot el necessari per la bona construcció i aspecte de les obres quan 

no estigui expressament estipulat en aquest Plec de Condicions, havent de complir allò que sense 

separar-se del seu esperit i recta interpretació disposi per escrit la Direcció de l'Obra. 
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La interpretació del projecte correspon, en qualsevol cas, a l'Enginyer Director. 

El contractista queda obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, les parts o informes 

establerts per les obres, sempre que sigui requerit per això. 

Les ordres al contractista es donaran per escrit i numerades correlativament. Aquell quedarà obligat a 

signar el rebut al duplicat de l'ordre. 

9.2.2 DIARI DE LES OBRES 

A partir de l'ordre d'iniciació de les obres, s'obrirà un llibre al que es farà constar les incidències 

ocorregudes a l'obra, fent referència expressa a les consultes o aclariments sol·licitades pel contractista i 

les ordres donades a aquest. 

A les excavacions es portarà un gràfic que amb tota claredat senyalarà els diferents tipus de terrenys 

trobats durant l'execució de les mateixes. 

Setmanalment es comprovarà pel Tècnic encarregat de la Direcció de l'Obra la marxa de l'esmentat 

gràfic i la definició del tipus de terreny, donant la seva conformitat per escrit. 

9.2.3 PERMISOS I LLICÈNCIES 

El contractista haurà de proveir-se dels permisos, llicències, etc. que sigui precís per l'execució de les 

obres, però no aquells que afectin a la propietat de les mateixes. 

9.2.4 INSPECCIÓ DE L'OBRA 

El contractista donarà al Director de les Obres tota classe de facilitats, així com als seus subalterns o 

representants, per la inspecció de materials, treballs en execució, obres realitzades, amidaments, 

replantejaments i quantes comprovacions cregui necessari fer, permetent i facilitant-l'hi l'accés a totes les 

parts de l'obra, així com a les fàbriques, tallers, etc. on s'hi construeixi, elaborin i assagin elements o 

materials amb ella relacionats, per comprovar el compliment de les condicions establertes al Projecte i 

les ordres per ell donades. 

9.2.5 ORGANITZACIÓ DE L'OBRA 

El contractista instal·larà mentre durin les obres, les conduccions provisionals necessàries d'aigua i 

energia elèctrica, instal·lant al mateix temps comptadors pel seu control. Els consums d'aigua i energia 

elèctrica aniran a càrrec del contractista. 

L'organització de les obres, així com els treballs de desmantellament de tots els elements auxiliars de 

muntatge, despeses de maquinària, eines i utensilis s'entendran inclosos als preus, no podent reclamar 
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el contractista percepcions addicionals per aquests conceptes. Els llocs de treball i magatzems a peu 

d'obra dins del solar de la propietat es posaran gratuïtament a disposició del contractista. 

9.2.6 CONTROL DE MATERIALS SUBMINISTRATS 

El contractista realitzarà al seu càrrec els controls de qualitat previstos al Plec de Condicions Tècniques 

Particulars, segons les indicacions que en cada circumstància rebi de la Direcció. Els materials de 

construcció i els subministres, encara que ja estiguessin abonats per l'entitat propietària, passaran a ser 

propietat i consegüentment a risc d'aquesta, únicament després de ser instal·lats a l'obra i rebuts per la 

Direcció. 

La vigilància dels materials lliurats, inclòs en la mesura en que estiguessin pagats, va a càrrec del 

contractista. 

En el cas que l'entitat propietària subministri materials de qualsevol classe, el contractista, amb l'ús 

d'aquests materials i amb les prestacions realitzades amb els mateixos, assumeix davant de la propietat 

la total responsabilitat sobre els mateixos, i en la mateixa mesura que si hagués utilitzat materials propis 

o adquirits a tercers per pròpia voluntat. 

El contractista, per al·ludir l'esmentada responsabilitat, deurà comunicar per escrit a la propietat, 

recabant prèviament la conformitat de la Direcció, les eventuals deficiències observades als materials 

abans de la seva utilització. De no existir acord sobre el particular, el contractista podrà exigir una 

actuació perital. 

9.2.7 IL·LUMINACIÓ 

És responsabilitat del contractista que existeixi la suficient il·luminació en els llocs de treball, així com en 

els accessos als mateixos, essent al seu càrrec les despeses corresponents. 

9.2.8 NETEJA DE LES OBRES 

El contractista és responsable que es mantingui net el lloc de les obres, retirant després de finalitzats els 

treballs, les escombraries, enderrocs, etc. i transportant-los fora del lloc de les obres.  

9.2.9 REPARACIONS 

Tots els desperfectes i danys que poguessin produir-se durant el transcurs de les obres, és a dir, fins la 

recepció de les mateixes, en aquells treballs contractualment determinats, inclòs en el cas de que 

aquests desperfectes haguessin estat causats per tercers, deuran reparar-se a costa del contractista, 

així com la reposició dels elements desapareguts, en cas de robatori. 
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9.2.10 SEGURETAT 

El contractista és responsable del compliment de totes les mesures de protecció i prevenció d'accidents, 

així com del compliment de les disposicions legals vigents i, en particular, del Reglament de Seguretat i 

Salut al Treball i de les Ordenances de l'Ajuntament d'allà on es realitzin les obres. 

9.2.11 OBRA DEFECTUOSA 

Quan el contractista hagi efectuat qualsevol element d'obra que no s'ajusti a allò especificat al Projecte, 

la Direcció podrà acceptar-lo o rebutjar-lo. Al primer cas, la Direcció fixarà unilateralment el preu que 

consideri just, sent obligat el contractista a acceptar l'esmentada valoració. A l'altre cas, desfarà i 

reconstruirà a costa seva tota la part mal executada sense que això sigui motiu de pròrroga en el termini 

d'execució. 

9.2.12 RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

Tant el contractista com el tècnic titulat que es trobi al davant dels treballs seran responsables dels 

accidents, perjudicis o infraccions que puguin ocórrer durant les obres, tant si els danys afecten a la 

pròpia obra com si es tracta d'altres ocasionats a tercers, encara en el supòsit de que afectin a les 

instal·lacions de serveis públics existents a la via publica. 

Amb objecte de determinar la responsabilitat del contractista davant de les companyies subministradores 

de serveis públics, en el moment en què s’efectuï el replanteig de l'obra, d'acord amb l'article 9.8, haurà 

de recabar-se la situació dels seus respectius serveis, efectuant-se abans del començament de les obres 

les cates necessàries per situar exactament aquests serveis, tant en planta com en profunditat. 

El contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, no tenint dret a indemnització pel 

major preu que li poguessin resultar les diferents unitats, ni per les errades maniobres que pogués 

cometre durant la seva execució. 

Es també responsable davant dels tribunals dels accidents que per inexperiència, descuit o desig 

inmoderat de lucre vinguessin, així en la construcció com en les bastides, estintolaments, mitjans 

auxiliars, motors, maquinària, instal·lacions, etc. 

9.3 RISC I VENTURA DEL CONTRACTISTA 

El contractista assumirà al seu càrrec els costos addicionals que suposi la ocurrència de successos 

extraordinaris, particularment en el cas d'avingudes del riu durant el període d'execució de les obres, a 

excepció d'aquells que fossin declarats catastròfics. També seran al seu càrrec les que es derivin de les 

especificacions formulades al contracte. 
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Així mateix, el contractista es responsabilitzarà dels danys ocasionats a les instal·lacions que pertanyen 

a les diferents empreses subministradores de serveis (aigua, gas, electricitat, telèfon, etc.) com a 

conseqüència de la falta de previsió durant l'execució de les obres. 

9.4 OFICINES, MAGATZEMS I APLECS DEL CONTRACTISTA A PEU D'OBRA 

El contractista disposarà a peu d'obra i al lloc de la mateixa que consideri més adequat, totes les 

instal·lacions necessàries pel bon funcionament de l'obra. 

Respecte als aplecs a peu d'obra, el contractista serà responsable de qualsevol deteriorament que 

puguin sofrir els materials aplegats, podent la Direcció d'Obra rebutjar els mateixos si observés cap 

anomalia o desperfecte. 

9.5 REPLANTEIG 

El replanteig de les obres s'efectuarà d'acord amb allò disposat al Plec de Clàusules Administratives 

Generals. A l'acta de comprovació del replanteig que s'ha d'aixecar, el contractista haurà de fer constar 

expressament que s'ha comprovat, a la seva plena satisfacció, la complerta correspondència a planta i 

cotes relatives, entre la situació de les senyals fixes que s'han construït al terreny i els seus homòlegs 

indicats als plànols, així com també que aquestes senyals són suficients per a poder determinar 

perfectament qualsevol part d'obra executada d'acord amb els plànols del Projecte. 

En cas que les senyals construïdes al terreny no siguin suficients per determinar amb tot detall cap de les 

parts de l'obra, es construiran les que facin falta amb la finalitat que es pugui aprovar l'Acta. Una vegada 

signada l'Acta de comprovació del replanteig per les dues parts, el contractista resta obligat a replantejar 

per si mateix les parts d'obres que sigui necessari per la seva construcció. 

Totes les despeses de replanteig general i la seva comprovació, així com les que es produeixin al 

verificar els replantejaments parcials i comprovació de replantejaments aniran a càrrec del contractista. 

9.6 RECONEIXEMENT PREVI 

Abans d'iniciar els treballs, el contractista efectuarà un minuciós reconeixement de totes les propietats 

particulars i serveis que al llarg del traçat puguin veure's afectades per les obres, per tenir reconeixement 

de l'estat previ al començament de les obres, redactant la corresponent relació. 

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ aniran a càrrec del contractista. 

9.7 PROGRAMA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

En el termini d'un mes a partir de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig, el Contractista 

presentarà el programa d'execució de les obres, que haurà d'incloure les següents dades: 



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny 

Pàgina 84 de 92  Plec de Prescripcions Tècniques Particulars 

a) Ordenació en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte. 

b) Determinació dels mitjans necessaris, tals com personal, instal·lacions, equips i materials, amb 

expressió del volum d'aquest. 

c) Estimació en dies calendari dels terminis d'execució de les diverses obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i dels d'execució de les diverses parts o classes d'obra. 

d) Valoració mensual i acumulada de l'obra programada, sobre la base de les obres o operacions 

preparatòries, equip i instal·lacions i parts o classes d'obra a preus unitaris. 

e) Gràfics cronològics. 

9.8 MODIFICACIÓ DE SERVEIS AFECTATS PER LES OBRES 

Abans de començar l'execució de les obres i en especial les excavacions, el contractista haurà de 

sol·licitar de totes les companyies o organismes de serveis públics els plànols de les zones d'obres, en 

els quals haurà de constar el nom, importància i posició de les conduccions i instal·lacions. 

Una copia dels plànols haurà de ser entregada a la Direcció. El contractista haurà d'estudiar els serveis 

afectats i la millor manera de realitzar els treballs sense danyar-los, i, en últim extrem, els serveis que 

sigui imprescindible modificar per poder realitzar els treballs. 

Si la Direcció troba conforme la modificació d'aquest serveis, es tramitarà la modificació per les 

companyies corresponents, les quals son les que han de portar-les a terme. Això no obstant, si les 

companyies ho creuen necessari, per accelerar la seva modificació, la Direcció podrà ordenar al 

contractista que faciliti a les companyies la seva ajuda, ja sigui en mà d'obra, mitjans auxiliars o materials 

i el seu cost li serà abonat al contractista de la forma que s'indiqui. 

Si el contractista no complís les condicions anteriors i iniciés els treballs sense estar modificats els 

serveis, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta acció seran de la seva total 

responsabilitat, sense que pugui al·legar al seu favor la urgència del treball o la falta de les companyies 

en realitzar els canvis necessaris. 

El contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació ni variació de preus per trastorn dels plànols 

d'execució o rendiments com conseqüència d'haver executat l'obra sense desviació dels serveis 

efectuats. 

9.9 OCUPACIÓ DE SUPERFÍCIES 

Si per l'execució de les obres i molt especialment a les zones de treball a l'aire lliure i camins d'accés fos 

necessari l'ocupació temporal de superfícies, el contractista, d'acord amb el seu programa de treball i 
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mitjans d'execució, proposarà a la Direcció les superfícies que li sigui precís ocupar, ajustant-se el màxim 

possible a les previstes al present Projecte. 

La Direcció estudiarà la possibilitat d'ocupació en funció dels interessos generals afectats i/o l'autoritzarà, 

o si no fos possible, modificarà la proposta, que deurà ser acceptada pel contractista sense que això 

signifiqui cap dret a variació en el preu o en els terminis. 

Les superfícies ocupades autoritzades seran lliures de càrrec pel contractista i l'ocupació tindrà caràcter 

precari i provisional. Finalitzarà automàticament al concloure els treballs que la van motivar. 

Al cas d'haver de modificar la superfície ocupada o canviar el seu emplaçament, totes les despeses que 

es produeixin seran per compte del contractista. 

Al acabar l'ocupació, haurà de deixar en perfecte estat de neteja, lliures d'obstacles i reparats els 

desperfectes que s'haguessin produït. 

Totes les despeses que es produeixin per aquests motius aniran a càrrec del contractista. 

9.10 ORDRE D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 

El contractista proposarà un programa i mètode de realització de les diverses obres que compren aquest 

projecte, que podran ser acceptades o modificades pel Director de l'Obra. L'ordre i el moment d'execució 

de les diferents obres seran autoritzades per aquest, restant el contractista el llibertat respecte a la seva 

organització i mitjans auxiliars per usar. 

Per altre part, el contractista contrau l'obligació d'executar les obres en aquells trams assenyalats que 

designi el Director de l'Obra, encara que això suposi una alteració del programa general de realització 

dels treballs. Aquesta decisió del Director de l'Obra podrà fer-se amb qualsevol motiu que l'Administració 

estimi suficient, i de manera especial el que no es produeixi paralització de les obres o disminució 

important en el seu ritme d'execució, quan la realització del programa exigeixi determinats 

condicionaments de front de treball o la modificació prèvia d'alguns serveis públics i en canvi sigui 

possible procedir a l'execució dels trams aïllats esmentats. 

9.11 SUBCONTRACTES 

Cap part de l'obra podrà ser subcontractada sense el consentiment previ de la Direcció d'Obra. 

Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte deuran formular-se per escrit, amb suficient 

antelació, aportant les dades necessàries sobre aquest subcontracte, així com l'organització que s'ha de 

realitzar. El percentatge màxim que podrà subcontractar-se de l'obra es el fixat en el Plec de Clausules 

Administratives Particulars que regirà en contracte d’execució de les obres, a menys que hi hagi un 

permís especial de la Direcció de l'Obra. 
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L'acceptació del subcontracte no rellevarà al contractista principal de la seva responsabilitat contractual. 

La Direcció d'Obra podrà, una vegada acceptada una subcontracta, rescindir aquesta si per qualsevol 

causa el seu treball no reuneixi la qualitat ni les condicions tècniques exigides al Plec. 

9.12 CANVI DEL SISTEMA D'EXECUCIÓ 

Quan el Projecte hagi establert un determinat procés constructiu per les diferents unitats, el contractista 

estarà obligat a adoptar-lo en la seva totalitat. Si per cap raó optés per cap canvi al sistema d'execució, 

haurà de comunicar-ho a la Direcció de l'Obra, que tindrà absoluta llibertat per autoritzar o denegar el 

canvi proposat. 

9.13 MODIFICACIONS I TREBALLS NO PREVISTOS 

La Direcció queda facultada per modificar, d'acord amb el seu criteri, qualsevol unitat d'obra durant la 

construcció, sempre que les unitats modificades compleixin les condicions tècniques requerides al 

Projecte per les substituïdes. 

El contractista ve obligat a realitzar les obres que se l'hi encarreguin, resultants de modificacions al 

Projecte, tant en augment, disminució o simplement variació, sempre que la valoració total de les 

mateixes no alteri en més o en menys d'un 20 % el valor contractat. 

La valoració de les esmentades obres es farà d'acord amb allò establert al present Plec sobre preus 

contradictoris. 

9.14 TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 

Per portar a terme treballs que s'abonaran pel sistema d'Administració, es requerirà autorització prèvia 

dels preus de facturació per part de la Direcció d'Obra, així com que els esmentats treballs no constin 

com unitats al quadre de preus del Projecte ni siguin avaluables mitjançant preus contradictoris. Aquesta 

ultima condició podrà obviar-se en el cas de treballs urgents i sempre a tenor del que disposi la Direcció 

d'Obra. En qualsevol cas, serà condició inexcusable per l'abandonament dels esmentats treballs el que 

la seva execució sigui controlada per la Direcció d'Obra o els seus representants. 

9.15 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

En general seran a càrrec del contractista totes les depeses complementàries així com construccions i 

prestacions auxiliars necessàries per l'execució de les obres referides al Projecte. 

A títol indicatiu i no excloent s'esmenten a continuació els principals: 
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   - Les assegurances socials i laborals i demés despeses del personal. Els impostos i gravamens 

de tota classe dimanants de l'activitat de l'empresa adjudicatària. Els permisos de qualsevol classe que 

fossin necessaris. Els de licitació i formalització del contracte. 

   - La construcció d'edificacions auxiliars, així com el seu desmuntatge i retirada al final de les 

obres. Les instal·lacions per subministrament d'aigua i energia. La senyalització de tràfic i altres recursos 

necessaris per seguretat a l'execució de les obres. 

   - Els de vigilància i protecció de materials i de la pròpia obra, contra tot deteriorament, dany o 

incendi, complint els Reglaments vigents per l'emmagatzematge d'explosius i carburants. Els de neteja i 

conservació de camins provisionals. La correcció de les deficiències observades que provinguin de l'ús 

de materials defectuosos o d'una execució dolenta. Els de retirada al final de les obres, de construccions 

auxiliars, desguassos i instal·lacions provisionals, eines i neteja de les obres. 

   - Els de senyalització, tancat, balisament i qualsevol altre que s'indiqui a la convocatòria de 

licitació. 

9.16 ASSAIGS I PROVES 

Tots els assaigs, reconeixements i proves que es verifiquin durant l'execució de les obres, tindran només 

un caràcter de simple antecedent per la recepció i en cap cas l’admissió de materials o aparells realitzats 

abans de la recepció, atenuarà les obligacions per part del contractista al moment de la recepció final. 

La Direcció d'Obra es reservarà el dret d'efectuar els assaigs i anàlisi que jutgi necessaris, pels seus 

propis mitjans o al laboratori que designi en cada cas, sent totes les despeses ocasionades per conta de 

l'adjudicatari, fins un import global de l'1,5 % del Pressupost Total de les obres. 

9.17 PENALITZACIO PER INCOMPLIMENT DE QUALITATS, TERMINIS I RENDIMENTS EXIGITS 

9.17.1 MATERIALS QUE NO SIGUIN DE REBUT 

La Direcció de les Obres podrà rebutjar tots aquells materials o elements que no satisfacin les condicions 

imposades en el present Plec de Prescripcions Tècniques i el del Projecte de Construcció. 

El Contractista s'atendrà en tot cas a allò que per escrit ordeni la Direcció de les Obres per l'acompliment 

de les prescripcions establertes en el present Plec de Prescripcions Tècniques i el del Projecte de 

Construcció. 

La Direcció de les Obres podrà assenyalar al Contractista un termini breu per a que retiri els materials o 

elements refusats. 

En cas d'incompliment d'aquesta ordre, procedirà a retirar-los per compte i càrrec del Contractista. 
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9.17.2 OBRES DEFECTUOSES 

Si s'adverteixen vicis o defectes a la construcció o si es tenen raons fundades per a creure que 

existeixen vicis ocults a l'obra executada, la Direcció de les Obres prendrà les mesures precises per a 

comprovar l'existència de tals defectes ocults. 

Si, després de les investigacions corresponents, la Direcció de les Obres ordena la demolició i 

reconstrucció, les despeses d'aquestes reparacions seran a càrrec del Contractista, amb dret d'aquest a 

reclamar davant l'Administració contractant en el termini de deu dies comptats a partir de la notificació 

escrita de la Direcció de les Obres. 

Si la Direcció de les Obres estima que les unitats d'obra defectuoses i que no acompleixen estrictament 

les condicions del contracte són, però, admissibles, pot proposar a l'Administració contractant 

l'acceptació de les mateixes, amb una rebaixa adequada a la seva valoració. 

El Contractista queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l'Administració, a no ésser que 

prefereixi demolir i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d'acord a les condicions del 

contracte. 

El Director de les Obres podrà acceptar sempre en els casos d'obres defectuoses, solucions alternatives 

a la demolició proposades pel Contractista que garanteixin que l'obra quedi en condicions anàlogues a 

les que inicialment s'imposaren. 

9.17.3 DEFECTES APAREGUTS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

Si abans de finalitzar el termini de garantia, algun element fallés més de dues vegades, la Direcció 

d'Obra podrà obligar al Contractista a substituir aquest element i els idèntics a ell que treballin en 

condicions anàlogues, per altres d'entre els existents en el mercat que a judici seu siguin adequats o 

imposar una garantia especial sobre aquest element al fer la Recepció Definitiva. 

9.17.4 INCOMPLIMENT DELS TERMINIS DE FINALITZACIÓ 

En allò que correspon a penalitzacions per incompliment dels terminis s'estarà al que al respecte 

determini la Llei de Contractes de l'Estat i legislació posterior aplicable. 

9.17.5 RESULTAT NEGATIU DE LES PROVES DE RENDIMENT 

El programa de proves de rendiment que haurà d'acompanyar l'Acta Provisional establirà les actuacions 

a seguir si el resultat d'alguna de les proves no és satisfactori. 

En qualsevol cas, si els resultats obtinguts durant el Període de Garantia, diferissin en més d'un 10% 

dels exigits per als paràmetres fonamentals del procés en el PBE, sense que s'haguessin detectat 
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modificacions a les característiques previstes per a les aigües d'entrada, la Direcció de les Obres podrà 

proposar a l'Administració la pèrdua parcial o total de la fiança. 

9.18 PREUS UNITARIS 

El contractista presentarà abans de formalitzar-se el contracte, una relació de preus descompostos 

corresponents a les unitats d'obra que integren el Projecte. Al ser acceptats, aquests preus tindran valor 

contractual i s'aplicaran a les possibles valoracions que puguin sobrevenir. Tant el pressupost com 

cadascun dels preus unitaris o partides alçades, s’entén que comprenen l'execució total de l'obra, o 

unitat d'obra, incloent tots els treballs i materials que, encara que no siguin esmentats en qualsevol dels 

documents del Projecte, siguin necessaris pel total acabament de l'obra, així com els treballs auxiliars. 

9.19 PREUS CONTRADICTORIS 

Al cas que s'hagi de realitzar unitats d'obra que el preus de les quals no figuri en Projecte, es fixarà el 

seu preu contradictoriament entre la Direcció i el contractista abans de la iniciació dels treballs, agafant 

com base de càlculs els valors de materials i mà d'obra que figurin al quadre de preus d'aplicació a 

l'obra. 

9.20 AMIDAMENTS PARCIALS I FINAL 

Els amidaments parcials es verificaran en presència del contractista, aixecant acta per duplicat que es 

signarà per les dues parts. 

L'amidament final es farà després d'acabades les obres, amb obligada assistència del contractista o la 

seva representació legal. En cas de no haver conformitat, aquest ho exposarà sumàriament a reserva 

d'ampliar posteriorment les raons que a fer-ho l'hi obliguin. 

L'amidament de les obres concloses es farà després d'acabades les obres amb obligada assistència del 

contractista o la seva representació legal. En cas que no hi hagi conformitat, aquest ho exposarà 

sumàriament a reserva d'ampliar posteriorment les raons que a fer-ho l'hi obliguin. 

L'amidament de les obres concloses es farà pel tipus d'unitat fixat al corresponent pressupost. 

9.21 VALORACIÓ DE L'OBRA 

La valoració haurà d'obtenir-se aplicant als amidaments reals de les diferents unitats d'obra el preu que 

estigués assignat al Pressupost, afegint a aquest l'import dels tants per cent corresponents a despeses 

generals, direcció i administració, benefici industrial, impostos, etc., descomptant el percentatge que 

correspongui a la baixa de subhasta feta pel contractista, si n'hi ha. 
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9.22 VALORACIÓ D'OBRA INCOMPLETA 

Quan a conseqüència de rescissió o altre causa fos precís valorar unitats d'obra incompleta, s'aplicaran 

els preus de Pressupost,  sense que es pugui fer la valoració de la unitat d'obra, fraccionant-la de forma 

diferent a l'establerta al quadre de descomposició de preus. 

9.23 LIQUIDACIONS PARCIALS AMB CARÀCTER PROVISIONAL 

L'obra executada s'abonarà per certificacions de liquidacions parcials. Aquestes tindran caràcter de 

documents provisionals a bona compte de la liquidació final, no suposant aquestes certificacions 

aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

La propietat es reserva en tot moment i especialment al fer efectives les esmentades liquidacions 

parcials el dret de comprovar o fer comprovar si el contractista ha complert els compromisos referents al 

pagament de jornals i materials invertits a l'obra, presentant el contractista els comprovants que 

s'exigeixin. 

9.24 LIQUIDACIÓ FINAL 

Acabats els treballs, es procedirà a la liquidació final de les unitats d'obra realitzades, incloent les 

modificacions del Projecte, sempre que aquestes hagin estat prèviament aprovades amb els seus preus. 

L'esmentada liquidació s'efectuarà amb el mateix criteri ja exposat per les liquidacions parcials. 

Els amidaments que serveixin de base a la liquidació final, seran grafiades pel contractista de la forma 

més clara possible, en una col·lecció de plànols que formaran part documental de la liquidació final, 

requisit sense el qual se considerarà incompleta la mateixa i nul·la a tots els efectes. 

9.25 RECEPCIÓ DE LES OBRES 

Finalitzades les obres, tindrà lloc la recepció provisional i per tant es practicarà a les mateixes un detingut 

reconeixement per la Direcció i la propietat, en presència del contractista, aixecant un acta i començant 

des d'aquest dia a contar el termini de garantia, si les obres fossin trobades en estat de ser admeses. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser admeses, es farà constar a l'acta i es donaran al contractista 

oportunes instruccions per subsanar els defectes observats. 

Es fixarà un termini per subsanar-les, acabat el qual s'efectuarà un nou reconeixement per procedir a la 

recepció provisional de l'obra. 

Abans de la recepció definitiva de les obres, s’haurà de disposar dels següents documents: 

Projecte: 

- 1. Projecte constructiu 
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- 2. Projecte “As Built” 

- 3. Manuals dels equips electromecànics 

- 4. Esquemes unifilars de mitja i baixa tensió 

- 5. Projecte elèctric visat pel Departament d’Indústria de la instal·lació en baixa i alta tensió 

- 6. Inspecció de la ECA en l’estació transformadora en el cas de contractació en mitja tensió 

- 7. Inspecció de la ECA de la instal·lació de baixa tensió 

- 8. Legalitzacions: Aparells a pressió (RAP), emmagatzemament de productes químics (RAPQ), 

instal·lacions de gas, instal·lacions de combustió (Calderes) 

- 9. Certificat d’inscripció al registre de productors de residus 

- 10. Acta de recepció única i definitiva 

Prevenció de riscos de la instal·lació: 

- 1. Avaluació de riscos 

- 2. Pla d’acció preventiva 

- 3. Mesures de condicions higièniques: agents físics / químics, biològics. 

- 4. Certificació d’inspecció de seguretat en equips de treball en ús (RD 1215/1997 de 18 de juliol, 

sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips 

de treball). 

Oferta econòmica d’explotació desglossada per partides durant l’any de garantia: 

Inventari d’equips i materials 

Tots el costos derivats per la redacció dels anteriors documents han estat repercutits en els preus 

unitaris del pressupost.  

9.26 TERMINI DE GARANTIA 

Les obres tindran un termini de garantia mínim d’un (1) any, i si hi ha equips mecànics i/o elèctrics de dos 

(2) anys, a partir de la recepció, durant el qual seran a càrrec de l'adjudicatari, no només la perfecta 

conservació de les obres, sinó també la reparació de tots els desperfectes que puguin presentar-se a 

causa de defectes o vicis ocults de les mateixes en els que no s'hagi reparat al efectuar la recepció 

provisional. 
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9.27 TERMINI D'EXECUCIÓ 

El contractista resta obligat a acabar la totalitat dels treballs dins del termini que figurarà al contracte. Al 

contracte figuraran, així mateix, la data de començament de les obres o, en defecte, el contractista ho 

farà als quinze dies de la signatura del contracte.  
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Especificacions tècniques d’equips mecànics. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0A20000 
 

 
EQUIP:              CANONADA D’ACER INOXIDABLE 
 
SERVEI:            VARIS 
 

 

- Canonades 

Material: AISI 316L (1.4404) 

DN Gruix Norma 

(mm) (mm)   

6-125 2 EN 10217 

150-600 3 EN 10217 

700 4 EN 10217 

800 4 EN 10217 

900 4 EN 10217 

1000 4 EN 10217 

 

Norma de fabricació: EN 10217-7, EN 10296 

Toleràncies segons EN 10217-7, EN 10296 

El gruix de la canonada pot augmentar en funció de la pressió a suportar i segons indica el preu unitari 
del pressupost. 

- Colzes 

Material: AISI 316L (1.4404) 

Diàmetre Gruix Norma 

(mm) (mm)   

6-125 2 EN 10253 

150-400 3 EN 10253 

450-600 4 EN 10253 

 

Radi: 1,5 vegades el diàmetre  

Diàmetres superiors: Segons norma ANSI/AWWA C208 –01 AWWA STANDARD FOR DIMENSIONS 
FOR FABRICATED STEEL WATER PIPE FITTINGS 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0A20000 
 

 
EQUIP:              CANONADA D’ACER INOXIDABLE 
 
SERVEI:            VARIS 
 

 

- Brides 

Material: AISI 316L (1.4404) 

 

Brides Tipus DIN PN 

      kg/cm2 

DN15-DN300 Premsada - 10 

DN350-DN600 Plana EN 1092 Tipus 1 10 

 

Les brides superiors a DN600 es fabricaran a partir de xapa d’acer inoxidable AISI-316L de 40 mm de 
gruix, amb taladres i cargoleria segons pressió de treball. 

Les brides premsades són del tipus boja, és a dir, és necessària la instal·lació de valona en la 
canonada. 

- Brides cegues 

Material: AISI 316L (1.4404) 

 

Brides Tipus DIN PN 

      kg/cm2 

DN15-DN600 Cega EN 1092 Tipus 5 10 

 

Les brides superiors a DN600 es fabricaran a partir de xapa d’acer inoxidable AISI-316L de 40 mm de 
gruix, amb taladres i cargoleria segons pressió de treball. 

- Valones 

Material: AISI 316L (1.4404) 

 

DN Gruix Norma 

(mm) (mm)   

15-125 2 EN 1092 Tipus 33 

150-350 3 EN 1092 Tipus 33 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0A20000 
 

 
EQUIP:              CANONADA D’ACER INOXIDABLE 
 
SERVEI:            VARIS 
 

 

- Tes iguals i caps 

Material: AISI 316L (1.4404) 

DN Gruix Norma 

(mm) (mm)   

15-125 2 EN 10253 

150-350 3 EN 10253 

 

- Reduccions concèntriques i excèntriques 

Material: AISI 316L (1.4404) 

 

DN Gruix Norma 

(mm) (mm)   

6-350 2 EN 10253 

400-600 3 EN 10253 

700 4 EN 10253 

800 4 EN 10253 

900 4 EN 10253 

1000 4 EN 10253 

 

Per reduccions no normalitzades s’utilitzarà xapa plegada del gruix corresponent a la canonada de 
major diàmetre. 

- Peces especial 

Segons norma ANSI/AWWA C208 –01 AWWA STANDARD FOR DIMENSIONS FOR FABRICATED 
STEEL WATER PIPE FITTINGS 

- Accessoris 

Abarcons: 

- Fins a 20”: abarcons normalitzats en acer inoxidable AISI-316L 

- Superior a 20”: Amb pletina de 40x5, amb varilla roscada en els extrems. Tot en acer 
inoxidable AISI-316L. 

En les parts en contacte entre la canonada i els suports, incloent abarcons, es col·locarà una banda de 
goma. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0A20000 
 

 
EQUIP:              CANONADA D’ACER INOXIDABLE 
 
SERVEI:            VARIS 
 

Cargoleria: 

- Cargol cap hexagonal segons DIN 933. Qualitat A4. 

- Femella hexagonal segons DIN 934. Qualitat A4. 

- Volandera grower segons DIN 127. Qualitat A4. 

- Vareta roscada segons DIN 975. Qualitat A4. 

Juntes:  

- Juntes normalitzades de EPDM. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0B10000 
 
 

 
EQUIP:              VÀLVULA DE COMPORTA 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: BELGICAST o equivalent 

- Model: INFINITY 

- Tipus: Eix no ascendent 

- Diàmetre nominal: Segons pressupost 

- Pressió nominal: 10/16 kg/cm2 

- Connexions: Brides segons ISO 2531 PN 10/PN 16 

- Accionament: Manual per volant 

- Dimensions generals: Segons ISO 2531 i DIN 3202 (F4) 

- Estanquitat:  Dos anell tòrics (NBR) i un reten (EPDM) 

- Pas: Recte i total 

- - Tipus de tancament: Elàstic 

MATERIALS 

- Cos: Fosa dúctil GGG 50 

- Tapa: Fosa dúctil GGG 50 

- Tancament: Fosa dúctil GGG 50 

- Revestiment del tancament: NBR/EPDM 

- Eix: Acer inoxidable 13% Cr (X20 Cr13) segons DIN 17440 

- Casquet: POM 

- Volant: Ferro fos 

- Cargoleria: DIN-912 d’acer 8.8 amb recobriment anticorrosiu. 

- Proves: Del 100% de les unitats segons ISO 5208 o DIN 

3230, índex 3 (sense pèrdua visible durant el temps de la prova) 

ACABAT 

Recobriment anticorrosiu interior i exterior amb pols de poliamida epoxi aplicat electroestàticament (RAL 5015 
Epoxi blau) 

La partida inclou el volant d’accionament i el seu acoblament. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0B30000 
 
 

 
EQUIP:              VÀLVULA DE RETENCIÓ 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: BELGICAST o equivalent 

- Model: BV-05-37 

- Tipus: Clapeta batent 

- Diàmetre nominal: Segons pressupost 

- Pressió nominal: 10 kg/cm2 – 16 kg/cm2, segons els casos 

- Connexions: Embridades, taladrades PN 10/PN16 

- Muntatge: Horitzontal o vertical 

- Tancament: Estanc 

MATERIALS 

- Cos: Foneria gris GG-25 

- Tapa: Foneria gris GG-25 

- Clapeta: Foneria gris GG-25 

- Casquet de gir: Bronze Rg5 21096 

- Disc subjecció tancament: Foneria gris GG-25 

- Tancament: Neoprè 

- Junta d’ estanquitat: Cartró klinger 

ACABATS 

Recobriment anticorrosiu interior i exterior amb pols de poliamida epoxi aplicat electroestàticament 

PRESSIONS DE SEVEI I PROVA 

 

DN Màxima pressió de servei Pressió de prova en aigua 

50 a 300 16 kg/cm2 24 kg/cm2 
350 a 400 10 kg/cm2 15 kg/cm2 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0B60000 
 
 

 
EQUIP:           VÀLVULA DE BOLA METAL·LICA 
 
SERVEI:          VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Diàmetre nominal: de ½”x3/8” fins a 2” 

- Pressió nominal: 69 kg/cm2 

- Connexions: Cargolades 

- Accionament: Manual per palanca 

MATERIALS 

- Cos:  Acer inoxidable AISI-316L 

- Bola:  Acer inoxidable AISI-316L 

- Eix:  Acer inoxidable AISI-316L 

- Seients: Tefló 

- Empaquetadura: Tefló 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0B90000 
 
 

 
EQUIP:              RODET DE DESMUNTATGE 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: BELGICAST o equivalent 

- Model: BC-06-11 

- Tipus:  Telescopi 

- Diàmetre nominal: segons pressupost 

- Pressió nominal: PN 10/PN16 

- Connexió: Embridada PN 10/PN16 

- Estanquitat: Juntes tòriques 

MATERIALS 

- Cos:  Acer inoxidable AISI-304 

- Brides: Acer al carboni A-42 b recobertes d’epoxi 

- Juntes: Neoprè 

- Cargoleria: Acer inoxidable A-4 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0BCL000 
 
 

 
EQUIP:              ELECTROVÀLVULA 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  LUCIFER ó equivalent 

- Tipus de vàlvula:  3 vies i pas directe 

- Tipus de tancament:  seient per membrana sobre metall 

- Diàmetre nominal:  1” 

- Tipus de connexions:  rosca gas 

- Pressió màxima de treball:  16 kg/cm2 

- Fluid:   aigua 

- Tipus de accionament:  electromagnètic indirecte amb comandament manual 

- Tensió:  220 V, 50 Hz 

- Posició de repòs:  normalment tancada 

MATERIALS 

- Cos:   llautó 

- Òrgans interns:  acer inox. 

- Membrana:  NBR (cautxú nitrilic) 

La partida inclou les connexions i els racords. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0C20000 
 
 

 
EQUIP:              PASSAMUR METÀL·LIC BRIDA - BRIDA 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Tipus:  Brida - Brida 

- Diàmetre nominal:  segons pressupost 

- Longitud:  segons pressupost 

- Pressió nominal:  10 kg/cm2 

- Muntatge:  horitzontal 

- Estanquitat:  anell metàl·lic 

MATERIALS 

- Canonada d'acer inoxidable AISI-316 L s/ANSI B-36.10/19, s/10 S. 

- Brides planes s/EN1092 Tipus 1. 

- Cargoleria en A-4. 

- Juntes normalitzades EPDM. 

- Inclòs anell d’estanqueïtat. 

- Tot el conjunt serà d’acer inox. AISI-316 L. 

 
Resta de característiques segons ET M0A20000. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0C2E000 
 
 

 
EQUIP:              PASSAMUR METÀL·LIC BRIDA – BRIDA AMB COLZE 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Tipus:  Brida - Brida 

- Diàmetre nominal:  segons pressupost 

- Longitud:  segons pressupost 

- Pressió nominal:  10 kg/cm2 

- Muntatge:  horitzontal 

- Estanquitat:  anell metàl·lic 

MATERIALS 

- Canonada d'acer inoxidable AISI-316 L s/ANSI B-36.10/19, s/10 S. 

- Colze de 90º segons norma EN 10253 

- Brida premsada. 

- Valona s/ EN 1092 Tipus 33. 

- Juntes normalitzades de EPDM. 

- Cargoleria en A-4. 

- Inclòs anell d’estanqueïtat. 

- Tot el conjunt serà d’acer inox. AISI-316 L. 

 
Resta de característiques segons ET M0A20000. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0C30000 
 
 

 
EQUIP:              PASSAMUR METÀL·LIC BRIDA - LLIS 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Tipus:  Brida - Llis 

- Diàmetre nominal:  segons pressupost 

- Longitud:  segons pressupost 

- Pressió nominal:  10 kg/cm2 

- Muntatge:  horitzontal 

- Estanquitat:  anell metàl·lic 

MATERIALS 

- Canonada:  acer inoxidable AISI-316 L s/ANSI B-36.10/19, s/10 S. 

- Brides planes s/EN1092 Tipus 1. 

- Cargoleria en A-4. 

- Juntes normalitzades EPDM. 

- Inclòs:  anell d’estanqueïtat. 

- Tot el conjunt serà d’acer inox. AISI-316 L. 

 

Resta de característiques segons ET M0A20000. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0D10000 
 
 

 
EQUIP:              CONTROLADOR DE NIVELL 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  FLYGT o equivalent 

- Tipus:  interruptor de mercuri 

- Model:  ENM-10 

- Instal·lació:  penjat 

- Capacitat de trencament:  a 230 V - 10 A; a 400 V - 6 A 

- Temperatura de funcionament:  de 0 a 50 ºC 

- Densitat del medi líquid:  de 0,65 a 1,50 

MATERIALS 

- Coberta:  Polipropilè 

- Cable:   PVC especial 
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 ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0D1H000 
 
 

 
EQUIP:              MESURAMENT DE NIVELL VIBRATORI 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  ENDRESS-HAUSER o equivalent 

Interruptor de nivell vibratori per líquids. 

- Model:  Liquiphant FTL31 

- Amb tub d’extensió segons aplicació 

- Viscositat màxima:  10.000 cps 

- Densitat mínima:  0,5 kg/l 

- Temperatura:  -40 a 150 ºC 

- Pressió:  40 bar (a 100ºC) 

- Homologació:  zona no classificada 

- Connexió a procés:  Rosca ISO228 G1, 316L 

- Longitud de la sonda; tipus: L=tipus II; 316L; Ra<3,2um/80grit, punt de commutació_Liquiphant II compacte 

- Electrònica:  sortida:FEL54; relé DPDT 19-253VAC/19-55VDC, comunicació 4-20 mA 

- Capçal-entrada de cable:  F16 poliester IP66; premsaestopa M20 

Totalment instal·lat i cablejat fins quadre. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0D20100 
 
 

 
EQUIP:              MANÒMETRE D’ESFERA 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  BOURDON o similar 

- Tipus:  Molla tubular, sistema Bourdon amb separador de tipus membrana 

- Model:   Concèntric 

- Tipus de connexió:  Inferior o posterior cargol mascle 

- Diàmetre de connexió:  ½ " gas 

- Diàmetre d'esfera:  100 mm 

- Fluid:   Aigua residual o fang 

- Gamma de mesura:  Mínim: 0, màxim: 1000 bar, segons DIN 16128 

- Protecció:  En bany de glicerina IP 55 segons 40050 

- Exactitud:  1% 

- Unitat de mesura de pressió:  Bar, kg/cm2, m.c.a., segons els casos 

- Construcció:  Segons DIN 16064 

- Material: 

Agulla: Alumini, pintada de negre 

Peces de contacte amb el fluid:  Aliatge de coure 

Caixa:  Acer amb cèrcol baioneta.Estanca a raig d'aigua 

Tancament:  Vidre 

Esfera:  Alumini fons blanc 

- Temperatura màxima de treball:  100C 

- Sobrepressions màximes:  130% de l'escala màxima de graduació 

durant breus espais de temps 

ACABATS 

Segons normes generals 

- Agulla: Alumini, pintada de negre 

- Diàmetre nominal: Totes les mesures 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0D40305 
 
 

 
EQUIP:              VESSADOR 
 
SERVEI:            VESSADOR 
 

CARACTERÍSTIQUES: 

- Forma d'abocador:  Rectangular 

- Amplada:  300 mm 

- Gruix:   3 mm 

- Regulació:  Manual en alçada 

- Nº d'ancoratges per ml:  4 

- Tipus d'ancoratges:  Tacs d'acer inoxidable 

MATERIALS: 

- Abocador: Xapa d'acer inoxidable AISI-316L 

- Ancoratges:  Acer inoxidable AISI-316L 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M0D70025 
 
 

 
EQUIP:              PRESSA D’AIGUA DE NETEJA 
 
SERVEI:            VARIS 
 

CARACTERÍSTIQUES 

Connexió per a preses d'aigua de neteja de conduccions i elements diversos de les instal·lacions, compostes 
de: 

- Una vàlvula de bola de DN 25 d'accionament manual. 

- Un racord ràpid tipus Barcelona de DN 25 acoblat a la vàlvula de bola, construït en llautó i connexió 
cargolada 1" gas per un extrem i racord en l'altre extrem per a endoll ràpid a mànega. 

ACABATS 

Segons normes generals. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M1A84620 
 
 

 
EQUIP:              AGITADOR HORITZONTAL 
 
SERVEI:            AGITACIÓ REACTOR ANÒXIC I DIPÒSIT DE FANGS 
 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: FLYGT o equivalent 

- Model: SR 4620.410 SF 13º 

- Diàmetre hèlix: 210 mm 

- Inclinació hèlix: 13º 

- Nombre de pales: 2 

- Revolucions de l’hèlix: 1.350 rpm 

- Estanquitat: Dues (2) juntes mecàniques auto lubricades per carter d’oli  

- Protecció tèrmica: Sondes tèrmiques 

MATERIALS 

- Carcassa: AISI 316 

- Hèlix: AISI 316 

- Eix: EN 1.4021 

- Anells tòrics: FPM  

- Juntes: Interior/Superior: WCCr - WCCr 

 Exterior / Inferior: WCCr - WCCr 

MOTOR 

- Potència: 1,5 kW 

- Velocitat: 1.350 rpm 

- Tensió: 400 V 

- Protecció: IP-68 

- Cable: 10 m de cable SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm² 

ACCESSORIS 

- Guiadera per barra de 50 x 50 mm d’acer inoxidable AISI-316L. 

- Mitja lluna de recolzament en acer inoxidable AISI-316L. 

- 3 suports de cable amb mosquetó d’acer inoxidable. 

- 1 Suport de malla. 



Especificacions tècniques d’equips mecànics. 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 19 

 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
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EQUIP:              AGITADOR HORITZONTAL 
 
SERVEI:            AGITACIÓ REACTOR ANÒXIC I DIPÒSIT DE FANGS 
 

- Suport per l’agitador en acer inoxidable AISI-316L. 

- Barra guia en acer inoxidable AISI-316L de 6,50 m de longitud. 

- Suport superior(amb ancoratge) barra guia en acer inoxidable AISI-316L. 

- Cargoleria en A-4. 

- Estructura de sistema d’hissat en acer inoxidable AISI-316L. 

- Base per winche en acer inoxidable AISI-316L. 

- Winche i cable en acer inoxidable AISI-316L, adaptats als pesos a suportar. 

- Polinxa i suport en acer inoxidable AISI-316L, adaptats als pesos a suportar. 

- Base pel pescant en acer inoxidable AISI-316L, adaptada als pesos a suportar. 

- 15 m de cable d’extracció en acer inoxidable AISI-316L. 
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EQUIP:              BOMBA SUBMERGIBLE 
 
SERVEI:            BOMBAMENT D’ENTRADA 
 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  FLYGT o equivalent 

- Tipus:  DP-3069-LT-3 

- Corba:  53-411 

- Tipus d’impulsor:  Vortex 

- Diàmetre impulsor: 165 mm 

- Nombre d’hèlix: 6 

- Cabal:  16,67 m³/h 

- Alçada manomètrica:  7,62 m.c.a. 

- Pas de sòlids:  65 mm 

- Potència del motor:  2,0 kW 

- Revolucions del motor:  1.355 rpm 

- Sistema de refrigeració:  Mitjançant aletes dissipadores de calor 

- Estanquitat:  Mitjançant dues juntes mecàniques autolubricades amb oli per treballar en sec 

amb ranura helicoidal al voltant de les juntes mecàniques per neteja de petites partícules abrasives 

- Protecció tèrmica: Sondes tèrmiques 

- Tipus d’operació: S1 

- Sòcol de descàrrega: DN65 segons EN 1092-2 Tab.9 (PN16) i segons ANSI B16.1-89, tab 5 

MATERIALS 

- Carcassa i part hidràulica:  HºFº GG25 

- Impulsor: HºFº GG20 

- Material dels anells tòrics:  FPM 

- Material de l’eix:  EN 1.4057 (AISI 431) 

- Sòcol de descàrrega: GG25 

- Juntes: Interior/Superior: Carbó – Ceràmic 

 Exterior/Inferior: WCCr - Ceràmic 
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EQUIP:              BOMBA SUBMERGIBLE 
 
SERVEI:            BOMBAMENT D’ENTRADA 
 

MOTOR 

- Tipus:  submergible 

- Model: D3069.180 13-10-4BB-W 2 kW estàndard 

- Potència:  2 kW 

- Velocitat:  1.355 rpm 

- Aïllament:  classe F 

- Tensió:  400 V , 50 Hz 

- Intensitat nominal:  5 A 

- Intensitat a l’engegada: 20 A 

- Factor de potència: 1/1 càrrega: 0,83 

¾ càrrega:0,74 

½ càrrega: 0,61 

- Rendiment del motor: 1/1 càrrega: 69,3% 

¾ càrrega:71,2% 

½ càrrega: 69,0% 

- Protecció:  IP-68 

- Cable: 10 m de cable SUBCAB 4G1,5+2x1,5 mm² 

ACCESSORIS 

- Sòcol de descàrrega. 

- Suport superior dels tubs guia en acer inoxidable AISI-316L 

- Tubs guia format per tubs de 2” de diàmetre en acer inoxidable AISI-316L 

- Cadena per extracció de bombes en acer inoxidable AISI-316L 

El sòcol s’instal·larà amb perns d’acer inoxidable DAISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o equivalent, 
aixecada sobre la solera. Posteriorment s’anivellarà i s’omplirà l’espai lliure amb sikagrout 612 o equivalent 
(Segons indicacions de la Direcció d’Obra). 
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EQUIP:              BOMBA PERISTÀLTICA 
 
SERVEI:            PURGA DE FANGS PRIMARIS I RECIRCULACIÓ DE FANGS BIOLÒGICS 
 

 

CONDICIONS DE SERVEI 

- Fluid: Fangs primaris (3.000 mg/L) i fangs biològics (1.500 mg/L) 

- Cabal necessari: 1,56 m³/h 

- Cabal aportat per la bomba: 154 – 2.735 L/h 

- Aspiració: 1 m 

- Impulsió: < 4 bar 

DESCRIPCIÓ DE LA BOMBA 

- Tipus de bomba: Peristàltica 

- Marca: BOYSER 

- Model: FMP-40 

- Connexió aspiració: Rosca 1 ½” BSP 

- Connexió impulsió: Rosca 1 ½” BSP 

- Pressió de disseny: 8 bar 

MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ 

- Parts en contacte amb el fluid: 

o Tub flexible: NR (Cautxú natural) 

o Connexions: Acer inoxidable 

- Parts sense contacte amb el fluid: 

o Cos de la bomba: Ferro fos i recobriment de polièster en pols 

ACCIONAMENT 

- Tipus: Moto-reductor, variador de freqüència i ventilació forçada 

- Potència instal·lada: 1,5 kW 

- Velocitat del motor: 1.450 rpm 

- Velocitat nominal: 45 rpm 

- Tensió: 400 V – trifàsic 

- Freqüència: 50 Hz 

- Protecció: IP-55 
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EQUIP:              BOMBA PERISTÀLTICA 
 
SERVEI:            PURGA DE FANGS PRIMARIS I RECIRCULACIÓ DE FANGS BIOLÒGICS 
 

- Variador de freqüència: Inclòs 

- Velocitat de treball: 3-53 rpm 

- Interval de freqüència: 3-65 Hz 

- Ventilació forçada del motor: Sí 

- Sondes PTC: Sí 

- Muntatge del grup: Horitzontal monoblock 

 
La bomba s’instal·larà amb perns d’acer inoxidable AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o equivalent, 
aixecada sobre la solera. Posteriorment s’anivellarà i s’omplirà l’espai lliure amb sikagrout 612 o equivalent 
(Segons indicacions de la Direcció d’Obra). 
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EQUIP:              REIXA MANUAL 
 
SERVEI:            DESBAST DE SÒLIDS GRUIXUTS 
 

- Ample del canal: 0,20 m 

- Alçada del canal: 2,00 m 

- Alçada de la reixa: 2,20 m 

- Inclinació de la reixa: 75º 

- Llum de pas: 20 mm 

- Secció dels barrots: quadrats de 40 x 8 mm 

MATERIALS 

- Reixa:  

o Barrots: Acer inoxidable AISI-316L 

o Marc: Acer inoxidable AISI-316L 

- Rastell de neteja:  

o Pinta: Alumini 

o Mànec: Alumini 

- Cistell de recollida:  

o Longitud: 600 mm 

o Material: Acer inoxidable AISI-316L 
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EQUIP:              COMPORTA MURAL MANUAL 
 
SERVEI:            AÏLLAMENT 
 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  COUTEX o equivalent 

- Tipus:  Mural CM07 

- Accionament:  Manual amb volant 

- Ample o diàmetre del forat (A):  segons taula i pressupost 

- Alçada del forat: (B)  segons taula i pressupost 

- Càrrega aigua (W):  segons taula i pressupost 

- Alçada banqueta (S):  segons taula i pressupost 

- Alçada volant maniobra (H):  segons taula i pressupost 

- Estanquitat:  4 costats 

- Estanquitat:  Segons norma DIN 19569, part 4, taula 1, edició de febrer 1995 

- Fuita admissible: 0,02 l/s/m segons norma DIN 19569-4 

MATERIALS 

- Marc:  acer inoxidable AISI-316L 

- Tauler:  acer inoxidable AISI-316L 

- Fuset:  acer inoxidable AISI-316 

- Columna de maniobra:  acer al carboni S-235 JR 

- Estanquitat: Estanquitat goma-inox. A quatre bandes mitjançant perfil especial de goma - 
EPDM. 

- Volant:  fosa 

- Cargoleria: A4 

PROTECCIONS 

- Protecció marc i tauler: Sorrejat amb conrindon blanc o microesfera i una imprimació 
incolora de vernís base aigua, mantenint les propietats mecàniques 
i protecció original. 

- Protecció columna accionament: Sorrejat previ segons “Swedish Standards” (grau SA 2 ½). 

1a aplicació: Pintura epoxi de dos components amb elevat 
contingut en zinc. Gruix: 1x30µ. 

2a aplicació: Pintura epoxi de capa gruixuda de dos components 
curada amb poliamida. Gruix: 1x100µ. 
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EQUIP:              COMPORTA MURAL MANUAL 
 
SERVEI:            AÏLLAMENT 
 

3a aplicació: Esmalt de poliuretà brillant de dos components a base 
de isocianat alifàtic i acrilat. Gruix: 1x35µ. 

Gruix total del procediment: 165µ. 

 

CODI SERVEI A (m) B (m) W (m) S (m) H (m) 

M1F20404 Aïllament a l’entrada de l’EDAR 0,40 0,40 1,50 2,00 2,90 

M1F2D200 Aïllament biodisc i aïllament tractament 
terciari 

ø 0,20 ø 0,20 1,20 1,65 2,55 
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EQUIP:              CONTENIDOR PLÀSTIC 
 
SERVEI:            EMMAGATZEMAMENT DE RESIDUS 
 

 

Contenidor per a la recollida dels residus. 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  ROS-ROCA o equivalent 

- Tipus:  DIN 30700 

- Capacitat:  1.100 l. 

- Dimensions: 

o Llarg:  1.370 mm 

o Ample:  1.075 mm 

o  Alt:  1.460 mm 

- Amb rodes 

- Adequada per a càrrega en camió de retirada de brossa. 

MATERIAL 

Polietilè injectat o Poliester reforçat amb fibra de vidre. 
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EQUIP:              PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
SERVEI:            PRETRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

- Marca:  HUBER o equivalent 

- Tipus:  HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200 

Reixa 

- Cabal màxim:  10 L/s 

- Concentració màxima de sòlids filtrables: 300 mg/L 

- Tipus de tamís: Ro 1/600 

- Llum de pas: 6 mm 

- Colmatació màxima: 30% 

- Compactació dels residus: 35% MS 

- Angle d’instal·lació del tamís: 35º 

- Alçada de descàrrega: 1.500 mm 

Dessorrador 

- Cabal del dessorrador: 10 L/s 

- Tipus: Airejat 

- Desgreixador: Sí 

- Longitud del dessorrador: 2.200 mm 

- Grau de separació: 90% 

- Grandària de partícula: ≥ 0,2 mm 

- Temps de retenció: 220 s 

- Alçada de descàrrega: 1.500 mm 

PLANTA COMPACTA HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200 

DADES TÈCNIQUES Ro5 

- Capacitat:  10 L/s. 

- Longitud total: 3.350 mm 

- Amplada total:  1.245 mm 

- Alçada del tanc:  2.530 mm 
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EQUIP:              PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
SERVEI:            PRETRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

- Alçada total:  3.501 mm 

- Entrada:  DN150 

- Sortida:  DN150 

- Sortida pel líquid de premsat:  DN50 

- Pes total buit:  1.660 kg 

- Pes total en condicions de funcionament:  4.260 kg 

- Pes total completament inundat:  5.160 kg 

- Material: Acer inoxidable  AISI-316L (1.4404) 

DADES TÈCNIQUES Ro1 

- Capacitat:  10 L/s 

- Diàmetre de la cistella:  600 mm 

- Llum de pas:  6 mm 

- Diàmetre del cargol:  273 mm 

- Angle d’instal·lació:  35º 

- Longitud total:  3.200 mm 

- Alçada de descàrrega:  1.500 mm 

- Pes: 400 kg 

- Material: Acer inoxidable  AISI-316 L (1.4404) 

- Accionament: Motor asíncron 

o Fabricant: Bauer o equivalent 

o Model:  BF40-74W DPE09XA4/C2-SP 

o Potència nominal:  1,1 kW. 

o Intensitat nominal:  2,45 A 

o Tensió:  400 V 

o Freqüència:  50 Hz 

o Velocitat a la sortida del reductor:  13 rpm 

o Velocitat de gir del motor:  1440 rpm 

o Grau de protecció:  IP65 

o Protecció del motor:  Protecció del motor en el quadre elèctric. 

o Classe d’aïllament:  F 
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EQUIP:              PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
SERVEI:            PRETRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

o Factor de potència:  0,76 

o Nivell d’eficiència energètica: IE3 

o Pes: 66 kg 

PREMSA DE RESIDUS 

- Compactació de residus aproximadament:  35% DS 

- Connexió per aigua de rentat:  1” Geka 

- Pressió de funcionament requerida:  5-7 bar. 

- Sortida per líquid de premsat:  d:50 mm 

- Alçada de descàrrega de residus:  1.500 mm 

- Diàmetre del cargol:  273 mm 

- Material:  Acer inoxidable AISI 316L (1.4404) 

- Màxima capacitat de tractament de residus al 15% MS:  30 L/min. 

NETEJA AUTOMÀTICA DEL TAMBOR. 

- Consum d’aigua de rentat:  1,40 m³/h 

- Pressió requerida:  5 bar 

- Qualitat de l’aigua (grandària de partícula):  Aigua potable (200 micres) 

- Connexió aigua:  1 ¼” 

- Electrovàlvula: 

o Fabricant:  Bürkert 6281 o equivalent. 

o Quantitat:  1 

o Tensió:  24V DC 

o Potència nominal:  8W 

o Grau de protecció:  IP65 

o Connexió a procés:  1” 

o Índex de protecció:  sense índex de protecció Ex. 

SISTEMA DE RENTAT AUTOMÀTIC DE LA ZONA DE PREMSAT. 

- Consum d’aigua de rentat:  60 L/d 

- Pressió requerida:  5-7 bar 

- Qualitat de l’aigua (grandària de partícula):  Aigua potable (200 micres) 
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EQUIP:              PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
SERVEI:            PRETRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

- Connexió aigua:  1 ¼” 

- Electrovàlvula: 

o Fabricant:  Bürkert 6281 o equivalent. 

o Quantitat:  1 

o Tensió:  24V DC 

o Potència nominal:  8W 

o Grau de protecció:  IP65 

o Connexió a procés:  1” 

o Índex de protecció:  sense índex de protecció Ex. 

CARGOL HORITZONTAL D’EXTRACCIÓ DE SORRES. 

- Diàmetre del cargol:  168 mm 

- Longitud:  2.200 mm 

- Material:  Acer inoxidable AISI-316L (1.4404) 

- Accionament: Motor asíncron 

o Fabricant: Bauer o equivalent 

o Model:  BF40Z-74W DPE09XA4/C2-SP 

o Potència nominal:  0,55 kW. 

o Intensitat nominal:  1,4 A 

o Tensió:  400 V 

o Freqüència:  50 Hz 

o Velocitat a la sortida del reductor:  5,7 rpm 

o Velocitat de gir del motor:  1420 rpm 

o Grau de protecció:  IP65 

o Protecció del motor:  Protecció del motor en el quadre elèctric. 

o Classe d’aïllament:  F 

o Factor de potència:  0,69 

o Nivell d’eficiència energètica: IE3 

o Pes: 59 kg 

CARGOL D’EXTRACCIÓ DE SORRES. 

- Diàmetre del cargol:  168 mm 
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EQUIP:              PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
SERVEI:            PRETRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

- Longitud:  5.000 mm 

- Material:  Acer inoxidable AISI-316L (1.4404) 

- Accionament. Motor asíncron 

o Fabricant: Bauer o equivalent 

o Model:  BF40-74W DPE09XA4/C2-SP 

o Potència nominal:  1,1 kW. 

o Intensitat nominal:  2,45 A 

o Tensió:  400 V 

o Freqüència:  50 Hz 

o Velocitat a la sortida del reductor:  12 rpm 

o Velocitat de gir del motor:  1440 rpm 

o Grau de protecció:  IP65 

o Protecció del motor:  Protecció del motor en el quadre elèctric. 

o Classe d’aïllament:  F 

o Factor de potència:  0,76 

o Nivell d’eficiència energètica: IE3 

o Pes: 66 kg 

COMPRESSOR DE PALETES ROTATIVES. 

- Capacitat d’aspiració:  17 m³/h 

- Pressió de treball:  0,7 bar 

- Connexió:  G ½” 

- Fabricant:  Gardner Denver o equivalent 

- Tipus:  V-DTN 16 (04) 

- Potència nominal:  0,55 kW 

- Intensitat nominal:  2,77 / 1,55 A 

- Tensió:  400 V 

- Freqüència:  50 Hz 

- Velocitat de gir:  1.450 rpm 

- Grau de protecció:  IP55 

- Índex de protecció:  No 
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EQUIP:              PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
SERVEI:            PRETRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

- Material:  Acer inoxidable AISI-316L (1.4404) 

DESGREIXADOR. 

- Material:  Acer inoxidable AISI-316L (1.4404) 

- Nombre d’accionaments:  1 

- Accionament. Motor asíncron 

o Fabricant: Bauer o equivalent 

o Tipus: BS06-74V 

o Potència nominal:  0,12 kW. 

o Intensitat nominal:  0,46 A 

o Tensió:  400 V 

o Freqüència:  50 Hz 

o Velocitat a la sortida del reductor:  13,5 rpm 

o Velocitat de gir del motor:  1350 rpm 

o Grau de protecció:  IP65 

o Protecció del motor:  Protecció del motor en el quadre elèctric. 

o Classe d’aïllament:  F 

o Factor de potència:  0,72 

o Nivell d’eficiència energètica: IE1 

o Pes: 8,4 kg 

o Protecció contra sobrecàrrega: Detector inductiu Namur 

 Fabricant. IFM electrònic o equivalent 

 Tipus: NI5011 

 Grau de protecció: IP67 

 Tensió: 7,5 – 30 V 

BOMBA DE GREIXOS. 

- Medi a transportar:  Barreja greixos-aigua 

- Fabricant:  Seepex o equivalent 

- Tipus de bomba:  Bomba de cargol excèntric. 

- Capacitat:  5,5 m³/h 

- Pressió:  1-2 bar 
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EQUIP:              PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
SERVEI:            PRETRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

- Potència nominal:  1,5 kW 

- Tensió:  400 V 

- Freqüència:  50 Hz 

- Velocitat de sortida del reductor:  394 rpm 

- Grau de protecció:  IP55 

- Protecció del motor:  Protecció del motor en quadre elèctric 

- Coeficient de temperatura de protecció de funcionament en sec: NTC 

- Nivell d’eficiència energètica: IE3 

- Connexió d’aspiració:  DN65 

- Connexió d’impulsió:  DN 65 

EASY WASH UNIT 

- Unitats:  1 

DIPÒSIT DE GREIXOS 

- Unitats:  1 

ACCESSORIS 

- 1 tobogan de descàrrega (tancat) per a RPPS (Longitud de 1.500 mm) fet en acer inoxidable AISI-316L 
(1.4404). 

- 1 tobogan de descàrrega (obert) per a cargol d’extracció de sorres (Longitud de 1.500 mm) fet en acer 
inoxidable AISI-316L (1.4404). 

- 1 Coberta per a dessorrador i desgreixador. Material: acer inoxidable AISI-316L (1.4404) 

- 1 Plataforma de servei amb barana de protecció. Material: acer inoxidable AISI-316L (1.4404) 

QUADRE ELÈCTRIC. 

- Envolvent:  RITTAL o equivalent 

- Grau de protecció:  IP54 

- Material:  Xapa d’acer pintat RAL 7035 

- Dimensions estimades:  780 x 780 x 210 mm (WxHxD) 

- PLC:  Siemens S7-1200 

- HMI:  Siemens KTP 400 

- 1 Comandament de control local sense protecció Ex per a la planta compacta. 

- 1 Comandament de control local per a la bufant. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M2B1HRO5 
 
 

 
EQUIP:              PRETRACTAMENT COMPACTE 
 
SERVEI:            PRETRACTAMENT DE L’AIGUA RESIDUAL 
 

- Cablejat elèctric de tots els receptors. 

ALTRES. 

Subministrament i instal·lació d’escomesa d’aigua de serveis DN40 d’acer inoxidable AISI-316L per a neteja. 

Totalment instal·lat, provat i verificat. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M2B2KKA1 
 
 

 
EQUIP:              BIODISC 
 
SERVEI:            TRACTAMENT BIOLÒGIC 
 

 
- Marca: System S&P O EQUIVALENT 

- Model: KKA-2000-E-1850/2 

- Dimensions  

o Diàmetre del disc: 2.000 mm 

o Nombre d’etapes: 3 

o Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110 

o Nombre total de discs: 295 

o Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm 

o Superfície de biodiscs: 1.850 m² 

o Longitud: 10.110 mm 

o Ample: 2.260 mm 

o Alçada: 2.265 mm 

o Diàmetre de l’eix: 120 mm 

o Velocitat de gir: 3,5 rpm 

- Materials  

o Estructura suport (interna i externa): Acer inoxidable AISI-304L 

o Cubells sínia elevació: Polipropilè 

o Cuba: Polipropilè 

o Biodiscs: Polipropilè no porós (2 mm de gruix) 

o Coberta: Alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant 

o Eix: Massís d’acer inoxidable AISI-304L 

- Moto reductor  

o Unitats: 1 

o Potència: 1,10 kW 

o Tensió: 3x400 V 

o Freqüència: 50 Hz 

o Tracció: Directa (sense cadenes ni pinyons) 

o Acoblament: Elàstic (dispositiu de goma) 

o Tipus de protecció:  IP-55 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M2B2KKA1 
 
 

 
EQUIP:              BIODISC 
 
SERVEI:            TRACTAMENT BIOLÒGIC 
 

o Protecció anticorrosiu: KS 1 

- Decantador  

o Unitats: 1 

o Marca: System S&P 

o Model: LMS-E-3,5/1 

o Inclou: Bomba de fangs Grundfos AP35.40.06.3 de 0,60 kW de potència 

La partida inclou: 

- Muntatge hidràulic entre els equips. 

- Ancoratge i anivellament del biodisc. 

- Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de fangs i del motor del biodisc amb el quadre elèctric. 

- Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el sistema. 

- Coberta d’alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb sistema d’obertura servo assistida que 
permet l’accés a tots els components del mòdul de biodiscs. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M2B3F250 
 
 

 
EQUIP:              PLANTA COMPACTA FOSA SÈPTICA I BIOFILTRE 
 
SERVEI:            TRACTAMENT PROVISIONAL 
 

 

CARACTERÍSTIQUES 

Fosa sèptica i filtre percolador prefabricat. 

- Marca: REMOSA o equivalent 

- Producte: Fosa Filtre 

- Model: FF250 

- Mètode de fabricació del cilindre: “Filament Winding” 

- Material de fabricació: PRFV 

- Tipus de resina: Ortoftàlica 

- Acabat exterior: Protecció UV – Topcoat 

- Boca d’home: Polipropilè 

- Canonades: PVC 

- Sortida: Inferior 

DIMENSIONS 

- Diàmetre:  2.500 mm 

- Longitud total:  12.900 mm 

- Volum total:  62 m³ 

- Volum digestor:  28 m³ 

- Volum clarificador:  14 m³ 

- Volum filtre biològic:  20 m³ 

- Volum replè plàstic:  13 m³ 

- Canonada d’entrada: PVC DN250 

- Canonada de sortida: PVC DN250 

- Canonada de ventilació: PVC DN200 

- Canonada del distribuïdor: PVC DN110 

- Boca d’home: 567 mm de diàmetre 

- 10 orelles d’elevació 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M3A30000 
 
 

 
EQUIP:              MESURADOR DE NIVELL PER ULTRASONS 
 
SERVEI:            MESURA DE NIVELL DE L’AIGUA 
 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca:  ENDRESS-HAUSER o equivalent 

- L’equip de mesura de nivell per ultrasons està format pels següents elements: 

1 Sensor ultrasònic PROSONIC S FDU 91 de característiques següents: 

- Material:  PVDF 

- Connexió a procés:  Rosca ISO228, 1” Gas, PVDF 

- Protecció: IP 68 

- Temperatura màx.:  -40°…+80°C 

- Pressió màxima de treball:  4 bar abs. 

- Abast de mesura:  10 m en líquids 

- Zona morta:  30 cm. 

- Autoneteja de la membrana 

- Distància de bloqueig:  0,3 m 

- Inclou 10 m de cable 

- Referència equip: FDU91-RG1AA 

1 Transmissor de nivell PROSONIC S FMU 90 de característiques següents: 

- Electrònica:  Microprocesadors 

- Muntatge:  sobre paret 

- Material Caixa:  PC 

- Protecció:  IP 66 

- Operació:  Teclat amb display il·luminat. 

- Alimentació:  90-253 V a.c. 

- Entrada:  1 sensor FDU9x/8x 

- Contactes de sortida:  1 relé SPDT 

- Senyal de sortida:  0/4-20 mA HART 

- Inclou software de configuració  Inclòs. 

- Referència equip:  FMU90-R11CA131AA1A 

1 Suport de muntatge de les característiques següents: 

- Longitud del suport de muntatge: 700 mm 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M3A30000 
 
 

 
EQUIP:              MESURADOR DE NIVELL PER ULTRASONS 
 
SERVEI:            MESURA DE NIVELL DE L’AIGUA 
 

- Diàmetre del suport: 1” 

- Material: Acer zincat 

- Us:  Per muntatge de sensor/transmissor FMU9x/FMU86x 

- Referència equip: 919791-0000 

1 Suport pel sensor de les característiques següents: 

- Longitud del suport del sensor: 1.000 mm 

- Material: Acer galvanitzat 

- Us:  Abraçadora de paret FMU9x/FMU86x 

- Referència equip: 919790-0002 

La partida inclou a més al voltant de 4,50 m de canonada de PVC de DN-250, PN-4 s/UNE 53.112 ancorada al 
mur amb suports d’acer inoxidable AISI-316 L per a evitar les escumes. El sensor anirà centrat en aquest tub. 

La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable format per una columna de 40x40 mm d’1,50 m 
d’alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el transmissor. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET M3AE0000 
 
 

 
EQUIP:              CABALÍMETRE ELECTROMAGNÈTIC 
 
SERVEI:            MESURA DE CABAL AIGUA 
 

 

CARACTERÍSTIQUES 

- Marca: ENDRESS – HAUSER o equivalent 

- Model: PROMAG W400 - segons taula 

- Tipus: Cabalímetre magnètic inductiu versió remota 

- Electrònica: microprocessador programable 

- Diàmetre nominal: Segons pressupost 

- Recobriment interior: Poliuretà 

- Pressió nominal: segons taula 

- Connexió a procés: brides EN1092-1 en acer al carboni 

- Tub de mesura: Acer 1.4301 

- Elèctrodes: Acer inoxidable 1.4435/316L 

- Temperatura màxima: 60ºC 

- Conductivitat mínima del fluid: 5 μS/cm 

- Tensió: 230V/50Hz 

- Consum: 15 VA 

- Tipus de protecció: IP67 

- Comunicació: 4-20 mA HART 

- Precisió: 0,5% del valor mesurat 

- Totalitzador: pulsos 

- Referència:  

 

Diàmetre Fluid Referència PROMAG W-400 Connexió a procés 

65 Aigua o fangs 5W4C65-
AAALHP1AUD3K0A+AD 

5W4C65 PN16 

80 Aigua o fangs 5W4C80-
AAALHP1AUD3K0A+AD 

5W4C80 PN16 

La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable format per una columna de 40x40 mm d’1,50 m 
d’alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el transmissor. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NA210000 
 

 
EQUIP:              CABLE MULTIPOLAR 
 
SERVEI:            MANIOBRA Y CONTROL 
 

 

- Característiques 

- Marca: Prysmian o equivalent. 
- Designació: VV-K 0,6/1 kV. 
- Denominació comercial: Euroflam energia 
- Secció: 1,5 y 2,5 mm2. 
- Nº de conductors: De 6 a 30 conductors 
- Tensió de aïllament: 0,6/1 kV. 
- Tensió d’assaig:  3.500 V durant 5 minuts. 
- Conductors: Cordes de coure recuit classe 5. 
- Característiques Constructives: Segons UNE 21123-1. 
- Formació del conductor: Segons UNE 21022 
- Tipus de aïllament: Policlorur de vinil. 
- Tipus de coberta exterior: Policlorur de vinil (PVC-ST1). 
- Identificació conductors: Por numeració + 1 conductor Groc/Verd 
- Temperatura màxima en servei: 70°C 
- Temperatura màxima en curtcircuit: 160°C 
– Norma constructiva: UNE 21123-1. 
 

- Assajos de foc: 

– No propagació de la flama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; NFC 32070-C2. 
– Reduïda emissió de halògens: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; Emissió ClH < 20%. 
 

 

 

 

- Aplicacions: 

 
- Apte per a control i comandament, amb bones característiques de resistència al greix i olis. 
- Cable flexible per instal·lacions fixes. (ITC-BT 20). 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NA210000 
 

 
EQUIP:              CABLE MULTIPOLAR 
 
SERVEI:            MANIOBRA Y CONTROL 
 

 

- Característiques dimensionals: 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NA310000 
 

 
EQUIP:              CABLE B.T. 
 
SERVEI:            ALIMENTACIÓ A RECEPTORS 
 

 

- Característiques 

- Marca: PRYSMIAN o equivalent. 
- Designació: RV-k 0,6/1 kV. 
- Denominació comercial: Retenax Flex. 
- Secció: mínima 1,5 mm2. 
- Tensió de aïllament: 0,6/1 kV. 
- Norma constructiva: Segons UNE 21123-2. 
- Conductors: Cordes de coure recuit classe 5. 
- Formació del conductor: Segons UNE 21022 
- Tipus de aïllament: Polietilè reticulat (XLPE). 
- Tipus coberta exterior: Policlorur de vinil (PVC). 
- Temperatura màxima de utilització: 90°C 
- Temperatura màxima de curtcircuit: 250°C 
 

- Aplicacions 

• Per les xarxes de distribució, escomeses, instal·lacions d’enllumenat exterior i instal·lacions industrials 
a l’aire o soterrades, en las que es requereix una major facilitat de manipulació, mantenint al mateix 
temps unes prestacions elevades davant  de sobrecàrregues i curtcircuits. 

 

- Xarxes subterrànies de distribució (ITC-BT 07). 

- Instal·lacions subterrànies (ITC-BT 07). 

- Enllumenat exterior subterrani (ITC-BT 09). 

- Instal·lacions interiors o receptores (ITC-BT 20). 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NA310000 
 

 
EQUIP:              CABLE B.T. 
 
SERVEI:            ALIMENTACIÓ A RECEPTORS 
 

 

- Característiques dimensionals 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NA310000 
 

 
EQUIP:              CABLE B.T. 
 
SERVEI:            ALIMENTACIÓ A RECEPTORS 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NAA00000 
 

 
EQUIP:              CABLE B.T. 
 
SERVEI:            DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
 

 

- Característiques 

- Marca: PRYSMIAN o equivalent. 
- Designació: RZ1-K 0,6/1 kV. 
- Denominació comercial: Afumex 1000 V (AS) 
- Tensió d’aïllament: 0,6/1 kV. 
- Conductors: Cordes de coure recuit classe 5. 
- Normes Constructives: Segons UNE 21123-4 
- Formació del conductor: Segons UNE 21022 
- Tipus de aïllament: Mescla de polietilè reticulat, tipus DIX3 
- Tipus de coberta exterior: Mescla especial cero halògens, tipus Afumex Z1 
- Color de la coberta:  Verd 
- Temperatura màxima en servei permanent: 90°C 
- Temperatura màxima en curtcircuit: 250°C 

 

 

 

 

- Aplicacions: 

• Cable adequat per instal·lacions en locals de pública concurrència: (sales d’espectacles, centres 
comercials, escoles, hospitals, edificis d’oficines, pavellons esportius, etc.). 
 
• En centres informàtics, aeroports, naus industrials, parkings, locals de difícil ventilació y/o 
evacuació, línies generals d’alimentació, derivacions individuals, etc. 
 
• En tota instal·lació a on el risc d’incendi no sigui menyspreable. 
 

- Líneas generals d’alimentació (ITC-BT 14). 
- Derivacions individuals (ITC-BT 15). 
- Instal·lacions interiors o receptores (ITC-BT 20). 
- Locals de pública concurrència (ITC-BT 28) 
- Locals con risc d’incendi o explosió (ITC-BT 29). 
- Indústries. 
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ET NAA00000 
 

 
EQUIP:              CABLE B.T. 
 
SERVEI:            DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
 

 

- Característiques dimensionals: 
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EQUIP:              CABLE B.T. 
 
SERVEI:            DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
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EQUIP:              CABLE B.T. 
 
SERVEI:            DERIVACIÓ INDIVIDUAL 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NAB10000 
 

 
EQUIP:              CABLE APANTALLAT 
 
SERVEI:            CONEXIÓ ENTRE VARIADORS DE FREQÜÈNCIA I MOTORS  
 

 

- Característiques 

- Marca: PRYSMIAN o equivalent. 
- Designació: RVKV-k 0,6/1 kV. 
- Denominació comercial: Retenax Varinet K. 
- Secció: Varies. 
- Normativa de disseny: UNE 21123-2. 
- Tensió nominal: 1000 V. 
- Assaig de tensió en c.a. durant 5 min.: 3.500 V. 
 

 No propagador de la flama. 

 No propagador de l’incendi. 

 Resistència a l’absorció de l’aigua. 

 Resistència als raigs ultraviolats. 

 Resistència al fred 
 

- Assaigs de foc:  
 
No propagació de la flama: UNE EN 50265, IEC 60332-1. 
No propagació de l’incendi: UNE EN 50266, IEC 60332-3. 
 

 

 

 

 

- Aplicacions: 

Cables especials per interconnexió entre variadors de freqüència i motors, d’acord amb les 
indicacions del fabricant del variador. 
 

 

 



Especificacions tècniques d’equips elèctrics. 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 11 

 

 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NAB10000 
 

 
EQUIP:              CABLE APANTALLAT 
 
SERVEI:            CONEXIÓ ENTRE VARIADORS DE FREQÜÈNCIA I MOTORS  
 

 

- Descripció: 

 
- Conductors: Coure electrolític. 
- Flexibilitat: Classe 5 segons UNE 210022. 
- Temperatura de servei continu: -25, +90°C. 
- Temperatura màxima en curtcircuit: 250°C. 
- Aïllament: Polietilè reticulat (XLPE), tipus Dix3· s/HD 603-1. 
- Coberta interior: PVC tipus DMV-18 s/HD 603-1. 
- Conductor concèntric: Corona de fils col·locats helicoïdalment 
 + contraespira de coure. 
- Coberta exterior: PVC tipus DMV-18 s/HD 603-1. 
 

- Característiques dimensionals: 

 

Secció 
mm2 

Espessor 
nominal 

aïllament mm 

Diàmetre s/ 
aïllament aprox 

mm 

Diàmetre 
exterior 

Nominal mm 

Pes aprox 
Kg/km 

Resistència 
conductor 

a 20ºC 

3 x 2,5 / 2,5 0,7 3,4 14,2 290 7,980 

3 x 4 / 4 0,7 3,8 15,2 350 4,950 

3 x 6 / 6 0,7 4,4 16,6 440 3,300 

3 x 10 / 10 0,7 5,5 19,1 650 1,910 

3 x 16 / 16 0,7 6,6 22,1 910 1,210 

3 x 25 / 16 0,9 8,2 25,9 1330 0,780 

3 x 35 / 16 0,9 9,7 29,1 1720 0,554 

3 x 50 / 25 1,0 10,8 31,7 2330 0,386 

3 x 70 / 35 1,1 12,9 36,7 3190 0,272 

3 x 95 / 50 1,1 14,4 40,6 4110 0,206 

3 x 120 / 70 1,2 15,9 44,3 5180 0,161 

3 x 150 / 70 1,4 18,0 48,3 6390 0,129 

3 x 185 / 95 1,6 20,5 56,1 8080 0,106 

3 x 240 / 120 1,7 23,3 63,1 10410 0,0801 

3 x 300 / 150 1,8 25,7 70,1 13390 0,0641 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NB110000 
 

 
EQUIP:              SAFATA DE P.V.C. 
 
SERVEI:            DISTRIBUCIÓ DE CABLES 
 

 

- Característiques 

 
- Marca: UNEX o equivalent 
- Tipus: Sistema 66 perforada 
- Material: PVC-M1. 
- Color: Gris RAL 7030 
- Temperatura servei: -20°C a +60°C. 
- Rigidesa dielèctrica: UNE 21315; CEI 243. 
- Resistència a la flama:  
 Autoextingible, no propagador de flama segons UNE 53315 
- Reacció del foc:  Classificació M1 segons norma. UNE-23-727-90 
- Assaig fil incandescent: 
                                                          Autoextingible a 960°C, extinció immediata, sense degoteig del 
                                                       material inflamat de partícules incandescents. Segons  
                                                        norma UNE-20672.  
- Protecció contra els danys mecànics:                  Grau IPXX9 segons CEI 529. 
- Protecció contra la penetració de cossos sòlids:                           Grau IP 2X segons CEI 529. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NB110000 
 

 
EQUIP:              SAFATA DE P.V.C. 
 
SERVEI:            DISTRIBUCIÓ DE CABLES 
 

 

60x75 mm : 7,9 Kg/m

60x100 mm. : 10,8 Kg/m 

60x150 mm. : 16,6 Kg/m

60x200 mm. : 22,5 Kg/m

60x300 mm. : 33,7 Kg/m

60x400 mm. : 45,6 Kg/m

100x200 mm. : 37,6 Kg/m

100x300 mm. : 57,3 Kg/m

100x400 mm. : 77,2 Kg/m 

100x500 mm. : 96,6 Kg/m

100x600 mm. : 116,5 Kg

Condicions d'assaig de càrrega 

admissible

▪ T = 40 °C Distancia entre soportes 1,5 m.

▪ T = 60 °C Distancia entre soportes 1 m.

▪ Flecha longitudinal inferior al 1%  y transversal inferior al 5% .

▪  Ensayo Tipo I (la unión entre dos tramos de bandeja puede 

quedar situada en cualquier posición entre dos soportes).

▪  El sistema de bandejas (bandejas y soportes) deberá 

soportar sin rotura una carga de 1,7 veces la carg

Càrrega admissible (SWL) s/assaig

Tipus I 

 

 

 

- Accessoris 

Tapa, cantoneres, derivacions, unions, cargols, suports, etc. Totalment muntada. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NB310000 
 

 
EQUIP:              TUB RÍGID P.V.C. 
 
SERVEI:            PROTECCIÓ DE CONDUCTORS 
 

 

- Descripció 

 
Tub llis en barres de 3 metres, per a protecció de cables en naus industrials i instal·lacions exteriors 
fixes. 
 

- Característiques 

- Marca: ODI BAKAR o equivalent. 
- Material: P.V.C., no propagador de la flama. 
- Color: Negre (RAL 7035) 
- Normes: UNE-EN 50.086-2-1 / UNE-EN 60.423. 
- Unions: Roscades o endollades. 
- Resistència a la compressió: 1.250 N. 
- Resistència a l’impacte: 2 Juls. 
- Temperatura de treball: -5ºC a 60ºC. 
- Rigidesa dielèctrica: < 2.000 V. 
- Accessoris: Corbes, maniguets, tes, colzes, corbes flexibles, abraçaderes. 
- Taula de diàmetres: 
 
 

DN 16 20 25 32 40 50 63 

 Exterior 
mm 

16 20 25 32 40 50 63 

 Interior 
mm 

11,5 15,4 19,9 26,3 33,9 42,8 53 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NB350010 
 

 
EQUIP:              TUB CORRUGAT PEAD 
 
SERVEI:            CANALITZACIÓ ELÈCTRICA SOTERRADA 
 

 

- Descripció 

Canonada de doble capa (corrugada exterior i llisa interior) adequada per a instal·lacions soterrades de 
cables elèctrics i de telecomunicació, amb un grau elevat de propietats mecàniques. 
Per tubs de diàmetre exterior de 90 mm o superiors, s’utilitzaran tubs en barres. 
 

- Característiques 

- Marca: AISCAN o equivalent. 
- Característica: AISCAN DP (DBN) 450 N 
- Norma: UNE-EN 50.086-2-4-A1. 
- Material base rotllos:  

Capa exterior PEAD 
Capa interior Polietilè 

- Material base barres:  
Capa exterior/interior PEAD 

- Colors: Vermell i verd 
- Unions: Roscades o endollades. 
- Resistència a la compressió: 450 N. 
- Temperatura de treball: -15ºC a 90ºC. 
- Comportament al foc: Propagador de la flama. 
 No emet gasos halogenats 
- Característiques dimensionals i geomètriques: 
 
 

Tub Ø exterior 
mm 

Tolerància  
mm 

Ø interior 
mm 

Long. rotllo 
m 

Tolerància  
mm 

R.a impacte 
a ºC (J) 

DP 63 63 +0,8 -0 30,5 100 +2 -1 15 

DP 90 90 +1,7 -0 73 6 +20 -5 20 

DP 110 110 +2 -0 88 6 +20 -5 28 

DP 125 125 +2,3 -0 105 6 +20 -5 28 

DP 160 160 +2,9 -0 130 6 +20 -5 40 

DP 200 200 +3,6 -0 173 6 +20 -5 40 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NB420020 
 

 
EQUIP:            CAIXA ESTANCA AMB POLSADORS DE MANIOBRA 
 
SERVEI:            ACCIONAMENT LOCAL DE  MOTORS  
 

- Descripció 

 
1- Caixa per polsadors 
 
- Marca: Schneider Electric o equivalent. 
- Model: XAL-D03. 
- Material: Policarbonat. 
- Tractament de protecció: Tractament “TH”. 
- Grau de protecció: IP-65. 
- Temperatura de funcionament: - 25 / + 70 ºC. 
- Resistència a la neteja a alta pressió: 70 bar , distan. 0,1 m; 55ªC 
- Protecció contra els xocs mecànics: Segons EN 50102 
- Entrades de cable: Per premsa. 13 (Pg 13,5) i ISO 20. 
- Orificis:  3 per unitats de Ø22mm. 
- Entrades per cable:  2 orificis cecs per prensa. Pg 13 i ISO M20. 
- Dimensions caixa (HxAxP): 136 x 38 x 53 mm . 
 
2- Polsadors 
 
- Polsador d’aturada d’emergència del tipus girar per desenclavar contra fraus, color vermell, amb 
contacte “NC” , model XB5-AS8445. 
- Portaetiqueta tipus ZB designació marxa. 
- Polsador amb caputxó, color verd amb contacte “NA”, model XB5-AA31. 
- Portaetiqueta tipus ZB designació aturada. 
- Polsador amb caputxó, color vermell amb contacte “NC”, model XB5-AA42. 
 

- Acabats: 
 
- Entrada de cable per la part inferior, mitjançant premsaestopa de poliamida color negre apte per 
exteriors, model CAP-TOP 1000. 
 
- Etiqueta d’identificació de l’equip (TAG), en la part frontal superior, del tipus serigrafiat aïllant amb fons 
blanc i la lletra en negre, col·locat sense taladre. 
 
- Implantació pròxima al motor corresponent, sobre suport metàl·lic o bé  en un lloc funcionalment 
òptim. 
 
- Inclou ferratges de subjecció, cargoleria, i accessoris, totalment muntat i connexionat. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NB510000 
 

 
EQUIP:              CABLE DE COURE NU 
 
SERVEI:            XARXA DE TERRES 
 

 

- Característiques 

- Secció: 16, 25, 35 i 50 mm2 
- Material: Coure 
- Càrrega trencament: 250 a 300 N/mm2 
- Allargament al trencament: 25 a 30% 
- Tractament: Recuit 
- Nº de filferros: de 7 a 19 
- Densitat: 8,89 kg/dm3 
- Punt de fusió: 1.083°C 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NB520000 
 

 
EQUIP:              PICA DE TERRES 
 
SERVEI:            XARXA DE TERRES 
 

 

- Característiques 

- Marca: K.L.K. o equivalent 
- Tipus: 20 NU 183 
- Material: Acer couritzat molecularment 
- Longitud: 2.000 mm 
- Diàmetre: 18,3 mm 
- Recobriment: 300 micres 
- Suplements: 
 

- Grapes de fixació del cable 
- Motlles per soldadures 
- Tenaces 
- Cartutxos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Especificacions tècniques d’equips elèctrics. 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 19 

 

 

 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NB561010 
 

 
EQUIP:              EMBARRAT DE TERRES 
 
SERVEI:            XARXA DE TERRES 
 

 

- Descripció 

Barra de equipotencialitat perforada per a 10 connexions sobre pletina de coure de 50x5. Muntatge amb 
aïlladors sobre perfil perforat per a una fixació fàcil. 

La barra de terres s’instal·larà a la sala elèctrica de la caseta de l’EDAR, i totes les barres de terres dels 
quadres elèctrics, les carcasses dels quadres elèctrics i motors, així com els elements metàl·lics de 
l’edifici aniran directament connectats a dita barra. 

 

- Característiques 

- Marca: KLK o equivalent 
- Model: BE-420/10/8 
- Material barra: Coure 
- Material aïlladors: Fibra de vidre - Polièster 
- Longitud de la pletina: 420 mm 
- Nombre de connexions: 10 
- Pes: 1,75 kg 
 

- Instal·lació: 

Les barres de equipotencialitat aniran fixades a les parets de les sales elèctriques a 500 mm del terra 
acabat.  
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NC11TL05 
 

 
EQUIP:              COLUMNA AMB PUNT DE LLUM LED. 
 
SERVEI:            ENLLUMENAT EXTERIOR 
 

 

- Descripció 

 
Tub llis en barres de 3 metres, per a protecció de cables en naus industrials i instal·lacions exteriors 
fixes. 
Columna troncocònica per instal·lació de llumenera decorativa de fixació lateral Ø34 mm a Ø76 mm en 
funció de l’adaptador, i fixació post-top des de Ø34 mm a Ø76 mm en funció de l’adaptador, ajustable 
de 0º a +10º, coberta plana amb sistema de refrigeració intern dels LEDs en forma de panell, sense 
aletes visibles, difusor de vidre transparent pla per a facilitar la seva neteja i evitar la radiació UV en les 
òptiques, i equipo electrònic. Classe I, índex de protecció IP66 per la llumenera completa, amb vàlvula 
depressora per a mantenir constant la pressió i evitar la entrada de humitat, i índex de resistència a 
l’impacte fins a IK10. Sense precablejat, tensió d’alimentació 230Vac / 50Hz. 
Bloc lumínic , format pel grup òptic Istanium® i el grup elèctric, extraïble i actualitzable en una única 
peça amb accés per la part superior i amb seccionador pera a la seva desconnexió automàtica. Óptica 
multi-array segons la aplicació: avingudes i carrers, carrers per vianants, parcs i jardins, i àmbit privat. 
Rendiment LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sense contaminació lumínica. Reflector troncopiramidal 
antideslumbrament, matisat amb recuperació de flux. 
Regulació opcional amb línea de comandament 2N+.  
Acabat estàndard del cos d’alumini pintat en color Simon GYDECO. Dimensions màximes de 
520x170x220 i apertura mitjançant 4 cargols no visibles en posició instal·lada. 
 

- Característiques 

 
(A) Columna: 
 
- Marca: Simon Lighting o equivalent 
- Tipus: CEU 
- Model: CEU05603 
- Alçada: 5 m 
- Diàmetre punta superior: 60 mm 
- Material: Xapa d’acer al carboni 
- Acabat: Galvanitzat en calent 
- Fuste: Trococònic 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram 
- Nº de portes registre: 1 
- Placa d’ancoratge: 215 x 300 mm 
- Perns d’ancoratge: M-16 x 500 
 
 



Especificacions tècniques d’equips elèctrics. 

 

Sanejament i depuració del nucli del Montseny al T.M. del Montseny Pàgina 21 

 

 
ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NC11TL05 
 

 
EQUIP:              COLUMNA AMB PUNT DE LLUM LED. 
 
SERVEI:            ENLLUMENAT EXTERIOR 
 

 
B) Llumenera: 

 

- Marca: Simon Lighting o equivalent 
- Tipus: ALTAIR IXF 
- Model: ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF 
- Instal·lació: En columna CEU 
- Tecnologia: LED. 
- Tensió d’alimentació: 220-240 Vac/50 Hz. 
- Protecció contra sobretensions: 4 kV. 
- Factor de potència: >0,95. 
- Protecció elèctrica de la llumenera : Classe II. 
- Durada dels LED : 80.000 h. 
- Índex ed reproducció cromàtica: >70. 
- Flux lluminós: 1.400 a 8.00 lm. 
- Eficiència de la llumenera: Fins a 138 lm/W. 
- Flux a l’hemisferi superior (FHS inst.): 0% 
- Equip: Electrònic 
- Índex de Protecció: IP-66 
- Índex de Protecció als xocs mecànics: IK 10 
- Dimensions: 520 x 220 x 95 mm 
- Pes: 6 kg 
 
Materials: 
- Cos: Alumini fos. 
- Coberta: Alumini fos. 
- Sistema de tancament : Palanques de fossa injectada alumini. 
- Sistema de fixació: Alumini fos. 
- Difusor: Vidre pla trempat transparent. 
 

- Acabats: 

 
- Cablejat interior, connexions, fusibles i petit material accessori. Totalment instal·lat. 
- Dau d’ancoratge en formigó per sustentació de la columna, de dimensions adequades. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NC11TL05 
 

 
EQUIP:              COLUMNA AMB PUNT DE LLUM LED. 
 
SERVEI:            ENLLUMENAT EXTERIOR 
 

 
Dimensions i dades fotomètriques: 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NC230236 
 

 
EQUIP:              LLUMENERA ESTANCA AMB LED. 
 
SERVEI:            ENLLUMENAT INTERIOR 
 

 

- Característiques 

- Marca: Philips o equivalent. 
- Gamma: CoreLine Estanca 
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200 
- Instal·lació: Superfície 
- Protecció: IP65 
- Classe: I 
- Equip encesa: Equip electrònic 
- Temperatura de color: 840 blanc neutre 
- No de fonts de llum: 1 no substituible 
- Família de làmpades: LED40S. 
- Driver: PSU 
- Tensió d’entrada: 220-240 V/ 50 Hz 
- Corrent d’arrencada: 8 A 
- Factor de potència: 0.9 
- Potència d’entrada inicial: 36 W 
- Flux inicial:  4000 lm 
- Eficàcia llumenera inicial: 111 lm/W 
- Vida útil mitjana:  50.000 h 
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm 
- Pes: 1.53 kg 
 
Materials: 
 
- Carcassa: Policarbonat 
- Reflector: Xapa d'acer 
- Coberta òptica: Policarbonat 
- Material fixació: Acer inoxidable 
 

- Acabats: 

 
Totalment muntada i instal·lada, inclús cable, tubs, caixes, mecanismes d’encesa i petit material 
accessori. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NC230236 
 

 
EQUIP:              LLUMENERA ESTANCA AMB LED. 
 
SERVEI:            ENLLUMENAT INTERIOR 
 

 
Dimensions i dades fotomètriques: 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NC250315 
 

 
EQUIP:              LLUMENERA D’EMERGENCIA. 
 
SERVEI:            ENLLUMENAT INTERIOR 
 

- Descripció 

Cos rectangular amb arestes arrodonides que consta d’una carcassa fabricada en policarbonat i  difusor 
en idèntic material. Conté un LED que s’il·lumina si falla el subministrament de xarxa. Un 
microprocessador intern comprovar l’estat de l’aparell i realitza periòdicament test funcionals i 
d’autonomia informant sobre el seu estat. Si la llumenera es connecta a una central, les dades sobre el 
seu estat s’envien a través de dita central a un ordinador de control, on es pot monitoritzar l’estat de tota 
la instal·lació d’enllumenat d’emergència 
 

- Característiques 

- Marca: DAISALUX o equivalent. 
- Model: NOVA N6 TCA. 
- Alimentació: 230 V ± 10% / 50 Hz. 
- Grau de protecció: IP-44 IK04. 
- Classe. II. 
- Funcionament: No permanent. 
- Làmpades d’emergència: ILMLED. 
- Pilot testimoni de càrrega: Led. 
- Lúmens: 320 lm. 
- Autonomia: 1 hora. 
- Color d’acabat: Blanc. 
- Difusor: Pla moletejat. 
 

- Acabats: 

Totalment muntada i instal·lada, inclús cable, tubs, caixes, mecanismes d’encesa i petit material 
accessori. 
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ESPECIFICACIÓ TÈCNICA 
 

 
ET NC340020 
 

 
EQUIP:              QUADRE DE PRESES DE CORRENT 
 
SERVEI:            MANTENIMENT 
 

 

- Característiques caixa 

- Marca: SCHNEIDER ELECTRIC o equivalent. 
- Sistema: KAEDRA. 
- Grau de protecció: IP 65 segons IEC 60529 
- Resistència al impacte: IK 09 segons EN-50.102 
- Temperatura d’utilització: -25ºC/+60ºC 
- Color: RAL 7035 
- Porta verda transparent amb obertura de 90º 
- Doble aïllament (classe II) 
- Resistència a la flama i al calor anòmal: 650ºC segons IEC 695-2-1. 
- Conforma a la norma IEC 439-3 
- Resistència als agents químics i atmosfèrics. 
 

- Equipament de la caixa: 

 
- Marca equipament: Schneider Electric o equivalent. 
- 1 Ut. Interruptor automàtic iC60N amb bloc Vigi  16 A, 3P, 30 mA 
- 1 Ut. Interruptor automàtic iC60N amb bloc Vigi  16 A, 2P, 30 mA 
- 1 Ut. presa de corrent tripolar CETACT 16A, 3P+T 
- 1 Ut. presa de corrent bipolar CETACT 16A, 2P+T 
- 1 Ut. presa de corrent amb tapa de seguretat Schuko 10/16 A amb P.T. lateral 
 

- Acabats: 

 
Totalment muntada i instal·lada, inclòs cablejat interior, i petit material accessori. 
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- Descripció 

Armari elèctric general de l’EDAR construït en base a assemblatge de tres mòduls d’armari. 

Els mòduls d’armari estaran dotats de placa de muntatge i són del tipus Spacial SF de Schneider 
Electric o equivalent, de dimensions individuals:  2.000 mm de altura, 800 mm d’ample i 500 mm de 
profunditat. 

Les dimensions totals del quadre seran de 2.000 mm de altura, 2.400 mm d’ample i 500 mm de 
profunditat. A més disposarà d’un sòcol de 200 mm d’alçada. Donat una alçada total de 2.200 mm. 

El conjunt es subministrarà complet, amb plaques d’identificació de circuits i amb codificació interna de 
cada component i del cablejat. 

El conjunt disposarà d’espai de reserva lliure per a futures ampliacions de com a mínim el 20% del total 
ocupat. 

El quadre anirà instal·lat a la sala de quadres de la caseta de l’EDAR, i es suportarà sobre uns muretes 
fets d’obra de al menys 15 cm d’alçada, que serviran a l’hora per allotjar els cables d’entrada/sortida del 
quadre fins arribar a l’arqueta de sortida de cables situada a l’exterior de la caseta.  

 

- Característiques general de l’armari: 

- Marca: Schenider Electric o equivalent. 
- Model: Spacial SF o equivalent. 
- Amplada armari:  800  mm 
- Placa de muntatge: Xapa d’acer galvanitzada. 
- Acabat: Color RAL-7035. 
- Sòcol: 200 mm 
- Tancament: Maneta estàndard Spacial SF 
- Accessoris per la formació de conjunts. 
 

- Característiques generals del conjunt: 

 
Tensió nominal d’accionament: 
 Circuit principal:     400 Vc.a., 50 Hz 
 Esquema distribució:    TT – 3F+N+T 
 Circuit auxiliar:     230 Vc.a. per a maniobra. 
 Int. de curtcircuit del joc de barres (Icw) :  10 kA, 1 segon 
 Int. de pic del joc de barres (Ipk):   30 kA 
 Grau de protecció:    IP-42 
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- El mòdul d’armari estarà format per: 

En la part superior del primer mòdul es disposarà el joc de barres general 3 F+N. El joc de barres estarà 
protegit mitjançant una placa de metacrilat transparent, de fàcil desmuntatge. Les barres seran de 
coure. 
 

 
 
 
El joc de barres tindrà les següents característiques: 
- Nº pletines per fase: 1 ut 
- Dimensions del joc de barres: 235 x 470 x115 mm 
- Pes:  2,72 kg 
- Intensitat admissible: 160 A 

 

En la part inferior es disposarà la barra de terres perforada, en ella es connectaran els conductors de 
terra de cada sortida, així com la connexió de l’estructura de l’armari i les seves portes, mitjançant un 
cable unipolar amb aïllament de color groc/verd de 6 mm2. 

També es muntarà un accessori adequat per a la subjecció dels cables procedents de l’exterior. 

La placa de muntatge estarà dedicada a la compartimentació de les diferents sortides, quedant 
aquestes ben delimitades por la canaleta portacables.  

En la porta del mòdul es disposaran els diferents elements d’identificació, senyalització i comandament 
corresponents a cada sortida o alimentació. 

A més, l’armari contindrà els següents elements: 

- 1 Ut Ventilador amb filtre accionat mitjançant termòstat. 
- 1 Ut Resistència calefactora accionada amb higròstat 
- 2 Ut. Fluorescent accionat per microrruptor a l’obrir la porta. 
- Etiquetat per a la identificació dels elements i els cables. 
- Petit material accessori. 

- Característiques del cablejat, terminals i accessoris: 

El cablejat es realitzarà de complet acord amb els esquemes aprovats per la direcció tècnica. 

Tot el cablejat fins les bornes es realitzarà completament a taller d’on el quadre sortirà completament 
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testejat. 

 

Els borns estaran adequadament dimensionats i degudament marcats, d’acord als esquemes 
corresponents. 

El cablejat interior s’instal·larà en l’interior canaletes ranurades de plàstic, amb una previsió mínima del 
25% d’espai de reserva. El cable tindrà com a mínim una secció de 1,5 mm2 pels circuits de 
senyal/control i de 2,5 mm2 pels circuits d’intensitat. La secció mínima pels cables de força serà com a 
mínim de 2,5 mm2. 

Els extrems dels cables s’identificaran amb etiquetes conforme als diagrames unifilars. 

Tot el cablejat es fixarà amb connector encastats de tipus i mida adequats pel conductor i el 
corresponent born o terminal. 

El tipus de cable a utilitzar acomplirà els assajos de no propagació d’incendi i de la flama, per a una 
tensió mínima de servei de 750 V. 

El cablejat de potència i de control discorrerà per separat sempre que sigui possible. 

Els borns de potència seran de connexió per cargol. Es disposaran plaques de separació entre fases. 

No es connectaran més de 2 cables a cada born. Si se requereixen borns comuns addicionals hauran 
de connectar-se mitjançant l’ús de ponts o enllaços de cable apropiats. 

Un costat del terminal es situarà cap el cablejat intern i l’altra costat cap el cablejat extern. Tots els 
borns de sortida hauran de situar-se de manera que facilitin les connexions de cable en camp. Es 
disposarà de suficient espai pel corbat de cables i disposició de tots els cables multifils. 

Tot el cablejat exterior de connexió al quadre es realitzarà per la part inferior del quadre. Es disposarà 
dels accessoris adequats per tal de subjectar degudament aquests cables i es deixaran amb la longitud 
suficient per tal de que es puguin manipular adequadament. Tots els cables d’entrada/sortida del 
quadre estaran degudament identificats d’acord als esquemes unifilars i llistat de mangueres.  

Tots els borns de sortida seran de fàcil accés des del front d’armari. A més, els borns de cada sortida 
(potencia i control) estaran agrupats formant un únic conjunt a la part inferior del mòdul d’armari on 
estigui situada dita sortida, de tal forma que siguin fàcilment identificables a simple vista mitjançat la 
col·locació d’una placa identificativa on s’indiqui et TAG i la funció de cada sortida. 

 

- Manipulació: 

S'han d'establir disposicions estructurals per evitar danys durant la manipulació i l'aixecament del 
conjunt. Totes les unitats han de disposar d'unes orelles elevadores que permetran una manipulació 
segura des de la part superior. 

Els conjunts de transport s'han d'empaquetar adequadament perquè no es produeixin danys durant 
l'enviament. Les parts mòbils s'han d'assegurar adequadament per evitar moviments excessius durant 
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el trànsit. 

 

- Normes de fabricació: 

El CCM. es fabricarà d'acord amb les edicions vigents de les següents normes: 

- UNE-EN 61439-1&2: Conjunt d’aparamenta de baixa tensió. 
- UNE-EN 60947-1&2: Aparamenta de baixa tensió. 
- UNE-EN 60529: Graus de protecció proporcionats per las envolupants (Codi IP). 
- UNE-EN 61000: Compatibilitat electromagnètica (CEM) 

- Proves i tests: 

El quadre acabat serà provat i sotmès a assajos en el taller de fabricació, prèvia a l’autorització de 
transport a obra, havent de ser emesa la documentació resultant de dites proves (Proves FAT). 

El venedor haurà de notificar al comprador dues (2) setmanes abans de la seva finalització per 
permetre la inspecció. 

Hauran de realitzar-se les proves i assajos descrits a la taula D.1 de la norma UNE-EN 61439-1&2: 
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- Descripció 

Elements de protecció per alimentació bipolar a 230 V, a instal·lar en armari elèctric d’execució fixa. 

- 1 ut Transformador de maniobra 400 V / 230 V de 800 VA  amb proteccions  magnetotèrmiques i bloc 
de contacte de senyalització. 

- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A. 

- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb bloc de contactes de senyalització. 

- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc SD, per protecció maniobra 230 Vca de mòdul 
d'armari. 

- 2 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba C + Bloc SD amb Bloc Vigi 25A, Classe AC, 300 
mA. 

- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de ventiladors i il·luminació dels armaris 

- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de l'armari. 

- 50 ut Bornes de connexió. 

- 20 ut relé 4 contactes tipus RXM. 

- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil DIN, etc. 

- Petit material de muntatge. 

Totalment instal·lat i provat. 
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- Descripció 

Elements de protecció i comandament per donar servei a motors de fins a 4 kW de potència, accionats 
mitjançant arrancada directa a instal·lar en el quadre elèctric d’execució fixa. 

En la placa de muntatge quedarà ben delimitada la sortida per la canal portacables. 

En la porta del mòdul d’armari on s’instal·li la sortida, es muntaran els diferents elements de 
senyalització i maniobra corresponents a la sortida segons es detalli a la partida corresponent del 
pressupost. 

 

- Composició de la sortida: 

 Sobre placa de muntatge: 

- 1 ut. Disjuntor magnetotèrmic del tipus GV2-P, amb bloc de contactes auxiliars GV-
AD0110. (Disjuntor segons taula adjunta). 

- 1 ut. Contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars LAD-N20. 

- 1 ut. Relé diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb transformador toroidal TA-30. 

- 2 ut. Relé auxiliar RXM-4AB2P7 , 4 contactes NO, 230 Vca, 6 A, amb base RXZ-
E2M114M. 

- 4 ut. borns de contacte fins a 6 mm2 amb accessoris per cable de potència. 

- 14 ut. borns de connexió per cable fins a 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra. 

- Carril DIN i canal de PVC amb ranures. 

 
Les bornes es situaran a la part baixa del mòdul d’armari. 
 

 Sobre la porta de l'armari: 

- 1 ut. Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar. XB5-AD33+ 2x ZBE-101. 

- 1 ut. Pilot lluminós color verd, XB5-AVM3. 

- 1 ut. Pilot lluminós color vermell. XB5-AVM4. 

 

 Cablejat, etiquetes identificatives, terminals, petit material, etc. 
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  Disjuntor segons potència motor: 
 

Motor 
(kW) 

Disjuntor Regulació 
tèrmica (A) 

C. dispar 
magnètic(A) 

Poder de 
Tall (kA) 

0,06 GV2-P02 0,16 a 0,25 2,4 > 100 

0,09 GV2-P03 0,25 a 0,40 5 > 100 

0,12 GV2-P04 0,40 a 0,63 8 > 100 

0,18 GV2-P04 0,40 a 0,63 8 > 100 

0,25 GV2-P05 0,63 a 1 13 > 100 

0,37 GV2-P06 1 a 1,16 22,5 > 100 

0,55 GV2-P06 1 a 1,16 22,5 > 100 

0,75 GV2-P07 1,6 a 2,5 33,5 > 100 

1,10 GV2-P08 2,5 a 4 51 > 100 

1,50 GV2-P08 2,5 a 4 51 > 100 

2,20 GV2-P10 4 a 6,3 78 > 100 

3,00 GV2-P14 6 a 10 138 > 100 

4,00 GV2-P14 6 a 10 138 > 100 

 
- Marca elements: Schneider Electric o equivalent 
 
Característiques generals d’acord a l’especificació ET ND310000. 
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- Descripció 

Elements de protecció i comandament per donar servei a motors de fins a 4 kW de potència, accionats 
mitjançant un convertidor de freqüència a instal·lar en el quadre elèctric d’execució fixa. 

En la placa de muntatge quedarà ben delimitada la sortida per la canal portacables. 

En la porta del mòdul d’armari on s’instal·li la sortida, es muntaran els diferents elements de 
senyalització i maniobra corresponents a la sortida segons es detalli a la partida corresponent del 
pressupost. 

El variador de freqüència no està inclòs en la partida. 

 

- Composició de la sortida: 

 Sobre placa de muntatge: 

- 1 ut. Disjuntor magnètic del tipus GV2-L, amb bloc de contactes auxiliars GV-
AD0110. (Disjuntor segons taula adjunta). 

- 1 ut. Contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars LAD-N20. 

- 1 ut. Relé diferencial tipus RH99M, sensibilitat regulable  30 mA a 25 A, temporització 
regulable 0 a 1 seg., amb transformador toroidal TA-30. 

- 3 ut. Relé auxiliar endollable tipus RXM, a 24 Vca. 

- 19 ut. borns de connexió per cable fins a 2,5 mm2 amb accessoris. 

- Carril DIN i canal de PVC amb ranures. 

- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la sortida del variador CS1 40-400 de 
Cirprotec coordinats amb fusibles de protecció. 

 
Les bornes es situaran a la part baixa del mòdul d’armari. 
 

 Sobre la porta de l'armari: 

- 1 ut. Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar. XB5-AD33+ 2x ZBE-101. 

- 1 ut. Pilot lluminós color verd, XB5-AVM3. 

- 1 ut. Pilot lluminós color vermell. XB5-AVM4. 

- 1 ut. Terminal d’operador del variador de freqüència. 

 

 Cablejat, etiquetes identificatives, terminals, petit material, etc. 
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  Disjuntor segons potència motor: 
 

Motor 
(kW) 

Disjuntor Calibre 
protecció 

magnètica(A) 

C. dispar 
magnètic(A) 

Poder de 
Tall (kA) 

0,06 GV2-L03 0,4 5 > 100 

0,09 GV2-L03 0,4 5 > 100 

0,12 GV2-L04 0,63 8 > 100 

0,18 GV2-L04 0,63 8 > 100 

0,25 GV2-L05 1 13 > 100 

0,37 GV2-L06 1,6 22,5 > 100 

0,55 GV2-L06 1,6 22,5 > 100 

0,75 GV2-L07 2,5 33,5 > 100 

1,10 GV2-L07 2,5 33,5 > 100 

1,50 GV2-L08 4 51 > 100 

2,20 GV2-L10 6,6 78 > 100 

3,00 GV2-L14 10 138 > 100 

4,00 GV2-L14 10 138 > 100 

 
 
 
- Marca elements: Schneider Electric o equivalent 
 
Característiques generals d’acord a l’especificació ET ND310000. 
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- Descripció 

Elements de protecció per alimentació bipolar a 230 V, a instal·lar en armari elèctric d’execució fixa. 

S’instal·larà en la zona amb la resta de proteccions per alimentacions. 

 

- Composició de la sortida 

 

 Sobre placa de muntatge: 

- 1 Ut. Interruptor magnetotèrmic iC60N, Intensitat i tipus de corba segons pressupost, 2P, 
poder de tall 10 kA. 

- 1 Ut. Bloc diferencial Quick Vigi per a iC60, 25A, 300 mA tipus AC. 

- 1 Ut. Contacte de senyalització de defecte SD. 

- 2 Ut. borns de connexió per a cable fins a 6 mm2 amb accessoris. 

- 2 ut borns per cables de control amb accessoris corresponents 

- Carril DIN i canal de PVC amb ranures. 

 

 Cablejat interior armari, etiquetes d’identificació, terminals, petit material, etc. 

 

- Marca elements: Schneider Electric o equivalent 
 
Característiques generals d’acord a l’especificació ET ND310000. 
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- Descripció 

Elements de protecció per alimentació tripolar a 230 V, a instal·lar en armari elèctric d’execució fixa. 

S’instal·larà en la zona amb la resta de proteccions per alimentacions. 

 

- Composició de la sortida 

 

 Sobre placa de muntatge: 

- 1 Ut. Interruptor magnetotèrmic iC60N, Intensitat i tipus de corba segons pressupost, 3P, 
poder de tall 10 kA. 

- 1 Ut. Bloc diferencial Quick Vigi per a iC60, 40A, 300 mA tipus AC. 

- 1 Ut. Contacte de senyalització de defecte SD. 

- 3 Ut. borns de connexió per a cable fins a 6 mm2 amb accessoris. 

- 2 ut borns per cables de control amb accessoris corresponents 

- Carril DIN i canal de PVC amb ranures. 

 

 Cablejat interior armari, etiquetes d’identificació, terminals, petit material, etc. 

 

- Marca elements: Schneider Electric o equivalent 
 
Característiques generals d’acord a l’especificació ET ND310000. 
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- Descripció 

Elements de protecció per alimentació tetrapolar a 230 V, a instal·lar en armari elèctric d’execució fixa. 

S’instal·larà en la zona amb la resta de proteccions per alimentacions. 

 

- Composició de la sortida 

 

 Sobre placa de muntatge: 

- 1 Ut. Interruptor magnetotèrmic iC60N, Intensitat i tipus de corba segons pressupost, 4P, 
poder de tall 10 kA. 

- 1 Ut. Bloc diferencial Quick Vigi per a iC60, 40A, 300 mA tipus AC. 

- 1 Ut. Contacte de senyalització de defecte SD. 

- 4 Ut. borns de connexió per a cable fins a 6 mm2 amb accessoris. 

- 2 ut borns per cables de control amb accessoris corresponents 

- Carril DIN i canal de PVC amb ranures. 

 

 Cablejat interior armari, etiquetes d’identificació, terminals, petit material, etc. 

 

- Marca elements: Schneider Electric o equivalent 
 
Característiques generals d’acord a l’especificació ET ND310000. 
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- Descripció 

Aparell a instal·lar en el quadre general per protegir la instal·lació de infra-sobretensions permanents i 
sobretensions transitòries tipus 2. 

En el cas de que es produeixi una sobretensió el protector evita que els equips instal·lats aigües avall 
en la xarxa quedin malmesos. 

El protector està composat per un mòdul de control i un magnetotèrmic amb re connexió automàtica- La 
tipologia de la xarxa és la TT. 

- Característiques 

- Marca: CIRPROTEC o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-40 
- Referència: 77706263 
- Tipus d’alimentació: trifàssica 
- Nombre de pols: 4P 
- Corba de dispar: C 
- Poder de tall assignat Icn: 10 kA 
- Rearme automàtic: Si 
- Tensió UN: 230 V± 10% 
- Freqüència: 50 Hz 
- Interval de temperatura: -5ºC...+40ºC 
- Grau IP: IP20 
- Protecció transitòria: 

 Imax: 20 kA 

 In: 5 kA 

 Up: ≤ 1,5 kA (L,N-PE) 
* Uc:  275 V (L-N)/400V (L,N-PE) 
* Is:  100A (L-N) 

- Visualització de estat del protector: 

 LED verd: Tensió de xarxa adequada 

 LED vermell: Indica la actuació del protector 

 Finestreta: Amb color vermell cal substituir l’equip 
 
- Dimensions: 

 Ample total: 161 mm 

 Alçada: 90 mm 

 Profunditat: 70 mm 
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- Característiques dimensionals i esquema 
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- Descripció 

Aparell a instal·lar en el quadre general per protegir la instal·lació de infra-sobretensions permanents i 
sobretensions transitòries tipus 2. 

En el cas de que es produeixi una sobretensió el protector evita que els equips instal·lats aigües avall 
en la xarxa quedin malmesos. 

El protector està composat per un mòdul de control i un magnetotèrmic amb re connexió automàtica- La 
tipologia de la xarxa és la TT. 

- Característiques 

Codi 77772110 
Descripció CM_CSH-25_TF 
Estat Disponible 

 
Dimensions: 

Altura producto 360 mm 

Anchura producto 270 mm 

Profundidad producto 170 mm  

Peso producto 4638 gr 

 
Dades generals: 

Configuración interna 3P+N 

Nº polos 4 

Certificaciones CE 

Clasificación según EN 61643-11 Tipo 1 

Clasificación según IEC 61643-11 Clase I 

Grado de protección del envolvente IP56 

 
Tensió de xarxa 230 / 400 [V]   
Tensió nominal AC 50-60 Hz (L-N) 230 [V] 

Tensió màxima de servei (L-N) 275 [V] 
Tensió màxima de servei (N-PE) 255 [V] 
Corrent d’ impuls tipus llamp (10/350) (L-N) 25 [kA] 
Corrent de impuls tipus llamp (10/350) (N-PE) 100 [kA] 
Corrent nominal de descàrrega (8/20) (L-N) 25 [kA] 
Corrent nominal de descàrrega (8/20) (N-PE) 100 [kA] 
Corrent nominal de descàrrega (8/20) 25 [kA] 
Nivell de protecció en tensió (L-N) a In ≤ 1,5    [kV] 
Nivell de protecció en tensió (N-PE) a In ≤ 2 [kV] 
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EQUIP:              COFRET PROTECTOR  DE SOBRETENSIONS 
 
SERVEI:            PROTECCIÓ 
 

Fusible previ màxim 200 A [gL] 

Capacitat de curtcircuit 
50 (L-N) / 25 

(N-PE) 
[kA] 

Temps de resposta (L-N) 100 [ns] 
Temps de resposta (N-PE) 100 [ns] 

 

- Característiques dimensionals i esquema 
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EQUIP:              CONVERTIDOR DE FREQÜÈNCIA 
 
SERVEI:            REGULACIÓ VELOCITAT MOTORS 
 

 

- Característiques 

- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent 
- Model: SDRIVE500 
 

- Entrada  

- Tensió d’alimentació: 380-500Vac Trifàsic (±10%) 
- Fases d’entrada: Trifàsica, 3 conductors + terra 
- Interval de freqüència d’entrada: 50Hz/60Hz ± 6% 
- Intensitat d’entrada: < Intensitat de sortida 
- Factor de potència d’entrada: > 0,96 (sobre la f fonamental) 
- Factor potencia (PF= I1 /Irms· cos Φ): < 0,91 
- Filtre EMC d’entrada 
 
- Tensió de sortida al motor: 0 a V. Entrada – 10 V al 100% de càrrega 
- Freqüència de sortida: 0 a 400 Hz 
- Capacitat Int. sobrecàrrega: 150% durant 60 s (parell Constant) 
 110% durant 60 s (parell Variable) 

- Sortida  

- Mètode de control: Control V/Hz 
 Control vectorial 
- Tensió del motor: 5 a 500 Vc.a. 
- Freqüència de modulació: 4 a 8 kHz – PEWave 
- Longitud del cable de sortida: Màxima 300 m cable no apantallat 
 Màxima 150 m cable apantallat 

- Condicions ambientals  

- Grau de protecció: IP21 
- Temperatura de treball: -10ºC a 50 ºC 
- Temperatura emmagatzemament: -20ºC A +65ºC 
- Humitat relativa: < 90% sin condensació 
- Altitud: 1000 m 
- Factor de pèrdua per altitud (>1000m): -1%(Pn) por cada 100 m; màx. 3000 m 
- Protecció display: IP 54 
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EQUIP:              CONVERTIDOR DE FREQÜÈNCIA 
 
SERVEI:            REGULACIÓ VELOCITAT MOTORS 
 

 

- Proteccions 

Rotor bloquejat. 
Sobrecàrrega. 
Desequilibri de tensió i corrent de fases. 
Sobretemperatura motor. 
Límit de par. 
Límit de velocitat. 

 
 

Límit de corrent sortida. 
Sobrecorrent. 
Sobrecàrrega en els IGBT. 
Pèrdua de fase a l’entrada. 
Alta tensió a l’entrada. 
Baixa tensió a l’entrada. 
Límit de voltatge en el bus. 
Baixa tensió en el  bus. 
Alta freqüència d’alimentació. 
Baixa freqüència d’alimentació. 
Temperatura IGBT. 
Temperatura en el radiador. 
Fallo de font d’alimentació. 
Model tèrmic equip. 
Fallo software i hardware. 
Fallo a terra. 
Pèrdua de senyal entrades analògiques. 

 

- Control 

- Entrades analògiques: 2 E.A. configurables com 

 0-10 V c.c.  10 Vc.c. 4-20 mA 
- Entrades digitals: 8 entrades digitals configurables 
 1 entrada per a PTC 
- Sortides analògiques: 2 S.A. configurables com 

 0-10 V c.c.  10 Vc.c. 4-20 mA 
- Sortides digitals: 1 relés commutats 
 1 relé normalment oberts 
 1 sortida transistor 
- Comunicacions: Port RS 485 
- Protocol estàndard: Modbus RTU 
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EQUIP:              CONVERTIDOR DE FREQÜÈNCIA 
 
SERVEI:            REGULACIÓ VELOCITAT MOTORS 
 

 

- Panell de control: 

- Tipus: Extraïble 
- Longitud cable: 3 metres 
- Connexió: RJ45 
- Display alfanumèric: 4 línies de 16 caràcters 
- LEDS d’estat: 3 
- Teclat: 7 tecles de membrana 
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EQUIP:              ENGINYERIA DE CONFIGURACIÓ 
 
SERVEI:            AUTOMATITZACIÓ EDAR 
 

 

- Descripció 

 
Elaboració del  programa de supervisió de l’EDAR instal·lat al HMI. 
 
La programació del software de supervisió contempla la creació de les següents pantalles i apartats: 
 

- Pantalla general de Planta 
- Pantalla general resum de la línea d'aigua. 
- Pantalla general del Pretractament compacte. 
- Pantalla general resum del tractament de fangs. 
- Pantalla general resum de serveis auxiliars. 
- Pantalles individuals de cada equip a controlar (Faceplates). 
- 2 Pantalles de consignes: 
- Consignes del tractament biològic. 
- Consignes del tractament de fangs. 
- Informes d’acord les prescripcions sol·licitades per la direcció facultativa. 
- Pantalla d’alarmes. 
- Pantalla d’hores de funcionament i nombre de maniobres realitzades. 
- Pantalla de gràfics de cabals, nivells, etc. 

 

- Característiques bàsiques de realització de l’aplicació de supervisió: 

Es realitzaran sinòptics animats refrescats dinàmicament fent una representació el més aproximada 
possible del procés de depuració seguit en la planta. 

Es seguiran les següents normes: 

▪ La representació dels diferents processos, estats i equips serà el màxim d’intuïtiva possible, 
seguint l’operació i basant-se sempre en un codi de colors. D’aquesta manera, a simple vista 
s’obté una visió global de com es troba cada àrea d’operacions. 

▪ Dintre del possible, les dimensions dels elements es representaran proporcionals a la seva 
mesura real. 

▪ Totes les variables analògiques es representaran amb la seva unitat de treball i amb els 
decimals necessaris i significatius pel seu control. (Nivells, cabals, pH, oxigen dissolt, etc.). 

▪ Cada àrea d’operacions disposarà de la informació de l’estat en que es troba, es a dir Local o 
Remot. La representació serà mitjançant una etiqueta de text amb el missatge “LOCAL” / 
“REMOT” en totes les pantalles que facin referència a sinòptics i equips de tal àrea. 

▪ La selecció a sinòptics gràfics es realitzarà mitjançant polsadors gràfics o etiquetes situades en 
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EQUIP:              ENGINYERIA DE CONFIGURACIÓ 
 
SERVEI:            AUTOMATITZACIÓ EDAR 
 

els propis sinòptics. 

▪ L’arbre de menús tindrà una estructura jeràrquica. Es a dir que des del sinòptic general de la 
Planta es podrà avançar augmentant el nivell de detall fins arribar al sinòptic particular de cada 
àrea d’operacions i als seus equips. 

▪ En cada sinòptic, es disposarà de les tecles gràfiques necessàries per seguir cadascuna de les 
línies de procés en tots els sentits. 

▪ Tots els equips de la Planta disposaran de la seva representació en l’entorn gràfic, mostrant els 
detalls i estat generals dels equips i basant-se sempre en el mateix codi de colors. 

 

- Descripció del funcionament dels equips: 

Per cadascun dels equips a controlar des del programa de supervisió, s’establiran els següents criteris 
de funcionament: 

- Funcionament local 

En aquest mode de funcionament es pot operar en l’equip in situ mitjançant la utilització de polsadors 
instal·lats a peu d’equip. L’equip quedarà fora de control del PLC i de l’ordinador on només podran 
observar el seu funcionament però sense controlar a l’equip. 

Per poder funcionar en aquest mode, prèviament serà necessari situar el selector del quadre en posició 
local. 

Quan s’operi en mode local, es podran efectuar las següents operacions: 

 Arrencar i parar el motor mitjançant els polsadors de camp. 

- Funcionament remot: 

En aquest mode de funcionament es podrà operar des de l’ordinador, on a la vegada existiran dos 
modes de funcionament. El primer serà funcionament manual des d’ordinador, que permetrà l’actuació 
sobre equips de forma individual i a voluntat de l’operador. El segon mode serà en funcionament 
automàtic, essent els autòmats els qui estableixin els criteris de funcionament, segons la programació 
que s’hagi realitzat. 

Per poder realitzar el funcionament remot, prèviament s’haurà de col·locar els selectors dels equips del 
quadre elèctric en posició remot. 

 

- Descripció de les pantalles individuals del equips: 

Cada equip mostrarà en pantalla la següent informació: 

 ESTAT, es representarà el símbol i mitjançant un codi de colors es mostrarà el seu estat (en 
marxa, aturat, etc.) 
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 ALARMA, es representarà amb un senyal identificatiu d’un color adequat. Aquest símbol, 
només es mostrarà si existeix una alarma activa de l’equip. 

 EN / FORA DE SERVEI, en el moment que un equip es trobi fora de servei, es representarà 
amb un símbol de color adequat al costat del equip. 

  MANUAL / AUTOMATIC, cada equip permet que el seu funcionament sigui en automàtic (per 
defecte) o bé manual. Quan es trobi en aquest últim mode, es representarà una lletra “M” de 
color adequat al costat de l’equip. 

Els criteris a seguir pels codis de colors es fixaran d’acord amb la Direcció Facultativa. 

Cadascun dels equips de la planta disposarà de la seva pantalla individual de supervisió en l’HMI. A la 
pantalla s’accedirà ciclant amb el punter al damunt de la representació gràfica d’aquest equip. 

En les pantalles de detall de cada equip, es disposarà de la informació de tots els paràmetres específics 
de l’equip, consignes de control, treball i alarmes. Tots els equips tindran les tecles d’operació, control i 
consignes necessàries per a la manipulació. 

Cada equip disposarà en la seva pantalla individual d’un selector que permetrà fer funcionar el mateix 
en manual o bé en automàtic seguint les ordres del PLC 

En les pantalles dels equips governats per convertidors de freqüència es visualitzaran els paràmetres 
principals dels mateixos, com ara tensió, freqüència, potència, intensitat, etc. 

 

- Manteniment preventiu: 

El sistema subministrarà informacions encaminades a facilitar les decisions de manteniment: comptatge 
de maniobres i temps de funcionament de les màquines. 

En cada pantalla individual d’equip es podrà visualitzar, les hores de funcionament totals, parcials i el 
nombre de maniobres realitzades. 

A més, existirà una pantalla informe, on es visualitzarà un llistat complet dels equips de la planta i on es 
visualitzaran les hores de funcionament totals i parcials.  

 

- Accés: 

Mitjançant un Password de protecció, es podrà accedir a la part corresponent mitjançant menús, es 
podrà actuar sobre les variables del procés, bé per variar valors consigna, valors límits, reset de 
comptadors o per l'accionament o aturada d'equips. 

Per cadascun dels perfils d’usuari, el sistema permetrà l’accés a diferents funcionalitats, segons es tracti 
de: 

 Supervisor. Accés a totes les funcions de la aplicació i a més gestió d’usuaris. 

 Observador. Accés a visualització. 
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 Manteniment. Usuari especial per a proves del sistema. 

 

- Informes: 

Igualment es generaran uns informes relatius al funcionament de la planta  sobre els següents 
conceptes: 

 Hores de funcionament de motors. 

 Cabals mínims, mitjans i màxims de tractament. 

 Informes d'estat per zones 

 

- Proves de funcionament del sistema de control: 

 
- Proves en buit del funcionament de la instal·lació. 

        - Verificació de funcionament Baixa Tensió 

 Dades d'instrumentació 

 Accionament de vàlvules 

 Accionament de motors 

 
- Proves en càrrega un cop s'ha comprovat el correcte funcionament de l'estació en buit. 
 
- Comprovació del correcte funcionament de l'automatisme. 

Per cada prova realitzada s’emetrà un informe que es lliurarà a la Direcció Facultativa per la seva 
verificació. La Direcció Facultativa decidirà a quines proves vol estar present. 
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EQUIP:              PLC + HMI 
 
SERVEI:            ATOMATITZACIÓ 
 

 

- Característiques 

- Marca: SIEMENS o equivalent 
- Família: S7-1200 
 

- Introducció: 

 
El sistema de control de la EDAR està basat en el sistema de control de processos amb la família 
d’autòmats S7-1200 de SIEMENS. 

 

- Descripció: 

 
Es procedirà a la instal·lació d’un autòmat en un dels mòduls del nou quadre general de la planta.. 

El nou autòmat disposa de port Profinet PN, es comunicarà amb una unitat de perifèria 
descentralitzada, amb l’HMI, amb un segon PLC subministrat al quadre del pretractament compacte i un 
router 3G per permetre l’accés remot i l’enviament de missatges d’alarma. 

La arquitectura proposada es detalla a la següent figura: 
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- Contingut 

 

* Sobre la placa de muntatge: 

- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C. Referència 6ES7215-1AG40-0XB0 

- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2 AO. Referència 6ES7234-4HE32-0XB0 

- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4 AO. Referència 6ES7232-4HD32-0XB0 

- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M. Referència 6ES7155-6AU00-0BN0 

- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S. Referència 6ES7131-6BH00-0BA0 

- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S. Referència 6ES7132-6BH00-0BA0 

- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP  

- 1 Router per accés remot,  gestió d'enviament d'alarmes (SMS, e-mail, FTP o SNMP trap) i també fa la 
funció de switch, de la marca eWON o equivalent. Inclou els següents elements: 

   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45. 

   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B 

   - 1 ut Antena (col·locada fora de l’armari) 

 

* A la porta de l'armari: 

1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort. Referència 6AV2124-0MC01-0AX0 

 

Inclou petit material accessori, cables, etiquetat, etc.. 

La partida inclou la connexió de totes les senyals a les targes corresponents. Equip totalment muntat i 
connexionat. 
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SERVEI:            XARXA ETHERNET 
 

 

- Descripció 

Formació de cable de coure per comunicació Ethernet  de longitud amb connectors RJ-45 als extrems. 

 

- Característiques del cable 

- Marca: Siemens o equivalent 
- Referència cable:  6XV1840-2AH10 
- Designació del cable: 2YY (ST) CY 2x2x0,64/1,5-100 GN SF/UTP 
- Standard per cablejat estructurat: Cat5e 
- Número de cables: 4 
- Disseny de la pantalla: Làmina folrada de alumini superposada, 
 revestida en una pantalla trenada de filferros de coure estanyat 
- Material de la coberta:  PVC 
- Aïllament: PE 
- Diàmetre del conductor: 22 AWG (0,64 mm2) 

- Impedància: 100  15 
- Diàmetre exterior del cable: 6,5 mm 
- Pes: 67 kg/km 
- Color dels conductors: blanc/groc/blau/taronja 
- Color de la coberta: verd 
- Temperatura d’operació: -40º a +75ºC 
- Comportament al foc:  d’acord a UL 1685 (CSA FT4) 
- Resistència química:  
 A l’Oli mineral d’acord a IEC 60811-2-1 (4h/70 ºC) 
 Al Greix 
 A l’Aigua 
- Resistència a la radiació UV Si 
 

- Característiques connector: 

- Marca: Siemens o equivalent 
- Referència cable:  6GK1901-1BB10-2AA0 
- Nombre de cables s connectar: 4 
- Material:  Metall 
- Temperatura d’operació: -40º a +70ºC 
- Humitat relativa màxima:  95% 
- Grau de protecció:  lP-20 
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ÍNDEX DE FIGURES DE SANEJAMENT 
 
Pou de registre de Formigó armat prefabricat: 
 

 Elements 
 Arqueta base. Junta elàstica amb tub 
 Arqueta base prefabricada per compressió radial 
 Arqueta base Ø1200 modelada, escomeses Ø700 i Ø800 
 Arqueta base H.A. Ø1500 a Ø2500 amb escomeses 
 Anells per a pou 
 Con asimètric armat amb fibra d’acer 
 Con asimètric de formigó armat 
 

Llosa de transició en pou de registre: 
 

 Lloses de reducció a Ø1200 
 Lloses de reducció A Ø600 
 

Xemeneia Ø1200 per a tubs endoll campana 
Xemeneia Ø1200 per a tubs endoll encadellat 
 

Tapa de registre abatible: Tapa i marc circulars 
Tapa de registre hidràulica: Tapa i marc quadrats 
  

“Pates”: Pate de polipropilè reforçat amb vareta d’acer 
 

Embornal sifònic prefabricat 
 

Escomesa de sanejament: 
 

 Connexió a pou amb junta elàstica / estanca 
 Connexió a pou amb maneguet passamurs embotit 
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 Connexió a col·lector mitjançant trepant i junta 
 Connexió a col·lector mitjançant peça especial d’unió 
 Connexió a col·lector mitjançant peça especial en “T” 
 Arqueta d’arrencada no sifònica per a Ø≤250m 
 Arqueta d’arrencada no sifònica per a Ø>250m 
 Arqueta de pressa de mostres i aforament amb abocament lliure. Model 1 i Model 2 
 
Col·lectors. Proves d’estanqueïtat amb aigua mitjançant obturadors neumàtics 
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Aquestes Prescripcions responen a la necessitat d’establir unes pautes de qualitat sobre els 
materials i l’execució de XARXES DE SANEJAMENT (:clavegueres, embornals, escomeses, 
col·lectors,...). Pautes que han de permetre unificar els criteris de projecte i construcció, garantir 
la qualitat d’allò que es construeix i que, per la via de l'homogeneïtat i la normalització, han de 
servir de guia per a Projectistes, Constructors, Directors d'Obra, Administracions i Promotors, tot 
assegurant una correcta i durable funcionalitat de les obres de sanejament. 
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TÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 
Art. 1.- OBJECTE. 
 
Aquestes Prescripcions tenen per objecte definir: 
 
 • Els materials que componen les xarxes de sanejament i que són acceptats pel Consorci. 
 • Els procediments constructius de l’obra civil i la disposició dels diferents elements que la 

composen. 
 • L'execució dels diferents tipus d'escomeses a les xarxes de sanejament. 
 • Les instruccions de col·locació/muntatge i les proves de recepció a realitzar. 
 
Les presents Prescripcions pretenen cobrir la casuística que es presenta en la majoria dels 
projectes i obres de Xarxes de sanejament. En casos singulars i atenent a condicionants 
específics, es podran admetre justificadament obres i instal·lacions de característiques diferents 
a les recollides en aquestes Prescripcions. 
 
Art. 2.- CAMP D'APLICACIÓ. 
 
Aquestes Prescripcions seran aplicables a: 
 
 a) Els Projectes i Obres, de promoció pública o privada, executats pel Consorci o altres, que 

incloguin Xarxes de sanejament i que s’executin a l’empara dels convenis de gestió de 
clavegueram subscrits entre els Ajuntaments consorciats i el Consorci. 

 
 b) Els Projectes i a l’execució d'escomeses de sanejament, executades a l’empara dels 

convenis de gestió de clavegueram abans esmentats. 
 
 c) Els Projectes i Obres de xarxes de sanejament executats pel Consorci. 
 
 d) Les actuacions de reposició de xarxes de sanejament executades pel Consorci. 
 
Es recomana als Ajuntaments consorciats l’adopció de les presents Prescripcions tècniques en la 
redacció de Projectes i execució d’Obres de sanejament. 
 
Art. 3.- INFORME PREVI DE PROJECTES. 
 
Els redactors de projectes recaptaran dades dels Serveis tècnics del Consorci, en allò referent a 
la situació de les xarxes de titularitat pública, planejament de les escomeses i compliment de les 
presents Prescripcions. 
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El Promotor, ja sigui públic o privat, prèviament a la sol·licitud de llicència d’obra, haurà de 
remetre el projecte d’obra als Serveis tècnics del Consorci que emetran Informe al respecte. 
 
 • Projectes d’urbanització. Anirà reflectit el següent: 
   - Plànol de planta amb les canonades, escomeses, elements singulars i connexions a 

les xarxes públiques existents. 
   - Plànol de perfils longitudinals de les xarxes generals, a on s’inclourà com a mínim: 

diàmetre i classe estructural de les canonades, pendent dels trams, sobreeixidors i  
cotes del terreny urbanitzat. 

   - Plànol de detalls de les rases, materials, escomeses i de tots els elements singulars 
de les xarxes. 

   - Càlcul de cabals de les canonades. 
 
 • Projectes d'edificis de nova construcció. 
 
 • Projectes de reforma que impliquin execució o modificació d'escomesa. Anirà reflectit el 

següent: 
   - Plànol de planta amb situació de les xarxes generals existents, escomeses 

plantejades i punt(s) de connexió a la xarxa. 
   - Plànol de detalls de rases, materials, escomeses i connexió a la xarxa. 
 
Art. 4.- INCOMPLIMENT. 
 
La falta de sol·licitud d'Informe previ o de presentació dels Projectes, així com la modificació no 
informada dels mateixos durant l'execució de les obres a que es refereixen aquestes 
Prescripcions, donarà lloc a informar negativament la recepció del conjunt d’obres i instal·lacions 
executades. 
 
Art. 5.- MATERIALS ACCEPTATS. 
 
El Consorci després de sotmetre els materials a les corresponents proves, assajos i aprovació 
del procés de fabricació i subministrament, fixarà quins d'ells són acceptats per a la seva 
instal·lació a les xarxes de sanejament a executar en el seu àmbit d'actuació, tant en obres del 
propi Consorci com en obres executades per tercers (Promotors públics o privats). 
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TÍTOL II – XARXES DE SANEJAMENT 
 

CAPÍTOL 1. CRITERIS GENERALS 
 
Art. 6.- SITUACIÓ DE LES XARXES. 
 
Les xarxes de sanejament hauran de situar-se sota calçada, sempre que aquesta existeixi, o, en 
el seu defecte, en terrenys de titularitat pública legalment utilitzables i que siguin accessibles de 
forma permanent, sent els trams entre pous perfectament rectes en planta i en la seva secció 
longitudinal. 
 
L’Ajuntament i/o el Consorci podran autoritzar o exigir la instal·lació de xarxes de sanejament en 
voreres segons es recull a l’Article següent. 
 
La separació entre les canonades de les xarxes de sanejament i altres serveis, entre generatrius 
exteriors, serà com a mínim de: 
 
     0,50 m. en projecció horitzontal longitudinal. (paral·lelisme) 
     0,20 m. en creuament en el plànol vertical. (encreuament) 
 
En tot cas les conduccions d'altres serveis hauran de separar-se prou com per permetre la 
ubicació dels Pous de registre de sanejament. Cap conducció d'un altre servei podrà incidir en un 
pou de registre de sanejament. 
 
La profunditat de les xarxes de sanejament serà tal que permeti, en la major mesura possible, 
evacuar les aigües residuals de les propietats servides sense que aquestes hagin de recórrer a 
bombaments d’elevació. 
 
Per reduir els riscos d'entrada d'aigua residual o pluvial per retrocés en les propietats servides, la 
clau del col·lector haurà d’estar a 0,50 metres com a mínim per sota de la cota de recollida 
d'aigües residuals. 
 
En aquelles escomeses que no disposin de cota d'abocament suficient per a garantir una 
correcta evacuació sense possibilitats de retorn, el sol·licitant de la mateixa haurà de procedir a 
la instal·lació i manteniment d'un grup d'elevació d'aigües residuals i/o pluvials fins a aconseguir 
cota suficient. Aquest grup d'elevació haurà d'estar situat sempre en zona privada. 
 
Art. 7.- COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS. 
 
Les diferents xarxes de servei que componen la infraestructura dels projectes d'urbanització 
hauran de coordinar-se de manera que quedin situats de forma ordenada, tant en planta com en 
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alçat, i amb la suficient separació perquè puguin dur-se a terme les labors d'operació, 
manteniment i reparacions posteriors. 
 
Art. 8.- CONNEXIONS AMB LES XARXES EXISTENTS. 
 
El Consorci en l'Informe previ a la sol·licitud de llicència o aprovació del projecte, assenyalarà els 
punts de connexió de les noves xarxes projectades a les canonades de les xarxes de titularitat 
pública existents. Així mateix, en funció de les necessitats previstes en el projecte i tenint en 
compte el desenvolupament urbanístic de la zona d'actuació i les característiques de la xarxa de 
titularitat pública, s’establiran els criteris de dimensionament i les condicions d'evacuació, que es 
recolliran en l’Informe a redactar. 
 
Quan les xarxes de recollida d’aigües pluvials projectades aboquin a llera pública, i a fi d'evitar 
possibles afeccions i danys per inundació, el Promotor haurà de sol·licitar de l'Agència Catalana 
de l’Aigua, la corresponent autorització d'abocament d'aigües pluvials, tant referent al punt com 
al cabal d'abocament. 
 
Serà objecte de cada Projecte la totalitat de conduccions i instal·lacions necessàries per 
incorporar els nous cabals d’aigües residuals/pluvials a les xarxes de titularitat pública ja 
existents, o bé per abocar a llera en cas de xarxa separativa d’aigües pluvials o de sobreeixidor. 
 
En cap cas s’incorporaran a les xarxes de sanejament les aigües sobrants o retorns de sèquies 
de reg. 
 
Art. 9.- SERVEIS AFECTATS. 
 
En els projectes d'urbanització, vials, edificis, etc. en els quals es vegin afectades conduccions, 
escomeses i elements de les xarxes de sanejament existents, serà responsabilitat del Promotor 
la restitució al seu càrrec d'aquests serveis, allotjant-los al llarg de les calçades o espais públics 
de lliure accés. La restitució d'aquests serveis ho serà amb els criteris i materials previstos a les 
presents Prescripcions, amb independència de quins foren els serveis originals, i es garantirà en 
tot moment la funcionalitat del servei restituït i les condicions anàlogues de funcionament de les 
conduccions i escomeses vessants respecte al seu estat original. 
 
Els projectes d'obres de sanejament hauran de contemplar la situació de la xarxa existent i, 
excepte indicació expressa de l’Ajuntament i/o el Consorci, hauran de dissenyar-se evitant la 
duplicitat de conduccions de sanejament del mateix tipus. Es considerarà com a solució preferent 
l'anul·lació de la conducció original, tot mantenint en servei les escomeses existents a través de 
la nova xarxa. 
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Durant l'execució de les obres haurà de mantenir-se el servei d'evacuació d'aigües residuals i 
pluvials amb les corresponents garanties de cabals i sanitàries; aquestes operacions seran per 
compte del Promotor. 
 
Art.10.- PREVISIÓ DE SERVEI A TERCERS O A FUTUR. 
 
L’Ajuntament i/o el Consorci podran exigir que, en els projectes d'urbanització, vials, edificis, etc. 
que contemplin la renovació o implantació de noves xarxes de sanejament o bé la restitució de 
les mateixes com a servei afectat, es tinguin en compte els criteris de previsió de servei a tercers 
a través d'aquestes xarxes, o de previsió de desenvolupament a futur establerts als Plans 
Urbanístics. Aquesta previsió serà d'especial compliment per a l'evacuació de la totalitat de les 
aigües pluvials que puguin generar-se aigües amunt de l'actuació projectada i que incideixin en 
ella. 
 
Igualment els projectes de xarxes de sanejament hauran d'establir-se en la cota suficient per 
donar sortida per gravetat a les incorporacions d’altres xarxes que provinguin d'aigües amunt. 
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CAPÍTOL 2.- DISSENY DE LA XARXA I CRITERIS DE CÀLCUL 
 
Art. 11.- CLASSIFICACIÓ DE LES XARXES I CONDUCCIONS DE SANEJAMENT. 
 
11.1. Classificació de les xarxes de sanejament: 
 
  La classificació de les xarxes de sanejament s’efectuaran atenent al tipus d’aigua residuals 

a evacuar: 
 
  • Xarxes unitàries: Quan transporten conjuntament aigües residuals i aigües pluvials 

(recullen tant escomeses d’aigües residuals com escomeses de baixants i 
claveguerons). 

 
  • Xarxes Separatives: Quan s’estableixen dues xarxes independents, una per la que 

circulen exclusivament aigües residuals i una altra per la que discorren exclusivament 
aigües pluvials o aigües residuals diluïdes provinents de sobreeixidors. 

 
11.2. Classificació de les Conduccions de Sanejament: 
 
  En el sistema de sanejament es diferencien els següents tipus de conduccions: 
 
  • Conduccions de Clavegueram: Són les que configuren les xarxes que evacuen les 

aigües des de les escomeses domiciliàries. Habitualment són de titularitat municipal i en 
ocasions privada. 

 
  • Col·lectors en baixa: Són els que prenent les aigües des de les conduccions de 

clavegueram les transporten fins als col·lectors en alta. Habitualment són de titularitat 
municipal. 

 
  • Col·lectors en alta: Són les conduccions que en el seu conjunt transporten les aigües 

residuals, per gravetat i/o bombament, fins a l’Estació Depuradora d'Aigües Residuals 
(EDAR) més propera. De titularitat local o autonòmica. 

 
  Les conduccions de clavegueram o clavegueres i els col·lectors en baixa conformen el que 

s’anomena “sanejament en baixa”.  
 
  Els col·lectors en alta i les EDAR’s conformen el que s’anomena “sanejament en alta”. 
 
Art.12.- TIPUS DE XARXA DE SANEJAMENT. 
 
A fi de facilitar la incorporació de les aigües residuals, les xarxes de sanejament hauran de tenir 
caràcter de ramificades, no permetent-se la intersecció de conduccions. 
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Les xarxes de sanejament de nova implantació o a renovar seran preferentment unitàries i 
disposaran de dipòsit(s) de retenció de les primeres aigües de pluja per a la seva posterior 
depuració. 
 
Les xarxes de sanejament hauran d'abocar les aigües pluvials a lleres de suficient capacitat 
hidràulica per garantir el desguàs i evitaran recollir grans àrees en una sola sortida. 
 
Art. 13.- SOBREEIXIDORS. 
 
Amb caràcter general, abans de les connexions al col·lector en alta, i ocasionalment en baixa, es 
construirà un sobreeixidor per desguassar a llera les aigües pluvials. Els projectes referits a 
l’Art. 3 inclouran càlculs i especificacions del(s) sobreeixidor(s) a construir. 
 
Art. 14.- ESTANQUEÏTAT DE LES CONDUCCIONS. 
 
Hauran de ser estanques la totalitat de les conduccions, escomeses, pous de registre i 
instal·lacions de totes aquelles xarxes que transportin aigües residuals (xarxes unitàries i 
col·lectors de residuals de les xarxes separatives).  Igualment es procurarà l’estanqueïtat a les 
xarxes de pluvials. 
 
Les unions entre tubs, i entre tub i pou en qualsevol tipus de xarxa serà mitjançant junta elàstica. 
 
Art. 15.- TIPOLOGIA DE LES CONDUCCIONS. 
 
La totalitat de les canonades de les xarxes i escomeses de sanejament hauran de ser de secció 
circular, tant interior com exteriorment, no admetent-se l'ús d'ovoides o altres figures similars, ni 
conduccions de base exterior plana, excepte que concorrin circumstàncies excepcionals 
degudament justificades. 
 
Art. 16.- MATERIALS A EMPRAR EN CONDUCCIONS I POUS. 
 
El material per a les conduccions d’una xarxa de sanejament podrà ser: 
 

MATERIALS DE CANONADES CAMP D’APLICACIÓ 
PVC COLOR TEULA PARET COMPACTA s/UNE-EN ISO 1452-2:2010 DN160mm/OD – DN400mm/OD 

FORMIGÓ ARMAT. ASTM C-76 gruix B DN400mm/ID – DN2400mm/ID 
 

OD: Diàmetre exterior 
ID: Diàmetre interior 

 
En escomeses s'utilitzarà exclusivament el PVC color teula, excepte per a diàmetres superiors a 
DN400 en aquest cas es podrà recórrer al Formigó. 
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Els pous de sanejament es construiran en Formigó armat, i podran ser prefabricats o construïts 
“in situ” segons especificacions. 
 
Art.17.- DIÀMETRE MÍNIM DE LES CANONADES. 
 
S'estableix un diàmetre mínim de 300 DN/ID (mm) en les conduccions de sanejament. 
 
En escomeses el diàmetre mínim a utilitzar serà de 160 DN/OD. 
 
Art. 18.- OMPLIMENT DE LES CONDUCCIONS. 
 
Les conduccions tant de xarxes unitàries com separatives es calcularan i dissenyaran de manera 
que treballin en règim de làmina lliure, amb un ompliment màxim del 75% de la secció per al 
cabal màxim de càlcul a evacuar. 
 
Art. 19.- PENDENTS MÍNIMES I VELOCITATS MÀXIMES ADMESES. 
 
A efectes del càlcul d'una xarxa de sanejament, s'estableixen els següents intervals de pendent 
per a les conduccions, així com les velocitats recomanades. 
 

DIÀMETRE CONDUCCIÓ 
(mm) 

PENDENT 
MÍNIMA MÀXIMA 

Escomeses 2:100 6:100 
D200 – D300 6:1000 6:100 
D300 – D600 5:1000 5:100 

D600 – D1000 3:1000 3:100 
D1000 – D2000 1:1000 1:100 

 
 

MATERIAL VELOCITAT MÀXIMA VELOCITAT MÍNIMA 

FORMIGÓ 4 m/s 
0,6 m/s 

PVC 5 m/s 

 
Quan la canonada a instal·lar sigui de PVC, a causa de la forma de col·locació en rasa i a la 
rigidesa i longitud del tub, el pendent mínim serà sempre major del 0,8%. 
 
La velocitat mínima admesa no serà condicionant per a l'elecció d'una conducció per sota dels 
diàmetres mínims establerts en l’anterior Art. 17. 
 
Per raons de perfil longitudinal es podran instal·lar trams d'instal·lacions en els quals 
s’excedeixin les velocitats màximes abans fixades.       
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Art. 20.- PLÀNOLS DE PERFILS LONGITUDINALS. 
 
Tots els projectes de xarxes de sanejament hauran d’incloure plànols dels perfils longitudinals on 
es reculli com a mínim: 
 
 - Diàmetre de les conduccions. 
 - Classe estructural de les conduccions. 
 - Cota Hidràulica en pous i sobreeixidors. 
 - Pendent dels trams. 
 - Separació entre pous. 
 - Cotes del terreny urbanitzat. 
 
Art. 21.- FÓRMULA DE CÀLCUL. 
 
Per al càlcul hidràulic de les conduccions de sanejament s'utilitzarà la Fórmula de Manning. 
 

	
/  

 
  i = pèrdua de càrrega unitària m/m. 
  n = coeficient de rugositat de la conducció. 
  v = velocitat de l'aigua (cabal/secció mullada) m/s. 
  RH= Radio hidràulic (secció mullada/perímetre mullat) m. 
 
Es prendrà com a Coeficient de Rugositat per a qualsevol material n = 0,014 (considerant totes 
les irregularitats pròpies d'una conducció de sanejament en servei). 
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CAPÍTOL 3. ELEMENTS A INSTAL·LAR A LA XARXA DE SANEJAMENT 
 
Art. 22.- POUS DE REGISTRE. 
 
22.1. Generalitats 
 
  Tenen com a finalitat localitzar, accedir i permetre les labors d'explotació i neteja de la 

xarxa de sanejament. Són els únics elements a on la xarxa canvia de direcció (en planta o 
perfil). 

 
  Se situaran pous de registre a: 
  • capçalera de claveguera o col·lector, 
  • canvis de direcció, 
  • punts de reunió de dos o més ramals, 
  • punts de canvi de diàmetre de la conducció, 
  • en trams rectes de la xarxa, amb distàncies entre ells no superior a 50 m, i 
  • en cas d'incorporació d'escomeses (quan sigui necessari per la relació de diàmetres 

entre l’escomesa i la claveguera o col·lector). 
 
22.2. Tipologia i Dimensions 
 
  Els pous de registre seran de Formigó armat, prefabricats, s/UNE EN 1917:2002. El 

ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus “SR”, resistent als sulfats i a l’aigua de 
mar. 

 
  Tan sols com a registre de les conduccions en els seus trams rectes, es podran emprar 

pous de registre prefabricats a manera de “empelt” sobre canonada de Formigó armat 
amb diàmetre no inferior a DN/ID 1000. El sistema estructural de la peça resultant i el 
sistema de prefabricació hauran de ser prèviament aprovats per l’Ajuntament i/o Consorci. 
Aquest tipus de pous de registre no podrà ser emprat sobre peça especial de canvi de 
direcció de la xarxa. 

 
  En casos singulars es podrà admetre la construcció “in situ” de pous de registre. 
 
  En el següent quadre es recullen les dimensions dels diferents pous: 
 

DIÀMETRE DE 
CONDUCCIÓ 
DE SORTIDA 

DIÀMETRE INTERIOR GRUIX DE PARET 

BASES ALÇATS BASES ALÇATS  

300÷600 1.200 mm 1.200 mm 16 cm 16 cm 
800 

Ø > 800 ≤ 1400 
1.500 mm 

1.600÷2.500 
1.200 mm 
1.200 mm 

15 cm 
17÷25 cm 

16 cm 
16 cm 

Ø > 1400 “in situ” 1.200 mm 25 cm 16 cm 
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  Els pous hauran de reunir condicions adequades d'estanqueïtat, especialment en la unió 
amb la conducció de sanejament. La unió serà elàstica mitjançant junta de goma de triple 
llavi per a tot tipus de xarxa. 

 
  Les juntes entre anells de pous prefabricats hauran d'incorporar una junta estanca. 
 
  La boca d'accés al pou serà circular o quadrada, de pas no inferior a 600 mm, tancada 

amb tapa de fosa nodular normalitzada. 
 
  L'accés a l'interior del pou s'efectuarà mitjançant “pates” normalitzats de polipropilè amb 

ànima d'acer i amb separació entre ells de 30 cm. 
 
  Altres elements prefabricats a incorporar a les bases de pou són els següents: 
 
  · Lloses de transició. Es fabriquen per motllos. 
  
  S'utilitzen per a reduir la grandària de pou prefabricat, de manera que es pugui executar 

una arqueta base de gran diàmetre i la resta del pou de diàmetre 1200 mm. 
 
  Són de Formigó armat amb ciment "SR" i d'un gruix de 300 mm. Aniran encadellats pels 2 

costats (femella base major i mascle base menor). 
 
  · Lloses de tancament. Es fabriquen per motllos. 
 
  S'utilitzen per acabar el pou del diàmetre existent (1200 a 2500 mm) a boca de diàmetre 

600, 700 o 800 mm. S'usen quan no hi ha cota per a acabar amb con de tancament. 
 
  Són de Formigó armat amb ciment "SR" i d'un gruix de 250 mm (pou de 1200 mm) a 300 

mm (pous de 1500 a 2500 mm). Tindran la part superior plana i la inferior femella. 
 
  · Cons de tancament. Es fabriquen per vibrocompressió. 
 
  S’utilitzen per a acabar el pou del diàmetre existent (1200 mm) a boca de diàmetre 600 

mm o 800 mm. 
 
  Són de forma asimètrica i fabricats amb Formigó armat amb grapes d'acer d'alta 

resistència i ciment "SR" i d'un gruix de 160 mm. Tindran la part superior plana i la inferior 
femella. 
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  · Juntes d’unió entre elements del pou. 
 
  Els diferents elements del pou aniran disposats amb unions flexibles per una junta de 

massilla autosegellant de cautxú butílic, molt fàcil de posar i que dóna una unió 
perfectament estanca. 

 
  Poden utilitzar-se també juntes elastomèriques tipus Delta o Arpón, cuidant no danyar-les 

en la col·locació per a no comprometre l'estanqueïtat. 
 
22.3. “Cuna” i Mitjacanyes en fons de Bases 
 
  En tots els pous hauran de formar-se en el fons de la base una “cuna” o mitja canya fins 

l’eix del col·lector, de manera que canalitzi les aigües en el seu pas a través del pou i 
serveixi de suport als operaris de manteniment. En la incorporació d'escomeses al 
col·lector haurà de disposar-se una mitjacanya. 

 
  Aquestes “cunes” i mitjacanyes s'executaran en Formigó en massa HM-20, tindran forma 

semicircular a la zona de pas de cabals i un pendent del 5% cap a aquest pas a la zona de 
suport. Haurà de posar-se especial cura en la seva formació en els casos de pous que 
siguin punts de canvi de direcció de la xarxa o en els que els pous serveixin per a la unió 
de dos o més col·lectors. 

 
22.4. Incorporacions de conduccions i escomeses a pous 
 
  A les xarxes unitàries i de residuals les conduccions d'igual diàmetre que incideixin en un 

pou hauran de fer coincidir les seves cotes de rasant hidràulica. En el cas de ser 
conduccions de diferent diàmetre hauran de fer coincidir les cotes de clau (excepte en el 
cas en què el conducte de sortida tingui el diàmetre menor). 

 
 

POU AMB CANVI DE DIÀMETRE DE COL·LECTOR 
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  Les escomeses hauran d'incorporar-se a un pou fent coincidir el seu rasant hidràulic amb 
la cota de l'eix del col·lector a la zona de la “cuna” o mitjacanya. Només en casos 
excepcionals i degudament justificats serà permissible la incorporació a major cota. 

 
 

INCORPORACIÓ D’ESCOMESES 

A les xarxes de pluvials tant les conduccions com les escomeses (de claveguerons o baixants) 
podran incorporar-se al pou amb un desnivell de fins a 1,60 m sobre la rasant hidràulica del 
col·lector de sortida. 
 
22.5. Limitacions de perforacions en pous de registre 
 
  A l'efecte de salvaguardar l'estructura resistent en pous de registre, les perforacions 

realitzades per a les incorporacions de conduccions i escomeses a pous referides en 
l'article anterior, es limitaran en el seu nombre i diàmetre al compliment de les dues 
condicions següents: 

 
 
 
 
   P = suma del diàmetre de les perforacions realitzades en el pou de registre, mesures 

en el parament exterior de la banda d'1,20 m d'altura més desfavorable. 
   B = perímetre exterior del pou de registre. 
   S = separació entre perforacions contigües, mesura en el parament exterior. 
 
  Si el disseny de la xarxa no permetés el compliment de les citades limitacions per causa 

d’un elevat nombre de conduccions a incorporar, aquestes hauran d'agrupar-se amb 
anterioritat a la incorporació de manera tal que se’n redueixi el nombre, redimensionant a 
la vegada la capacitat hidràulica del tram de conducció comprès entre el punt d'agrupació i 
la incorporació, així com la perforació necessària resultant en el pou de registre. 

P  0,75 ·B 
S  25 cm 
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  La consideració anterior és igualment aplicable en el cas de ser excessiu el nombre 
d'escomeses, havent-se d'agrupar aquestes mitjançant l'execució d'un nou ramal situat en 
terrenys de titularitat pública utilitzables i que siguin accessibles de forma permanent. 

 
Art. 23.- POUS DE SALT I RESSALT. 
 
23.1. Pous de salt 
 
  Es construiran pous de salt quan es pretengui situar en un punt de la xarxa de sanejament 

una pèrdua de cota hidràulica no superior a 1,00 m. a les xarxes d’aigües residuals o 
unitàries o a 1,60 m. a les xarxes de pluvials. 

 
  Els pous de salt consten d'una càmera d'entrada amb tub vertical de diàmetre igual o 

superior a 250 mm, per a pas de l'aigua residual, i incorporació de les aigües a cota de 
solera en un pou de registre annex. 

 
  Es podrà evitar la construcció de pous de salt en una xarxa de sanejament, especialment 

de pluvials, assolint les velocitats màximes de projecte de la xarxa i fins i tot superant-les 
lleugerament. 

 
  En conduccions amb diàmetre interior igual o superior a 800 mm la pèrdua de cota 

hidràulica haurà de fer-se mitjançant caiguda en rampa, executada en un pou de registre 
realitzat “in-situ” a aquest efecte. 

 
23.2. Pous de ressalt 
 
  Es construiran quan es pretengui situar en un punt de la xarxa de sanejament una pèrdua 

de cota hidràulica superior a 1,00 m a les xarxes d’aigües residuals o unitàries o major 
d’1,60 a les xarxes de pluvials. Això es produirà, quan a causa de la forta pendent del 
col·lector, es superen les velocitats màximes admeses. 

 
  Els pous de ressalt consten d'una càmera d'entrada amb tub vertical de diàmetre igual o 

superior a 250 mm, per a pas de l'aigua residual, i incorporació de les aigües a cota de 
solera en un pou de registre annex. 

 
  Es podrà evitar la construcció de pous de salt en una xarxa de sanejament, especialment 

de pluvials, assolint les velocitats màximes de projecte de la xarxa i fins i tot superant-les 
lleugerament. 

 
  En conduccions amb diàmetre interior igual o superior a 800 mm la pèrdua de cota 

hidràulica haurà de fer-se mitjançant caiguda en rampa, executada en un pou de registre 
realitzat “in-situ” a aquest efecte. 
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Art. 24.- SOBREEIXIDORS. 
 
Es procedirà a la construcció de sobreeixidors en xarxes unitàries quan calgui alleujar aigües 
residuals que hagin estat diluïdes per efecte de la pluja. 
 
Els sobreeixidors es dimensionaran per alleujar a partir d'un cabal 5Qn en la conducció incident 
(sent Qn el cabal mitjà de projecte de la conducció incident). 
 
Els sobreeixidors es detallaran als projectes referits a l’Art. 3 i es construiran amb materials de 
primera qualitat (Formigó armat, revestiment interior de gres, etc.) 
 
Art. 25.- CLAVEGUERONS O EMBORNALS AMB ESCOMESA A XARXA UNITÀRIA. 
 
Són els punts pels quals s'introdueixen a la xarxa de sanejament les aigües de pluja recollides en 
les calçades dels carrers. 
 
Els claveguerons seran sifònics, amb una configuració interna que permeti la presència 
permanent d'aigua, per tal de formar una barrera hidràulica contra el pas d'animals o d’olors. 
 
El seu disseny serà tal que, sent registrables, permetin una neteja fàcil. Podran ser prefabricats o 
realitzats “in-situ”. 
 
El conducte que uneix el clavegueró amb la xarxa de sanejament haurà de ser de PVC color 
teula s/Norma s/UNE-EN ISO 1452-2, de diàmetre mínim 200 mm. 
 
El pendent mínim de l'escomesa del clavegueró a la xarxa de clavegueram serà del 2%. 
 
Els claveguerons podran incorporar-se a la xarxa bé a través d'un pou o bé directament a la 
conducció, però sempre amb junta elàstica amb triple llavi. 
 
No es disposaran claveguerons connectats entre si a manera de xarxa, havent-se de constituir 
aquesta, si les circumstàncies així ho requereixen, de manera independent als claveguerons i de 
forma tal que permeti l'escomesa individual de cadascun d'ells. 
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Art. 26.- ENTRADES D’AIGUA ALS CLAVEGUERONS SIFÒNICS. 
 
Les entrades d'aigua als claveguerons sifònics, realitzades en horitzontal, mitjançant reixeta de 
superfície, o en vertical, mitjançant pas sota pont de vorada, hauran de reunir les condicions de 
capacitat d'absorció hidràulica suficient, facilitat per a la neteja, i es dotaran de sistemes per 
evitar l'entrada d'objectes i persones. 
 
Les reixetes seran de fosa nodular, dissenyades i fabricades conforme a Norma UNE-EN 
124:1995, amb una resistència a les càrregues segons el lloc d'utilització. 
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CAPÍTOL 4. ESCOMESES 
 
Art. 27.- DEFINICIÓ. 
 
És la conducció que transporta les aigües residuals i/o pluvials des d'un edifici, finca o 
establiment fins a la xarxa de sanejament. 
 
Una escomesa de sanejament consta en general d'arqueta d'arrencada, conducte i connexió a la 
xarxa de clavegueram. 
 
Les seves condicions es fixaran en funció del tipus de propietat servida, de les característiques 
de les aigües a evacuar, dels cabals, i del punt de connexió a la xarxa de sanejament. 
 
Com a norma general cada edifici, finca o establiment tindrà la seva escomesa independent. 
Aquesta prescripció és d'obligat compliment per a escomeses que puguin transportar en algun 
moment aigües residuals d'origen no domèstic, que hauran de tenir a més a més una arqueta de 
presa de mostres. 
 
Art. 28.- ELEMENTS D'UNA ESCOMESA. 
 
Els elements d'una escomesa de sanejament són: 
 
Arqueta d'arrencada (quan sigui possible): situada al costat de límit exterior de la propietat. 
 
Conducte: és el tram de canonada que discorre per sòl de titularitat pública des del límit de la 
propietat (o arqueta d'arrencada), fins a la xarxa de clavegueram. 
 
Connexió: és el punt d'unió del conducte de l'escomesa amb la xarxa de clavegueram. 
 
Arqueta interior a la Propietat: Tot i no formar part de l’escomesa, pel fet d’estar en domini privat, 
es prescriu la necessitat de disposar d’una arqueta registrable a l'interior de la propietat, en lloc 
accessible. Aquesta arqueta serà sempre sifònica per tal d’evitar el pas d’animals i olors. 
 
Art. 29.- CLASSES D’ESCOMESES. 
 
Les escomeses de sanejament es classifiquen segons el caràcter de l'aigua evacuada, així 
poden ser: 
 
Pluvials: Quan les aigües evacuades són exclusivament de pluja. 
 
Fecals o domèstiques: Quan les aigües evacuades són exclusivament de caràcter fecal o 
assimilable. 
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Industrials: Quan les aigües evacuades són produïdes, exclusiva o predominantment, per una 
activitat econòmica que habitualment és de caire industrial (podent anar barrejades amb una part 
d'origen domèstic o assimilable). 
 
Unitàries: Quan les aigües evacuades poden ser barreja d'aigües domèstiques i/o industrials 
amb aigua de pluja. 
 
S'entén que la totalitat de les aigües evacuades per una escomesa de sanejament, especialment 
les de caràcter industrial, tenen característiques d'abocament admissible per la xarxa de 
clavegueram, i que qualsevol sistema de tractament previ (depuració, separació de greixos, 
separació de sòlids, etc) no forma part de l'escomesa. 
 
Art. 30.- LONGITUDS MÀXIMES D'ESCOMESES SEGONS DIÀMETRES. 
 
Els conductes d’escomesa de diàmetre 160 mm no tindran una longitud superior a 20 metres; en 
cas contrari hauran d'instal·lar-se de diàmetre 200 mm, amb la limitació de longitud que a 
continuació s'exposa. 
 
Els conductes d’escomesa de diàmetre 200 mm no podran tenir una longitud superior a 40 
metres; en cas contrari hauran d'instal·lar-se de diàmetre 250 mm o superior. 
 
Art. 31.- DIMENSIONAMENT D’ESCOMESES DE SANEJAMENT. 
 
El dimensionament de totes les parts d'una escomesa de sanejament ha de ser tal que permeti 
l'evacuació dels cabals màxims d'aigües residuals (en ús normal) i/o pluvials generats per 
l'edifici, finca, establiment, etc., servit. 
 
Aquesta evacuació haurà de realitzar-se de forma folgada i sense que l’escomesa entri en  
càrrega. 
 
Quan hi hagi una única xarxa de clavegueram s'haurà de disposar d’un sistema mixt o separatiu, 
amb una connexió final de les aigües pluvials i residuals i un sifó final, abans de la seva sortida a 
la xarxa exterior. 
 
31.1. Escomeses d'Edificis d'Habitatges 
 
  El diàmetre mínim de l’escomesa serà de DN 160/OD en PVC color teula s/UNE-EN ISO 

1452-2. 
 
  El càlcul de les escomeses unitàries es realitzarà segons l’apartat 4.3. Dimensionat dels 

col·lectors de tipus mixt, de la Secció HS5 – Evacuació d’aigües del Document Bàsic HS 
Salubritat. Codi Tècnic de l’Edificació. 
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Art. 32.- TRAÇAT D'UNA ESCOMESA. 
 
A la capçalera de l'escomesa i en via pública o terreny de titularitat pública, es col·locarà, sempre 
que sigui possible, una arqueta d'arrencada. 
 
En funció de la profunditat de la rasant hidràulica respecte a la cota del paviment acabat 
s'empraran arquetes de les següents dimensions: 
 
 · Per a profunditats menors de 70 cm: Arqueta de secció quadrada de Formigó de 

dimensions interiors 40x40 cm. 
 
 · Per a profunditats entre 70 i 100 cm: Arqueta de secció quadrada de Formigó de 

dimensions interiors 60x60 cm. De forma excepcional i degudament justificada es podran 
col·locar arquetes d'aquestes dimensions per a profunditats de més de 100 cm. 

 
 · Per a profunditats superiors als 100 cm: Pou de registre. 
 
El traçat en planta de l'escomesa haurà de ser sempre en línia recta, no admetent-se colzes ni 
corbes. 
 
El traçat en alçat d'una escomesa de sanejament haurà de complir: 
 
 · El pendent haurà de ser uniforme i descendent amb un valor mínim del 2%, cap a la xarxa 

de sanejament. 
 
 · La diferència de cota resultant entre la rasant hidràulica de la conducció d'escomesa en 

l'arrencada, i la clau de la claveguera o col·lector de la xarxa, no podrà ser inferior a 50 
cm, aspecte que haurà de ser expressament recollit per a cada escomesa en els plànols 
d’obra acabada. 

 
Sols s'admetrà colze en la connexió a la claveguera o al col·lector de la xarxa. 
 
Art. 33.- CONNEXIÓ DE LES ESCOMESES A LA XARXA DE CLAVEGUERAM. 
 
Es procurarà fer la connexió d'una escomesa a la xarxa de clavegueram en un pou de registre 
existent. Si el pou està lluny, s’admetrà una connexió feta de forma perpendicular a la claveguera 
o col·lector. 
 
S'hauran de considerar les limitacions de perforacions referides en l'Art. 22.5. 
 
Per a qualsevol de les solucions que s'adoptin, la connexió de l'escomesa a la xarxa de 
clavegueram haurà de reunir condicions de màxima estanqueïtat i elasticitat. 
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Per al cas de connexió d'una escomesa directament a la conducció de clavegueram s'estableix la 
següent relació de diàmetres. 
 

DIÀMETRE CONDUCCIÓ 
CLAVEGUERAM (COL·LECTOR) 

DIÀMETRE MÀXIM D’ESCOMESA 
DIRECTA A COL·LECTOR 

D300 mm D200 mm 
D400 mm D200 mm 
D500 mm D250 mm 
D600 mm D300 mm 

D>600 mm D400 mm 
 
En cas que no pugui aplicar-se aquesta relació de diàmetres, la incorporació de l'escomesa 
haurà d'efectuar-se a través de pou de registre. 
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CAPÍTOL 5.- RECEPCIÓ DE CANONADES I PROVES A RASA 
 
Art. 34.- RECEPCIÓ DE CANONADES. PROVES A FÀBRICA. 
 
La totalitat dels tubs de Formigó armat amb destinació a una xarxa de sanejament es provaran 
en fàbrica a la pressió d'1 kg/cm2 de conformitat a la Norma ASTM. 
 
Tots els tubs de Formigó armat portaran en el seu exterior una inscripció que certifiqui per part 
del subministrador que aquest tub ha estat sotmès a prova en fàbrica. Igualment en aquesta 
inscripció haurà d'assenyalar-se la Classe ASTM del tub, el tipus de ciment amb que s'ha fabricat 
i la data de fabricació. 
 
Tots els tubs de PVC hauran de venir identificats en el seu exterior indicant PVC s/Norma UNE-
EN ISO 1452-2. Aquests tubs de PVC hauran de tenir acreditada la corresponent Marca de 
Qualitat. 
 
Art. 35.- PROVES EN RASA 
 
Totes les xarxes de sanejament que vagin a transportar aigües unitàries o residuals, hauran de 
ser sotmeses a proves d'estanqueïtat en rasa. Aquesta prova serà supervisada per personal 
tècnic de l’Ajuntament i/o del Consorci. 
 
També se sotmetran a proves individualitzades d'estanqueïtat les escomeses de diàmetre igual o 
superior a 250 mm i longitud superior a 20 m. 
 
Dins de les pèrdues admissibles en les proves d'estanqueïtat en rasa, s'intentarà localitzar i 
eliminar la causa de la pèrdua. 
 
Totes les xarxes de sanejament hauran de ser inspeccionades mitjançant Circuit Tancat de 
Televisió (CTTV), lliurant-se a l’Ajuntament i/o al Consorci l'enregistrament realitzat. 
 
Art. 36.- PROVA D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA EN RASA. 
 
36.1. Condicions Generals 
 
  Aquesta prova és aplicable en conduccions de Formigó o de PVC. 
 
  La conducció se sotmetrà a una prova d'estanqueïtat d'aigua a pressió per trams. Es 

procedirà abans de realitzar la prova a l'obturació total del tram. 
 
  Els trams de prova estaran compresos entre pous de registre i podran incloure també el 

pou de registre d'aigües amunt. En tots dos casos, si la conducció o el pou de registre 
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reben escomeses secundàries, aquestes queden excloses de la prova d'estanqueïtat. En 
cas d'escomeses directes a clavegueram o col·lector, es practicaran els orificis una 
vegada feta la prova. 

 
  La conducció haurà d'estar parcialment recoberta, sent aconsellable assenyalar les juntes 

per facilitar la localització de pèrdues, cas que aquestes es produïssin. 
 
36.2. Procediment 
 
  Realitzada l'obturació del tram, es procedirà a realitzar la prova d'estanqueïtat d'una de les 

dues formes següents: 
 
  a) El tram de conducció inclou el pou de registre d'aigües amunt: L'ompliment d'aigua 

s'efectuarà des del pou de registre d'aigües amunt fins a aconseguir l'altura de la 
columna d'aigua desitjada (h). Aquesta operació haurà de realitzar-se de manera lenta i 
regular per permetre la total sortida d'aire de la conducció. 

 
  b) El tram de conducció no inclou pou de registre: L’ompliment d’aigua es realitzarà des 

de l’obturador d’aigües avall per a facilitar la sortida d’aire de la conducció, i en el 
moment la prova s’aplicarà la pressió corresponent a l’alçada de columna d’aigua 
fixada per a la prova (h). 

 
  En tots dos casos es deixarà transcórrer el temps necessari abans d'iniciar-se la prova per 

permetre que s'estabilitzi el procés d'impregnació del Formigó de la conducció. A partir 
d'aquest moment s'iniciarà la prova procedint, en el cas a) a restituir l'alçada "h" de 
columna d'aigua, i en cas b) a afegir el volum d'aigua necessari per mantenir la pressió 
fixada en la prova. Haurà de verificar-se que la pressió en l'extremitat d'aigües avall no 
superi la pressió màxima admissible. 

 
36.3. Criteris d’Acceptació 
 
  Període d’impregnació vint-i-quatre hores per a tubs de Formigó. 
 
  Pressió de prova Standard = 0,4 kg/cm2, equivalents a una alçada de columna d’aigua (h) 

de 4m., mesurada sobre la solera de conducció en el pou de registre d’aigües amunt. 
 
  En cap cas la pressió màxima serà superior a 1kg/cm2. 
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  La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts l’aportació en litres per a 
mantenir el nivell no és superior a: 

 
V < =  · D2(m) · L(m) Litres   per a tubs de Formigó 
    
V < = 0,25 ·  · D2(m) · L(m) Litres  per a tubs de PVC 

 
     D= Diàmetre interior col·lector 
     L= Longitud tram de prova 

 
 

VOLUM MÀXIM ADMISSIBLE PER A DONAR VÀLIDA UNA PROVA D’ESTANQUEÏTAT DE 
CONDUCCIÓ DE SANEJAMENT 

 

DIÀMETRES (mm) 

LITRES/30 MINUTS 
Per a 50 ml. de conducció 

Tubs Formigó Tubs PVC 

250 
300 
400 
500 
600 
800 

1.000 
1.200 
1.400 
1.600 

10,0 
15,0 
25,0 
40,0 
55,0 

100,0 
155,0 
225,0 
305,0 
400,0 

2,5 
4,0 
6,0 

10,0 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

 4 per mil del volum d’aigua de 
prova 

1 per mil del volum d’aigua de 
prova 

 
S’haurà de tenir en compte una aportació d’aigua suplementària per pou de registre de: 
 

Vp = 0,5 litres/m2 paret de pou 
 

DIÀMETRE INTERIOR DEL POU (M) 
LITRES/30 MINUTS PER A CADA M. DE 

ALÇADA DE POU 

1,20 
1,50 
1,60 
1,80 

1,88 
2,35 
2,51 
2,83 
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Per a conduccions de D >= 1.200 mm s’obturarà el tram de conducció a provar sense incloure 
els pous de registre i es realitzarà la prova de manera directa sense respectar el període 
d’impregnació. La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts els volums d'aportació 
en litres per a mantenir la pressió de prova són menors que els fixats en la fórmula anterior. En 
cas contrari podrà efectuar-se de nou la prova respectant el període d'impregnació de vint-i-
quatre hores i controlant novament l'aportació transcorreguts trenta minuts. 
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CAPÍTOL 6.- NETEJA, POSADA EN SERVEI I RECEPCIÓ 
 
Art. 37.- NETEJA. 
 
Durant l’execució de l’obra es serà especialment curós en l’eliminació de residus i restes d’obra 
en les canonades. 
 
La neteja prèvia a la posada en servei de les xarxes de sanejament es realitzarà bé per sectors o 
en la seva totalitat, preferentment mitjançant l'ús d'equips d'arrossegament a alta pressió, amb 
aspiració i extracció de sediments i residus. 
 
Art. 38.- INSPECCIÓ AMB CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CTTV). 
 
Totes les clavegueres i col·lectors de sanejament, una vegada finalitzada la seva construcció i 
prèviament a la seva posada en servei, hauran d'inspeccionar-se amb una càmera de televisió 
dotada de distanciòmetre i inclinòmetre digital. L'enregistrament es realitzarà una vegada estigui 
totalment acabada la pavimentació del vial que es realitzi sobre el col·lector. 
 
La inspecció comprendrà el visionat del col·lector, de les juntes i de les connexions de les 
escomeses. 
 
Es podrà autoritzar la realització d'enregistraments amb càmera de televisió sense la utilització 
d’inclinòmetre, en cas de no considerar-lo necessari. 
 
Es podrà disposar la revisió amb càmera de televisió d’escomeses per tal de comprovar la seva 
correcta execució. 
 
38.1. Procediment de realització de l'enregistrament 
 
  a) Prèviament a la introducció de la càmera de televisió, les canonades hauran de ser 

netejades completament mitjançant l'ús d'equips d'arrossegament a alta pressió, amb 
aspiració i extracció de sediments i residus. 

 
  b) Una vegada estiguin les canonades netes, s’abocarà aigua de forma constant amb un 

cabal de 0,25 litres/segon, tret que per la conducció ja circuli aigua residual. 
 
  c) L'enregistrament es realitzarà a favor de corrent, seguint el sentit del flux de l’aigua. 
 
  d) L'enregistrament es realitzarà a una velocitat màxima de 0,1 metres/segon, mantenint-

se constant al llarg de tot el tram d'enregistrament. 
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38.2. Informació a lliurar 
 
  a) El resultat de la inspecció, en la seva totalitat, es lliurarà en suport digital (CD o DVD). 

Haurà de contenir un índex de conduccions i escomeses inspeccionades. 
 
  b) Per a cada conducció inspeccionada haurà de visualitzar-se en pantalla la següent 

informació: 
    - Identificació del tram per referència dels pous de registre d'inici i final. 
    - Diàmetre i tipus de canonada. 
    - Distància de la ubicació de la càmera al pou de registre inicial. 
    - Pendent longitudinal de la conducció a partir de la detectada pel sistema robotitzat 

de la càmera. 
 
  c) Complementàriament al lliurament del vídeo, haurà de presentar-se la següent 

documentació: 
    - Informe de la inspecció, en el qual s'indicaran els pendents de tots els trams i el 

resum de les incidències detectades. 
    - Plànol dels col·lectors inspeccionats, incloent la numeració de pous i escomeses 

que s’hagin utilitzat en l’enregistrament del vídeo i la seva correspondència amb 
els plànols definitius de les xarxes. 

 
38.3.- Criteri d'acceptació 
 
Per tal de donar el vist i plau a l'obra realitzada, en l'enregistrament haurà de constatar-se que 
els col·lectors no presenten cap anomalia que impliqui, segons el parer de l’Ajuntament i/o del 
Consorci, un mal funcionament hidràulic futur de la canalització. 
 
En cas contrari i una vegada solventada l'anomalia, haurà de realitzar-se un nou enregistrament 
perquè es pugui verificar la correcta execució del tram afectat i procedir a la seva acceptació. 
 
Art. 39.- POSADA EN SERVEI. 
 
Una vegada finalitzades les proves i neteja amb resultats satisfactoris, podran posar-se les 
xarxes en servei. 
 
Art. 40.- RECEPCIÓ DE L’OBRA. 
 
Abans de l'acceptació definitiva de la xarxa es comprovaran tots aquells elements accessibles 
(pous, arquetes embornals, claveguerons, etc.) per verificar la seva correcta instal·lació, així com 
la idoneïtat d'aquests elements. En aquest moment per part de la Direcció d'Obra, es facilitaran 
els plànols definitius de les xarxes, en els quals es recullen les modificacions realitzades. Hauran 
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de figurar en els mateixos la diferència de cotes hidràuliques entre l'extrem superior de les 
escomeses i el punt de connexió de la mateixa a la xarxa. 
 
Una vegada comprovats tots els extrems esmentats es podrà donar la conformitat a les obres 
realitzades, que quedaran operatives per a la prestació del servei de sanejament. 
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  ANNEX I. ACTUACIONS EN LA VIA PÚBLICA 
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A continuació s’enumeren un seguit de recomanacions de caire general que cal tenir en compte 
quan es realitzin treballs en la via pública. 
 
Sobre aquestes recomanacions sempre prevaldran les Ordenances municipals o normativa de 
major rang que sigui d’aplicació per a cada treball en concret. 
 
En general, els treballs en la via pública que afectin a les xarxes de sanejament hauran d’ajustar-
se a les condicions següents: 
 
 - Es comunicarà amb suficient antelació als Serveis tècnics municipals les dates previstes 

per a l’inici i l’acabament de les obres, per tal que puguin solventar possibles afeccions i 
programar-se el seguiment de l’execució. 

 
 - Excepte en casos excepcionals i degudament justificats, les obres s’aturaran en cap de 

setmana i dia festiu. 
 
 - L'horari previst per al funcionament de la maquinària d'obra serà de 8 a 20 hores. 
 
 - Quan pugui haver afectació al trànsit rodat, es donarà avís i es sol·licitarà autorització a 

la Policia Local abans de començar l’obra. 
 
 - Durant l'execució de les obres es col·locaran cartells informatius, en nombre suficient i a 

peu d'obra, a on s'indicaran com a mínim les dades següents: 
   · nom de les empreses contractistes, 
   · treballs a realitzar, 
   · data de començament de l'obra i data de finalització prevista, i 
   · vials afectats per les obres i informació sobre els desviaments de tràfic previstos. 
 
 - Es disposarà d’un pas segur per vianants d’una amplada mínima de 90 cm, 

convinentment senyalitzat i delimitat. 
 
 - Durant el desenvolupament de les obres es mantindran les voreres, els escocells, les 

rigoles i els embornals nets en tot moment. 
 
 - No es netejaran formigoneres a la via pública, ni s’abocaran restes de beurada, ciments, 

morters o formigons a la xarxa de clavegueram. 
 
 - Les reparacions i/o reposicions de trams de xarxes de sanejament s’ajustaran a les 

Prescripcions tècniques d'aquest document. 
 
 - Les intervencions en canalitzacions/línies d’altres serveis, requeriran la conformitat dels 

Serveis tècnics municipals i de les Companyies afectades. 
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 - Es complimentarà l’Estudi de seguretat i salut presentat per a la realització de l’obra, del 

qual en serà responsable el Coordinador en la matèria designat pel Promotor de l’obra. 
  
 - L’amplada de les rases serà de 40 cm com a mínim i el tall en asfalt es realitzarà amb 

disc. 
 
 - La fondària mínima, sobre la clau del tub, en el cas de pas de calçada, serà de 90 cm a fi 

de permetre la instal·lació d’altres serveis. 
 
 - Les runes i terres es dipositaran en contenidors adients, convenientment col·locats a la 

via pública. 
 
 - El rebliment de les rases es farà amb materials procedents de la pròpia excavació o amb 

materials granulats de nova aportació, suficientment compactats i que, en funció de 
l’entitat de l’obra, hauran d’assolir el 98% del PROCTOR modificat per calçades tipus T3 
i T4 i del 100% del PROCTOR modificat per a calçades tipus T00 a T2. 

 
 - La reposició de vorera i calçada es farà amb materials de les mateixes característiques 

que els existents, inclosa la pintura viaria. 
 
 - Les qüestions de tipus tècnic que sorgeixin durant l’obra i afectin a serveis, instal·lacions 

públiques o a tercers, es resoldran d’acord amb els Serveis tècnics municipals. 
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  ANNEX II. MATERIALS A EMPRAR 
 
  CAMP D’APLICACIÓ. ESPECIFICACIONS I PLÀNOLS 
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CANONADES I ACCESSORIS DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT. PVC-U 
 
 
TUBS 
 

 
 

DIÀMETRE 
NOMINAL 

DN/OD – (Bc) 

Gruix 
Nominal 

 

160 mm. 
200 mm. 
250 mm. 
315 mm. 
400 mm. 

 

4,0 mm. 
4,9 mm. 
6,2 mm. 
7,7 mm. 
9,8 mm. 

 
 
 
 

 
UNIÓ AMB JUNTA ELÀSTICA 

 

 

 DIÀMETRES NORMALITZATS 
 
DN/OD: 160-200-250-315-400 
Camp d'aplicació: Alçada de rebliment sobre 
clau menor de 4 metres. 
 
ESPECIFICACIONS 
 
Tubs i accessoris de Poli(clorur de vinil) no 
plastificat (PVC-U) segons el que especifica: 
Plec de Prescripcions Tècniques Generals 
per a Canonades de Sanejament a 
Poblacions (MOPU 1986). 
 
UNE-EN ISO 1452-2:2010 - Sistemes de 
canalització en materials plàstics conducció 
d'aigua, Poli(clorur de vinil) no plastificat 
(PVC-U). 
 
Seran de paret compacta, Pressió Nominal 
PN6 i color teula. 
 
El mínim gruix de la paret nominal "e" serà 
l'indicat en la taula. 
 
TIPUS DE JUNTA 
 

La unió entre tubs i d'aquests amb els 
accessoris es realitzarà amb embocadura 
estanca mitjançant junta elàstica homogènia 
de cautxú EPDM, tipus Delta bilabiada, 
segons Norma UNE-EN 681-1, d'acord amb 
el que estableix la Norma UNE-EN ISO 1452. 
 
Només en casos aprovats pel CDCRB la 
desviació màxima admesa en cada unió serà 
de 3º, en les mateixes condicions 
d'estanqueïtat. 
 
No s'admet en cap cas la Junta encolada. 
 
MARCAT 
 

Serà requisit imprescindible que els tubs, 
accessoris i juntes, portin el marcat exigit per 
la normativa corresponent. 
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CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT 
 

 
 

D (mm) e (mm) Dex (mm) D (mm) e (mm) Dex (mm) 
400 60 520 1300 140 1580 
500 67 634 1400 145 1690 
600 75 750 1500 160 1820 
800 92 984 1600 160 1920 

1000 109 1218 1800 180 2160 
1200 125 1450 2000 195 2390 

 
 
DIÀMETRES NORMALITZATS 
 
DN/ID:(mm): 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500 – 1600 – 1800 – 2000 
 
 
CARACTERÍSTIQUES 
 
Els tubs de Formigó armat seran rodons, d'endoll campana, fabricats pel procés de 
COMPRESSIÓ RADIAL i amb l'extrem mascle FRESAT amb una “acanaladura” per allotjar la 
junta de goma i evitar el seu desmuntatge. 
 
El ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus "SR", resistent als sulfats i a l'aigua de 
mar. 
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NORMATIVA 
 
Canonada de Formigó armat s/ASTM C 76 M gruix B. 
 
En funció de la càrrega de fissuració i trencament a aixafament es triarà la classe resistent a 
emprar. La classe resistent mínima serà la CLASSE III ASTM amb una càrrega de fissuració de 
6.500 kg/m2 i una càrrega de trencament de 9.750 kg/m2. 
 
PRESSIÓ DE PROVA EN FÀBRICA 
 
La totalitat dels tubs hauran de passar en fàbrica una prova d’estanqueïtat per aire o aigua. 
 
TIPUS DE JUNTA 
 
Els tubs aniran disposats amb unions flexibles per junta elastòmer tipus Delta de cautxú EPDM 
complint l'establert en la norma UNE-EN-681-1. 
 
DESVIACIÓ EN LA JUNTA 
 
La desviació màxima admesa en cada unió entre tubs serà de 2º per a DN < 600, 1º per a DN 
700 ÷ DN 1200 i 0,5º per a DN > 1200, en les mateixes condicions d’estanqueïtat. 
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CANONADA PVC 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT MATERIAL GRANULAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONS DE RASA 
COMPACTAT
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CANONADA FORMIGÓ ARMAT 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT MATERIAL GRANULAR 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FONS DE RASA 
COMPACTAT
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CANONADA FORMIGÓ ARMAT 
SECCIÓ TIPUS AMB SUPORT FORMIGÓ A 120º 
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CANONADES DE POLICLORUR DE VINIL NO PLASTIFICAT. PVC 
LIMITACIONS D'UTILITZACIÓ EN XARXES I ESCOMESES 

 
 
La canonada de PVC es pot col·locar en rasa amb les següents limitacions: 
 
 · En els casos d'altures de rebliment sobre clau inferiors a 100 cm sense trànsit o trànsit 

lleuger i a 150 cm amb trànsit mitjà o pesat, el Consorci podrà autoritzar la instal·lació 
sempre i quan es protegeixi la canonada de PVC mitjançant execució de llosa en la part 
superior de la rasa, sota secció completa de paviment si aquest no fos rígid, en Formigó 
en massa HM-20 amb un gruix mínim de 20 cm i recolzada lateralment en vores de rasa 
encaixonats sobre terreny natural, amb una amplada de suport no inferior a 20 cm. 

 
 · En els casos en què el Consorci autoritzés altures de rebliment sobre clau superiors als 

300 cm haurà de substituir les canonades de PVC per canonada de Formigó de la Classe 
ASTM corresponent. 

 
 · Els pendents del col·lector de xarxa o de l'escomesa, realitzats amb canonada de PVC, no 

podran ser inferiors al 0,8% i 2% respectivament. 
 
  Excepcionalment es pot admetre l'ús de canonada de PVC en l'execució de col·lectors de 

xarxa o d’escomeses amb pendents inferiors als abans esmentats, en els casos que, 
prèvia autorització expressa del Consorci i amb un control d’execució adequat per a 
garantir la uniformitat del pendent, es realitzarà sobre el fons de rasa, amb anterioritat a 
l'estès de la capa de suport de 10 cm de material granular, una solera de Formigó HM-20 
amb un gruix mínim de 10 cm. 
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  ANNEX III. DETALLS CONSTRUCTIUS DE POUS DE 
REGISTRE, ARQUETES, ESCOMESES I SISTEMES 
DE PROVES 
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ÍNDEX DE FIGURES DE SANEJAMENT 
 
POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT: 
 

   - ELEMENTS 
   - ARQUETA BASE. JUNTA ELÀSTICA AMB TUB 
   - ARQUETA BASE PREFABRICADA PER COMPRESSIÓ RADIAL 
   - ARQUETA BASE Ø1200 MODELADA, ESCOMESES Ø700 I Ø800 
   - ARQUETA BASE H.A. Ø1500 A Ø2500 AMB ESCOMESES 
   - ANELLS PER A POU 
   - CON ASIMÈTRIC ARMAT AMB FIBRA D’ACER 
   - CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ ARMAT 
 

LLOSA DE TRANSICIÓ EN POU DE REGISTRE: 
 

   - LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø1200 
   - LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø600 
 

XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL CAMPANA 
XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL ENCADELLAT 
 

TAPA DE REGISTRE ABATIBLE: TAPA I MARC CIRCULARS 
TAPA DE REGISTRE HIDRÀULICA: TAPA I MARC QUADRATS 
 

“PATES”: PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB VARETA D’ACER 
 

EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT 
 

ESCOMESA DE SANEJAMENT: 
 

   - CONNEXIÓ A POU AMB JUNTA ELÀSTICA / ESTANCA 
   - CONNEXIÓ A POU AMB MANEGUET PASSAMURS EMBOTIT 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT TREPANT I JUNTA 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL D’UNIÓ 
   - CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL EN “T” 
   - ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø≤250m 
   - ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø>250m 
   - ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE. 

MODEL 1 I MODEL 2 
 
COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA MITJANÇANT OBTURADORS NEUMÀTICS 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ELEMENTS 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE 

JUNTA ELÀSTICA AMB TUB 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE FABRICADA PER COMPRESSIÓ RADIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN. 
BASE 

Øin Øex Eb Hi He E ESCOMESES 

Ø1200 1200 1520 150 1100 1275 160 PVC Ø160, Ø200, Ø250 
PVC Ø315, Ø400, Ø500, Ø630 
FORMIGÓ Ø300, Ø400, Ø500, Ø600 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE Ø1200 MODELADA, ESCOMESES Ø700 I Ø800 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ARQUETA BASE H.A. Ø1500 A Ø2500 AMB ESCOMESES 

 

 
 

DN. 
BASE Øin Øex E Hi He Eb 

Da 
(ESCOMESES) 

Ø1500 1500 1800 150 2470 2620 150 700/800 
Ø1600 1600 1940 170 2370 2520 150 700/800 
Ø1800 1800 2150 175 2470 2620 150 900/1000/1100/1200
Ø2000 2000 2400 200 2370 2520 150 900/1000/1100/1200
Ø2200 2200 2540 220 2170 2320 150 1300/1400 
Ø2500 2500 3000 250 2370 2520 150 1300/1400 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
ANELLS PER A POU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DN. ANELL Øin Øex e Hu Hr 
Ø1200 x 1000 1200 1520 160 1000 1085 
Ø1200 x 500 1200 1520 160 500 570 
Ø1200 x 250 1200 1520 160 250 315 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
CON ASIMÈTRIC ARMAT AMB FIBRA D’ACER 
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POU DE REGISTRE DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT 
CON ASIMÈTRIC DE FORMIGÓ ARMAT 
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LLOSA DE TRANSICIÓ EN POU DE REGISTRE 
LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø1200 

 
 

 
 
 
 

REDUCCIÓ Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500 
Øex Ø1800 Ø1940 Ø2150 Ø2400 Ø2540 Ø3000 
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LLOSA DE TANCAMENT EN POU DE REGISTRE 
LLOSES DE REDUCCIÓ A Ø600 

 
 
 

 
 
 
 

REDUCCIÓ Ø1200 Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500 
Øex Ø1500 Ø1800 Ø1940 Ø2150 Ø2400 Ø2540 Ø3000 
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XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL CAMPANA 
 
 

 
 
 
 
 

DN. 
TUB 

Ø1200 Ø1300 Ø1400 Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 

Øin 1200 1300 1400 1500 1600 1800 2000 
Øex 1450 1570 1684 1820 1940 2160 2390 
Lu 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 
Lt 2520 2520 2520 2520 2520 2520 2520 
e 125 135 142 160 170 180 195 
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XEMENEIA Ø1200 PER A TUBS ENDOLL ENCADELLAT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DN. 
TUB 

Ø1500 Ø1600 Ø1800 Ø2000 Ø2200 Ø2500 

Øin 1500 1600 1800 2000 2200 2500 
Øex 1800 1940 2150 2400 2640 3000 
Lu 2500 2400 2500 2400 2200 2400 
Lt 2620 2520 2620 2520 2320 2520 
e 150 170 175 200 220 250 
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MESURES ORIENTATIVES

TAPA DE REGISTRE ABATIBLE 
TAPA I MARC CIRCULARS 

 
 - COTA DE PAS: Ø600 mm. 
 - MATERIAL: FOSA NODULAR 
 - CÀRREGA: 40 Tn. (400 Kn) 
 - TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT XARNERA, AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I 

EXTRAÏBLE EN POSICIÓ VERTICAL. 
 - DISPOSITIU DE TANCAMENT: MITJANÇANT APÈNDIX ELÀSTIC DE FOSA DÚCTIL 

SOLIDARI A LA TAPA. 
 - INSONORITZACIÓ: MITJANÇANT JUNTA ELÀSTICA EN EL MARC. 
 - FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT 4 CARGOLS Ø12 AMB TAC D'ANCORATGE 

MECÀNIC I DOBLE FEMELLA PER ANIVELLAMENT, SEGONS DETALL. 
 - INSCRIPCIONS: ANAGRAMA SANEJAMENT. 
 - NORMA D'APLICACIÓ: EN-124: 1995. 
 - TIPUS: GRUP 4. CLASSE D400 MÍNIM. 
 - MARCAT: S/ EN-124 AMB MARCA ORGANISME DE CERTIFICACIÓ ACREDITAT. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

UBICACIÓ: 
- CALÇADES 

- ZONES DE VORERA REMUNTABLES PEL 
TRÀNSIT RODAT 

 

INSTAL·LACIÓ: 
EIX-FRONTISSA  TANCAMENT -  

EN EL SENTIT DEL TRÀNSIT RODAT S'empraran exclusivament sobre con de pou de registre, o llosa 
de coberta amb boca d'accés circular (pou-con, pou-llosa, 
arqueta-llosa-con, arqueta-llosa). 
 

El Suport serà en tot el perímetre del marc (corona circular). 
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TAPA DE REGISTRE HIDRÀULICA 
TAPA I MARC QUADRATS 

 
- COTA DE PASSOS: 40x40, 50x50 i 60x60 cm 
- MATERIAL: FOSA NODULAR  
- CÀRREGA: 12.5 Tm (125 KN) 
- TAPA: ARTICULADA MITJANÇANT RANURA AL MARC. AMB LÍMITS DE POSICIONAMENT I EXTRAÏBLE 
- DISPOSITIU DE TANCAMENT HIDRÀULIC: INCLUSIÓ DEL PERÍMETRE DE LA COBERTA EN CAIXERA DE 

MARC 
- FIXACIÓ A L’ARQUETA: MITJANÇANT PATILLES EN MARC 
- INSCRIPCIÓ: SANEJAMENT 
- NORMA D’APLICACIÓ: EN-124: 1995 
 - TIPUS: GRUP 2, CLASSE B125 MÍNIM 
- MARCATGE: S/ EN-124 AMB EL NOM DE MARCA DE L'ENTITAT DE CERTIFICACIÓ ACREDITADA. 
- REVESTIMENT SUPERFÍCIE: VERNÍS DE RESINES EPOXI EN COLOR NEGRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MESURES 
EXTREM 

MARC 
B x B 

PAS 
A x A 

ALÇADA 
DE MARC 

E 
560x560 400x400 38 

610x610 500x500 38 

710x710 600x600 38 

DIMENSIONS mm. 

 
 

ÚNICAMENT PODRAN SER UTILITZADES 
EN EL TANCAMENT D'ARQUETES O POUS 
DE REGISTRE, SEMPRE I QUAN LA 
PROFUNDITAT DE LA SOLERA NO 
EXCEDEIXI D'1.50 m 

    

  

UBICACIÓ: 
ÚNICA I EXCLUSIVAMENT 

EN ZONES DE VORERA QUE NO SIGUIN 
REMUNTADES PEL TRÀFIC RODAT    

 

S'INSTAL·LARAN EXCLUSIVAMENT SOBRE ALÇATS 
D'ARQUETES DE SECCIÓ QUADRADA 40x40, 50x50 o 
60x60cm 
 

INTERIOR O LLOSA DE COBERTA AMB BOCA D'ACCÉS 
QUADRADA. (POU-LLOSA, ARQUETA 40x40, 50x50 o 
60x60 cm, ARQUETA >60x60cm - LLOSA) 
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PATES 
PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB VARETA D’ACER 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNTATGE DEL PATE DE 
POLIPROPILÈ 

 
 a. EXECUTAR TREPANT  Ø26x80 mm 
 b. INTRODUIR A PRESSIÓ ELS TACS DEL 

PATE AMB MARTELL, UTILITZANT UN TAC 
DE FUSTA INTERPOSAT. 
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EMBORNAL SIFÒNIC PREFABRICAT 
 
 

SECCIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONS: 
En les unions de canonades de sanejament s/UNE-EN ISO 1452-2 amb obra de fàbrica o 
Formigó es procedirà de la següent manera: 
 - En l’extrem de la canonada que s’entrega a l’obra, s’escatarà, s’impregnarà de cola per 

canonada homologada i es recobrirà d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm. 
 - Es deixarà eixugar un mínim de 10 minuts. 
 - S’aplicarà el morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part 

preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada. 



63 
 

ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A POU AMB JUNTA ELÀSTICA / ESTANCA 

 
     CANONADA D’ESCOMESA: PVC COLOR TEULA s/UNE-EN ISO 1452-2 
     ORIFICI: PERFORACIÓ DE PARET DE POU AMB BROCA DE GRAN DIÀMETRE 

      JUNTA: ANELL ELÀSTIC LABIAT 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A POU AMB MANEGUET PASSAMURS EMBOTIT 

 
     CANONADA D’ESCOMESA: PVC COLOR TEULA s/UNE-EN ISO 1452-2 

      MANEGUET: PVC AMB ÀRID SILICI A LA VORA EXTERIOR 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT TREPANT I JUNTA 

 
  Canonada col·lector: Formigó armat. 
  Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 
  Trepant col·lector: mitjançant broca de gran diàmetre 
  Junta de connexió: Elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL D'UNIÓ 

 
     Canonada col·lector: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN315 i DN400 
     Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN160 i DN200 
     Trepant col·lector: mitjançant broca de gran diàmetre 
     Peça especial: PVC clic 
     Unió a escomesa: junta elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
CONNEXIÓ A COL·LECTOR MITJANÇANT PEÇA ESPECIAL EN “T” 

 
     Canonada col·lector: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN315 i DN400 
     Canonada escomesa: PVC color teula s/UNE-EN ISO 1452-2 de DN200 
     Te d’unió: PVC  
     Unions: junta elàstica 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø≤ 250m  

 

 

HM-20
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA D’ARRENCADA NO SIFÒNICA PER A Ø> 250m 

 
 



70 
 

ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE 

D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LES ESCOMESES DELS ABOCAMENTS 
DE ZONES INDUSTRIALS D’ACORD AMB 
LES PRESCRIPCIONS DEL CONSORCI 

 

MODEL 1 
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ESCOMESA DE SANEJAMENT 
ARQUETA DE PRESSA DE MOSTRES I AFORAMENT AMB ABOCAMENT LLIURE 

D’OBLIGAT COMPLIMENT EN LES ESCOMESES DELS ABOCAMENTS 
DE ZONES INDUSTRIALS D’ACORD AMB 
LES PRESCRIPCIONS DEL CONSORCI 

 

MODEL 2 
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COL·LECTORS. PROVES D’ESTANQUEÏTAT AMB AIGUA 
MITJANÇANT OBTURADORS NEUMÀTICS 

 
Prova: Amb aigua, segons la present Normativa. 
DIÀMETRE MÀXIM A ASSAJAR = 1400 mm 
NETEJA: Tram a assajar i sobre zona de suport dels obturadors. 
SEGURETAT: En el moment de l’assaig no hi haurà cap persona en els pous de registre a on 
s’han col·locat els obturadors. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMIDAMENTS AUXILIARS 
 

 





AMIDAMENTS AUXILIARS CANONADES

ENTRADA A PLANTA NUCLI

PK (acumulat)
Dist 

anterior
Item

Cota 

terreny

Cota Fil 

aigua

Pendent 

tram 

(m/m)

Diàmetre 

interior tub 

(m)

Diàmetre 

ext tub (m)

Àrea 

secció tub 

(m2)

Espessor 

tub (m)

Espesor 

llit (m)

Protecció 

sobre 

gener. 

Super. del 

tub (m)

Cota fons 

rasa

Profunditat 

exc. (m)

Ample rasa 

fons exc 

(m)

Tal·lús 

exc 

(H:V) 

(1:x)

Alçada 

protecció 

voltant tub (m)

Ample rasa 

a l'alçada de 

la protecció 

del tub (m)

Àrea secció 

tub+protecci

ó tub (m2)

Volum 

material 

protecció 

del tub (m3)

Ample rasa 

coronació 

(m)

Àrea 

secció 

total 

(m2)

Àrea 

mitja 

tram

Volum 

excavació tram 

(m3)

Secció rebliment 

fins coronació 

(m2)

Volum rebliment 

fins coronació 

(desde protecció 

del tub( (m3)

0,00 Baixant 3 386,30 386,270 0,285 0,315 0,08 0,0149 0,10 0,10 386,16 0,14 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 0 0,90 0,123 -0,38

9,32 9,32 PR 4 387,46 386,080 2,04 0,285 0,315 0,08 0,0149 0,10 0,10 385,97 1,49 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 3,93664086 1,80 1,941 1,032 9,61 1,44 4,95

13,36 4,04 Entrada 387,50 386,000 1,98 0,285 0,315 0,08 0,0149 0,10 0,10 385,89 1,61 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 1,70765211 1,88 2,161 2,051 8,29 1,66 6,27

SUMA 13,36 5,64429296 17,91 11,22

ENTRADA A PLANTA ZONA ESPORTIVA

PK (acumulat)
Dist 

anterior
Item

Cota 

terreny

Cota Fil 

aigua

Pendent 

tram 

(m/m)

Diàmetre 

interior tub 

(m)

Diàmetre 

ext tub (m)

Àrea 

secció tub 

(m2)

Espessor 

tub (m)

Espesor 

llit (m)

Protecció 

sobre 

gener. 

Super. del 

tub (m)

Cota fons 

rasa

Profunditat 

exc. (m)

Ample rasa 

fons exc 

(m)

Tal·lús 

exc 

(H:V) 

(1:x)

Alçada 

protecció 

voltant tub (m)

Ample rasa 

a l'alçada de 

la protecció 

del tub (m)

Àrea secció 

tub+protecci

ó tub (m2)

Volum 

material 

protecció 

del tub (m3)

Ample rasa 

coronació 

(m)

Àrea 

secció 

total 

(m2)

Àrea 

mitja 

tram

Volum 

excavació tram 

(m3)

Secció rebliment 

fins coronació 

(m2)

Volum rebliment 

fins coronació 

(desde protecció 

del tub( (m3)

0,00 Connexió 1 388,00 386,120 0,228 0,250 0,05 0,01125 0,10 0,10 386,01 1,99 0,80 3 0,45 1,10 0,4275 0 2,13 2,915 2,49

4,30 4,30 PR 2 387,50 386,033 2,03 0,228 0,250 0,05 0,01125 0,10 0,10 385,92 1,58 0,80 3 0,45 1,10 0,4275 1,6256601 1,85 2,093 2,504 10,76 1,67 8,92

5,95 1,65 Entrada 387,50 386,000 2,00 0,228 0,250 0,05 0,01125 0,10 0,10 385,89 1,61 0,80 3 0,45 1,10 0,4275 0,62438063 1,87 2,154 2,124 3,50 1,73 2,80

SUMA 5,95 2,25004073 14,26 11,72

CANONADA BY-PASS

PK (acumulat)
Dist 

anterior
Item

Cota 

terreny

Cota Fil 

aigua

Pendent 

tram 

(m/m)

Diàmetre 

interior tub 

(m)

Diàmetre 

ext tub (m)

Àrea 

secció tub 

(m2)

Espessor 

tub (m)

Espesor 

llit (m)

Protecció 

sobre 

gener. 

Super. del 

tub (m)

Cota fons 

rasa

Profunditat 

exc. (m)

Ample rasa 

fons exc 

(m)

Tal·lús 

exc 

(H:V) 

(1:x)

Alçada 

protecció 

voltant tub (m)

Ample rasa 

a l'alçada de 

la protecció 

del tub (m)

Àrea secció 

tub+protecci

ó tub (m2)

Volum 

material 

protecció 

del tub (m3)

Ample rasa 

coronació 

(m)

Àrea 

secció 

total 

(m2)

Àrea 

mitja 

tram

Volum 

excavació tram 

(m3)

Secció rebliment 

fins coronació 

(m2)

Volum rebliment 

fins coronació 

(desde protecció 

del tub( (m3)

0,00 Sortida 387,88 385,850 0,285 0,315 0,08 0,015 0,10 0,10 385,74 2,14 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 0 2,23 3,250 2,75

2,69 2,69 PR3.1 387,74 385,810 1,49 0,285 0,315 0,08 0,015 0,10 0,10 385,70 2,05 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 1,13646318 2,16 3,030 3,140 8,45 2,53 7,10

11,04 8,35 PR3.2 387,52 385,670 1,68 0,285 0,315 0,08 0,015 0,10 0,10 385,56 1,96 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 3,5276831 2,11 2,859 2,945 24,59 2,36 20,41

30,00 18,96 PR3.3 386,77 385,350 1,69 0,285 0,315 0,08 0,015 0,10 0,10 385,24 1,53 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 8,01016427 1,82 2,013 2,436 46,19 1,51 36,70

48,07 18,07 PR3-4 386,12 384,550 4,43 0,285 0,315 0,08 0,015 0,10 0,10 384,44 1,69 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 7,63415972 1,92 2,294 2,154 38,92 1,79 29,88

60,78 12,71 PR3-5 385,40 384,360 1,49 0,285 0,315 0,08 0,015 0,10 0,10 384,25 1,15 0,80 3 0,52 1,14 0,50040833 5,3696829 1,57 1,369 1,832 23,28 0,87 16,92

SUMA 60,78 25,6781532 141,42 111,01

LÍNIA DE DRENATGES

PK (acumulat)
Dist 

anterior
Item

Cota 

terreny

Cota Fil 

aigua

Pendent 

tram 

(m/m)

Diàmetre 

interior tub 

(m)

Diàmetre 

ext tub (m)

Àrea 

secció tub 

(m2)

Espessor 

tub (m)

Espesor 

llit (m)

Protecció 

sobre 

gener. 

Super. del 

tub (m)

Cota fons 

rasa

Profunditat 

exc. (m)

Ample rasa 

fons exc 

(m)

Tal·lús 

exc 

(H:V) 

(1:x)

Alçada 

protecció 

voltant tub (m)

Ample rasa 

a l'alçada de 

la protecció 

del tub (m)

Àrea secció 

tub+protecci

ó tub (m2)

Volum 

material 

protecció 

del tub (m3)

Ample rasa 

coronació 

(m)

Àrea 

secció 

total 

(m2)

Àrea 

mitja 

tram

Volum 

excavació tram 

(m3)

Secció rebliment 

fins coronació 

(m2)

Volum rebliment 

fins coronació 

(desde protecció 

del tub( (m3)

0,00 Caseta 389,85 388,500 0,182 0,200 0,03 0,009 0,10 0,10 388,39 1,46 0,60 3 0,40 0,87 0,29333333 0 1,57 1,585 1,29

19,00 19,00 PR 389,85 386,470 10,68 0,182 0,200 0,03 0,009 0,10 0,10 386,36 3,49 0,60 3 0,40 0,87 0,29333333 4,97642933 2,93 6,151 3,868 73,49 5,86 67,92

34,00 15,00 Arqueta 389,85 386,320 1,00 0,182 0,200 0,03 0,009 0,10 0,10 386,21 3,64 0,60 3 0,40 0,87 0,29333333 3,92876 3,03 6,598 6,374 95,61 6,30 91,21

46,50 12,50 Entrada EDAR 387,50 386,200 0,96 0,182 0,200 0,03 0,009 0,10 0,10 386,09 1,41 0,60 3 0,40 0,87 0,29333333 3,27396667 1,54 1,507 4,052 50,65 1,21 46,99

SUMA 34,00 12,179156 219,76 206,12



EXPLANACIONS

FORMACIO D'EXPLANADES

Cota mitja existent 

topografia

Cota sota terra 

vegetal

Cota mitja 

acabament rasant 

definitiva

Cota acabament 

(sota graves o sorres)

Central (tanc poliv, caseta) 386,80 386,60 389,85 389,65 512,420 3,05 0,2 0,200 102,48 1562,881 102,484

Entrada bombament 387,50 387,30 387,5 387,30 101,000 0,00 0,2 0,200 20,20 0,000 20,200

Repartidor de filtres 386,30 386,10 387,75 387,55 39,120 1,45 0,2 0,200 7,82 56,724 7,824

Filtres 385,88 385,68 386 385,80 111,320 0,12 0,2 0,200 22,26 13,358 22,264

Vial EDAR 386,06 385,86 386,4 386,10 422,760 0,24 0,2 0,300 84,55 101,462 126,828

Talús principal 61,740

Talús secundari 14,700

SUMA 237,32 1810,866 279,600

Excavació 

terra vegetal 

(m3)

Gruix 

graves/sorr

es acabat 

(m)

Volum a reblir amb 

terres d'aportació 

(m3)

Volum a reblir 

amb graves 

(m3)

Zona

Cotes

Àrea (m2)
Alçada mitja 

(m)

Gruix capa 

terra vegetal 

(m)



ELEMENTS EDAR

ENTRADA A PLANTA NUCLI

A (ample) B (llarg) C (alçada)

Fosa filtre Secció circular 2,50 12,9 2,50 63,320 382,9 0,65 0,100 0,10 382,050 386,590 119,003 4,540 0,50 1,50 48,65 190,62 119,6354222 543,1448169 31,6225 4,865 4,865 438,472

Entrada-EBAR 2,50 7,4 3,65 67,525 384 0,4 0,100 0,10 383,800 387,300 61,050 3,500 1,00 1,50 42,30 128,94 85,62222222 299,6777778 7,4 4,23 4,23 222,768

Tanc polivalent 5,25 15,9 4,40 367,290 386 0,4 0,100 0,10 385,800 389,650 304,684 3,850 1,00 1,50 129,78 285,23 207,5022222 798,8835556 33,39 12,9775 12,9775 434,855

Repartiment biodiscs

Cimentació per sobre de 

terreny existent 2,50 2,3 2,00 11,500 388,05 0,3 0,100 0,10 387,850 389,650 9,200 1,800 0,50 1,50 11,55 33,63 22,59 40,662 1,725 1,155 1,155 27,427

Biodisc 1

Cimentació per sobre de 

terreny existent 3,05 11,2 3,32 113,411 387,85 0,3 0,100 0,10 387,650 389,650 61,488 2,000 0,50 1,50 49,41 99,85 74,63222222 149,2644444 10,248 4,941 4,941 67,646

Biodisc 2

Cimentació per sobre de 

terreny existent 3,05 11,2 3,32 113,411 387,85 0,3 0,100 0,10 387,650 389,650 61,488 2,000 0,50 1,50 49,41 99,85 74,63222222 149,2644444 10,248 4,941 4,941 67,646

Mesura de cabal

Cimentació per sobre de 

terreny existent 1,70 4,65 2,30 18,182 387,75 0,3 0,100 0,10 387,550 389,650 15,019 2,100 0,50 1,50 15,26 46,48 30,865 64,8165 2,3715 1,5255 1,5255 44,375

Caseta (cimentació) 4,80 8,8 0,40 16,896 389,35 0,5 0,100 0,10 389,150 389,650 12,672 0,500 0,30 3,00 50,76 55,80 53,28222222 26,64111111 21,12 5,076 5,076 5,521

Alimentació filtres 2,10 3,6 1,85 13,986 386 0,100 0,10 385,800 387,550 11,718 1,750 0,50 1,50 14,26 37,67 25,96555556 45,43972222 0 1,426 1,426 30,870

Filtres 5,15 9,05 1,15 53,599 385,05 0,3 0,100 0,10 384,850 385,800 34,956 0,950 0,50 1,50 61,81 83,93 72,86972222 69,22623611 13,98225 6,18075 6,18075 7,927

SUMA 7,25

Volum 

rebliment de 

terres (fins a 

cota existent)

Observacions
Gruix llosa 

formigó (m)

Profundit 

excavació (m) 

(respecte 

terreny 

existent)

Cota terreny 

existent (sota 

capa acabat)

Volum prisma de 

l'element que queda 

enterrat (respecte 

cota existent) (m3)

Àrea mitja
Volum 

excavació

Volum llosa 

formigó (m3)

Volum formigó 

neteja (m3)

Volum base 

graves (m3)

Gruix graves 

base (m)

Cota 

excavació

Sobreample a 

cada costat en 

base (m)

Tal·lús 

exc (H:V) 

(1:x)

Àrea en 

fons 

excavació

Àrea en 

superficie
Element

Dimensions

Volum 

element 

(m3)

Cota 

cimentació 

(sota llosa)

Gruix 

formigó 

neteja (m)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AMIDAMENTS 
 

 





Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 1

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISSUBCAPITOL 01
ACCESSOSELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Treballs de poda de branques (a qualsevol alçada) d'arbrat existent (al camí d'accès i zona de EDAR), per a posterior pas
de maquinària i materials, incloent càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

1 G21F0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Treballs de poda de branques 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m2 Treballs d'arranjament de camí existent per accès a zona de treball, incloent esbrossada i perfilació i creació de pendents
en rasant, inclosa càrrega i transport a l'abocador de material sobrant o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

2 G22DU005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Camí accès 485,000 485,000

TOTAL AMIDAMENT 485,000

Ut Treballs d'arranjament i millora del pas sobre el riu Tordera segons indicacions de la DO3 G22DU007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Millora camí accés pas sobre riu 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
TREBALLS PREVISSUBCAPITOL 01
ESBROSSADES I TALESELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G21F0002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Previsió 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m2 Esbrossada en zones boscoses, en qualsevol tipus de terreny, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa
càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2 G22DU012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Àmbit EDAR 1.397,000 1.397,000

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 1.397,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS PROVISIONALSSUBCAPITOL 02
CONDUCCIONSELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Apertura de rasa 65,000 0,800 1,400 72,800

TOTAL AMIDAMENT 72,800

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Long Ample

C#*D#*E#*F#2 Connexió Esport-Connexió Nucli 20,000 0,600 12,000

C#*D#*E#*F#3 Connexió Nucli-Entrada Fosa-filtre 25,000 0,600 15,000

C#*D#*E#*F#4 Connexions by-pass 10,000 0,600 6,000

C#*D#*E#*F#5 Sortida provisional a llera 10,000 0,600 6,000

TOTAL AMIDAMENT 39,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Protecció canonades 65,000 0,600 0,400 15,600

TOTAL AMIDAMENT 15,600

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació 72,800 72,800

C#*D#*E#*F#2 Resta tub i grava protecció -15,700 -15,700

TOTAL AMIDAMENT 57,100

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 3

m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452,
de 250 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou part proporcional de colzes,
l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a
3mm a les unicons amb les arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent
directament a sobre de la part preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

5 GD770250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram Long

C#*D#*E#*F#2 Connexió Piscines-Connex nucli 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Connexió nucli-entrada fosa-filtre 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#4 Connexions fosa filtre amb by pass final 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 Sortida provisional a llera 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 65,000

u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada
sobre llit de sorra. 

6 GDK2A4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes provisionals

C#*D#*E#*F#2 Connexió canonada Piscines 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Arqueta intermitja 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Connexió canonada nucli 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Altres a justificar provisionals 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

7 GDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes provisionals

C#*D#*E#*F#2 Connexió canonada Piscines 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Arqueta intermitja 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Connexió canonada nucli 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Altres a justificar provisionals 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Treballs de control d'aigües residuals al llarg de les tasques de connexionat de les aigües residuals a la instal·lació
provisional. La partida inclou el subministrament i col·locació (i posterior desmuntatge) de globus obturadors i/o
bombaments provisionals d'aigües residuals (incloent tapes i canonades provisionals). Tot inclòs

8 GDP00010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Control aigües en connexionat 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS PROVISIONALSSUBCAPITOL 02
FOSA-FILTREELEMENT 02

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 4

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny amb còdols i roca de qualsevol duressa i tamany), amb mitjans
mecànics, inclòs treballs en presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de
treballar en sec. Inclou transport dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de
fusta. Inclou treballs d'esgotament del nivell freàtic. Tot inclòs.

1 G222U195

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavació, veure amid auxiliars 543,150 543,150

TOTAL AMIDAMENT 543,150

m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures), amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix
fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

2 G228U201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment trasdòs (20% del total) 449,130 0,200 89,826

C#*D#*E#*F#2 Base regularització 4,860 4,860

TOTAL AMIDAMENT 94,686

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

3 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rebliment trasdòs (80% del total) 449,130 0,800 359,304

TOTAL AMIDAMENT 359,304

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.4 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base regularització 4,860 4,860

TOTAL AMIDAMENT 4,860

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat5 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Solera (veure amid auxiliars) 31,620 31,620

C#*D#*E#*F#2 Bases per a registres pou de bombes 2,000 2,000 0,200 1,000 0,800

C#*D#*E#*F#3 Bases registres fosa fins rasanta 1,200 3,000 3,600

TOTAL AMIDAMENT 36,020

Ut Formació de conjunt d'anclatges entre la fosa-filtre i la solera de formigó per evitar flotació. 6 G4BXU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Conjunt d'anclatges 1,000 1,000

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

7 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Solera llosa dipòsit 1.946,000 1.946,000

C#*D#*E#*F#2 Bases registres 0,800 100,000 80,000

C#*D#*E#*F#3 Recolçament registres de fosa fins
rasant

1,200 100,000 3,000 360,000

TOTAL AMIDAMENT 2.386,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

8 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perímetre solera 3,500 0,650 2,000 4,550

C#*D#*E#*F#2 13,900 0,650 2,000 18,070

TOTAL AMIDAMENT 22,620

Ut Treballs de bombament d'aigua tractada per la fosa-filtre durant el transcurs de les obres. La partida inclou el
subministrament i col·locació de bomba (en funcionament 7/24), capaç de vehicular el cabal tractat i elevar-lo fins a la
sortida a la llera del torrent, canonada d'impulsió, elements de control de nivell d'aigua i accionament de les bombes,
quadre de control incloent sistema d'alarma amb comunicació vía GSM. La partida inclou també el lloguer, instal·lació i
manteniment d'un grup electrògen, així com elements auxiliars necessaris (armaris, màstil de comunicació, cablejat, etc).
Tot instal·lat i provat. 

Inlou
- Transport a obra.
- Asesorament d'instal·lació.
- Ancoratges a la llosa per evitar flotació
- Muntatge de tosts els elements
Totalment instal·lat i verificat.

9 M4A1FF10

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bombament aigua tractada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus
de reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del
pou i junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les
canonades. segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

10 GDD1B120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou de bombament 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 6

m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15
cm de gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou subministre i col·locació d'anells i conus de
reducció o llosa de tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes
interiors amb morter de ciment especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou suplements d'obra de
fàbrica fins a arribar a cota de coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa).

11 GDD1M120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou de bombament 3,600 3,600

C#*D#*E#*F#2 Recrescut registres fosa-filtre fins rasant 3,000 1,200 3,600

TOTAL AMIDAMENT 7,200

u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400 decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal
segons ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124, articulada, extraible en posició vertical,
autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de
bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura lliure,
alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o formigó de nivellació.
Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

12 GDDZD600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Registres Fosa-filtre 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Registre bombament provisional 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols13 GDDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Graons 3,000 3,000 9,000

TOTAL AMIDAMENT 9,000

u Formació d'arqueta per a instal·lació de reixa de neteja manual, executada amb mao (o bloc de formigó) arrebossat i
lliscat per dins de 40x120 cm interior i fins a 200 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre llit de sorra. La
partida inclou la col·locació de tancament i baranes perimetrals a l'arqueta fins a una alçada de 1,0 m sobre la rasant del
terreny.  

14 GDK2A4G3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Arquetes provisionals

C#*D#*E#*F#2 Per a reixa 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSSUBCAPITOL 03
BUIDATS DE RESIDUSELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Treballs de buidat de residus del tanc sèptic existent, procedents de la decantació d'aigua residual, en estat semi sòlid,
mitjançant excavació amb retroexcavadora i ajudes de camió d'aspiració impulsió, incloent càrrega sobre camió i/o sobre
contenidor i transport a abocador autoritzat (específic per al tipus de residu) i canon d'abocament. 

1 G21B010

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 7

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Buidat decantador existent (11,5x5,6x4) 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSSUBCAPITOL 03
RETIRADA D'EQUIPSELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Demuntatge dels elements existents en la planta existent (reixes-filtre, cubeto, canonades interiors, valvuleria, etc) i
transport a abocador inclòs cànon o a lloc indicat per la Direcció d'obra.

1 G214UA01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Desmuntatge i enderroc de canonada aèria existent de 300 mm de diàmetre i de 14 m de longitud (en planta) i 3,40 m
d'alçada, incloent viga de suport i pilars metàl·lics i de formigó armat. La partida inclou el transport de residus a abocador i
canon d'abocament. 

2 G214UA02

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Desmuntatge conduccions aèries 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSSUBCAPITOL 03
DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURESELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs
descobriment i col·locació en la posició adequada, o tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador.

1 G214U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tanc principal llosa 11,500 5,600 0,300 1,000 19,320

C#*D#*E#*F#2 Tanc principal alçats 11,500 4,500 0,300 2,000 31,050

C#*D#*E#*F#3 5,600 4,500 0,300 2,000 15,120

C#*D#*E#*F#4 Tanc principal llosa superior 11,500 5,600 0,300 1,000 19,320

C#*D#*E#*F#5 Llosa base reixa i cubeto 3,000 3,000 0,200 1,000 1,800

C#*D#*E#*F#6 Arqueta entrada piscines base 1,000 1,000 0,200 1,000 0,200

C#*D#*E#*F#7 Arqueta entrada piscines alçats 1,000 1,000 0,200 4,000 0,800

C#*D#*E#*F#8 Encintat Perímetre tanc principal 35,000 0,300 0,500 1,000 5,250

C#*D#*E#*F#9 Altres a justificar 4,000 4,000

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 96,860

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSSUBCAPITOL 03
RETIRADA DE TANCAMENTSELEMENT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Desmuntatge de la tanca perimetral de tancament, incloent la demolició de base de formigó, amb mitjans mecànics o
manuals,  càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1 G21G0001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filat 124,000 124,000

TOTAL AMIDAMENT 124,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
DEMOLICIONS I ENDERROCSSUBCAPITOL 03
RETIRADA INSTAL·LACIONS PROVISIONALSELEMENT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Apertura rases veure amid auxiliars 50,030 50,030

C#*D#*E#*F#2 17,330 17,330

TOTAL AMIDAMENT 67,360

m Demolició de claveguera de tub de PVC, sense recobriment de formigó, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Incloent la part proporcional d'arquetes i altres elements provisionals. 

2 G21DU031

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Tram Long

C#*D#*E#*F#2 Connexió esport-Connex nucli 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Connexió nucli-entrada fosa-filtre 21,000 21,000

C#*D#*E#*F#4 Sortida fosa filtre 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 52,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPITOL 04
EXPLANACIONSELEMENT 01

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 9

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de capa de terra vegetal, (incloent còdols i bolos de petit i mitjà tamany). Inclou transport dins de l'obra, càrrega
i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
Tot inclòs.

1 G222U199

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid auxiliars 237,320 237,320

TOTAL AMIDAMENT 237,320

m3 Formació d'esplanades mitjançant subministrament i col·locació de material seleccionat de prèstec, estès en tongades de
gruix fins a 10 cm, i compactat fins al 98% del PM, utilitzant rodet i pico vibrant. La partida inclou subministrament del
material.

2 G228U205

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Plataforma central (veure amid aux) 1.562,880 1.562,880

C#*D#*E#*F#2 Plataforma obra entrada bomba (v a
aux)

0,000 0,000

C#*D#*E#*F#3 Plataforma repart filtres (veure amid
aux)

56,720 56,720

C#*D#*E#*F#4 Plataforma filtres (veure amid aux) 13,360 13,360

C#*D#*E#*F#5 Vial EDAR (veure amid aux) 101,460 101,460

C#*D#*E#*F#6 Talús principal 61,740 61,740

C#*D#*E#*F#7 Talús secundari 14,700 14,700

TOTAL AMIDAMENT 1.810,860

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPITOL 04
EXCAVACIONS D'ELEMENTSELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny amb còdols i bolos de qualsevol tamany), amb mitjans mecànics,
inclòs treballs en presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en
sec. Inclou transport dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U194

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Saneig sota tanc existent (a justificar) 13,500 8,650 1,200 140,130

C#2 Bombament (veure amid aux) 299,670 299,670

C#3 Tanc polivalent (veure amid aux) 798,880 798,880

C#4 Arqueta repartiment biodiscs 40,660 40,660

C#5 Biodisc 149,260 149,260

C#6 Biodisc 149,260 149,260

C#7 Arqueta mesura cabal 64,810 64,810

C#8 Caseta cimentació 26,640 26,640

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 10

C#9 Alimentació filtres 45,440 45,440

C#10 Filtres 69,220 69,220

C#11 Altres a justificar (brocs, etc) 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 1.813,970

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
MOVIMENTS DE TERRESSUBCAPITOL 04
REBLIMENTS EN TRASDOSELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures), amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix
fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

1 G228U201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Bases graves

C#*D#*E#*F#2 Saneig sota tanc existent (a justificar) 13,500 8,650 1,200 140,130

C#3 Bombament (veure amid aux) 4,230 4,230

C#4 Tanc polivalent (veure amid aux) 12,970 12,970

C#5 Arqueta repartiment biodiscs (veure am
au)

1,150 1,150

C#6 Biodisc (veure amid aux) 4,940 4,940

C#7 Biodisc (veure amid aux) 4,940 4,940

C#8 Arqueta mesura cabal (veure amid aux) 1,520 1,520

C#9 Caseta cimentació 5,080 5,080

C#10 Alimentació filtres 1,430 1,430

C#11 Filtres 6,180 6,180

13 Part de trasdòs amb graves

C#*D#14 Bombament (veure amid aux) 222,770 0,300 66,831

C#*D#15 Tanc polivalent (veure amid aux) 434,850 0,300 130,455

C#*D#16 Arqueta repartiment biodiscs (veure am
au)

27,420 0,100 2,742

C#*D#17 Biodisc (veure amid aux) 67,640 0,300 20,292

C#*D#18 Biodisc (veure amid aux) 67,640 0,300 20,292

C#*D#19 Arqueta mesura cabal (veure amid aux) 44,370 0,100 4,437

C#*D#20 Caseta cimentació 5,520 0,300 1,656

C#*D#21 Alimentació filtres 30,870 0,300 9,261

C#*D#22 Filtres 7,920 0,300 2,376

TOTAL AMIDAMENT 440,912

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

2 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

2 Part de trasdòs amb graves

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 11

C#*D#3 Bombament (veure amid aux) 222,770 0,700 155,939

C#*D#4 Tanc polivalent (veure amid aux) 434,850 0,700 304,395

C#*D#5 Arqueta repartiment biodiscs (veure am
au)

27,420 0,900 24,678

C#*D#6 Biodisc (veure amid aux) 67,640 0,700 47,348

C#*D#7 Biodisc (veure amid aux) 67,640 0,700 47,348

C#*D#8 Arqueta mesura cabal (veure amid aux) 44,370 0,900 39,933

C#*D#9 Caseta cimentació 5,520 0,700 3,864

C#*D#10 Alimentació filtres 30,870 0,700 21,609

C#*D#11 Filtres 7,920 0,700 5,544

TOTAL AMIDAMENT 650,658

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
BOMBAMENTELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.1 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Formigó de neteja 8,600 3,300 0,100 2,838

TOTAL AMIDAMENT 2,838

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat2 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Base bombament 7,800 2,500 0,400 7,800

C#*D#*E#2 Base canal central (elevat) 2,600 2,500 0,400 2,600

TOTAL AMIDAMENT 10,400

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat3 G450U073

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lateral llarga 7,400 2,950 0,300 2,000 13,098

C#*D#*E#*F#2 Sobre ample (paret lateral) 2,600 2,950 0,150 1,000 1,151

C#*D#*E#*F#3 Laterals curtes 1,500 2,950 0,300 2,000 2,655

C#*D#*E#*F#4 Interiors 1,500 2,950 0,300 2,000 2,655

C#*D#*E#*F#5 Llavi deflector 1,500 1,500 0,200 1,000 0,450

TOTAL AMIDAMENT 20,009

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.4 G450U075

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#1 Llosa superior 7,400 2,500 0,300 1,000 5,550

C#*D#*E#*F#2 Resta entramat metàl·lic -1,600 1,600 0,300 1,000 -0,768

C#*D#*E#*F#3 -2,000 1,400 0,300 1,000 -0,840

C#*D#*E#*F#4 -0,300 0,500 0,300 1,000 -0,045

C#*D#*E#*F#5 Resta xapes metàl·liques estriades -0,800 0,800 0,300 3,000 -0,576

TOTAL AMIDAMENT 3,321

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

5 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Soleres 10,400 110,000 1.144,000

C#*D#*E#*F#2 Alçats 20,090 120,000 2.410,800

C#*D#*E#*F#3 Lloses 3,310 130,000 430,300

TOTAL AMIDAMENT 3.985,100

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

6 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Solera costat llarg 7,400 0,400 2,000 5,920

C#*D#*E#2 Solera costat curt 2,500 0,400 2,000 2,000

C#*D#*E#3 Solera intermitja (tram alçat) 2,600 0,400 2,000 2,080

C#*D#*E#4 2,100 0,400 2,000 1,680

TOTAL AMIDAMENT 11,680

m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

7 G4D0V030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alçats exteriors costat llarg 7,400 2,950 2,000 2,000 87,320

C#*D#*E#*F#2 Alçats exteriors costat curt 2,100 2,950 2,000 2,000 24,780

C#*D#*E#*F#3 Alçats interiors 15,000 2,950 2,000 2,000 177,000

C#*D#*E#*F#4 Llavi deflector 1,500 1,500 2,000 1,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 293,600

m2 Encofrat i desencofrat en  lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó vist8 G4D0V050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 LLosa superior 7,400 2,100 1,000 15,540

C#*D#*E#*F#2 Laterals llosa 7,400 0,300 2,000 4,440

C#*D#*E#*F#3 2,500 0,300 2,000 1,500

C#*D#*E#*F#4 Tapes 4,000 0,300 4,000 4,800

TOTAL AMIDAMENT 26,280

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 13

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base9 G4DEU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa superior 6,800 15,000 2,950 1,000 300,900

TOTAL AMIDAMENT 300,900

m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació
del parament de formigó

10 G7J1U304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Junta solera - mur 7,400 2,000 14,800

C#*D#*E#*F#2 2,100 2,000 4,200

TOTAL AMIDAMENT 19,000

u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

11 GDDZU052

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm 12 EB151AEE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Barana sobre canal 3,400 3,400

TOTAL AMIDAMENT 3,400

m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de 6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i
dos capes d'esmalt o galvanitzat

13 E5ZJ0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tapa de accés 0,800 0,800 3,000 1,920

TOTAL AMIDAMENT 1,920

m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316 de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm
de gruix i tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat antilliscant.

14 E5ZJ0008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Entramat metàl·lic 1,600 1,600 1,000 2,560

C#*D#*E#2 2,000 1,400 1,000 2,800

C#*D#*E#3 0,300 0,500 1,000 0,150

TOTAL AMIDAMENT 5,510

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
TANC POLIVALENT I REPARTIMENT BIODISCSELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 14

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.1 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Cos principal+Decantador Primari 16,100 5,600 0,100 9,016

C#*D#*E#2 Repartiment biodiscs 2,500 2,700 0,100 0,675

TOTAL AMIDAMENT 9,691

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat2 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Base decantador primari 4,000 3,600 0,400 5,760

C#*D#*E#2 Base cos central 12,300 5,600 0,400 27,552

C#*D#*E#3 Base repartidor biodiscs 2,300 2,500 0,400 2,300

TOTAL AMIDAMENT 35,612

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat3 G450U073

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Cos principal:

C#*D#*E#*F#2 Lateral llarga 15,900 3,700 0,300 1,000 17,649

C#*D#*E#*F#3 Lateral llarga 12,100 3,700 0,300 1,000 13,431

C#*D#*E#*F#4 3,800 3,700 0,300 1,000 4,218

C#*D#*E#*F#5 Laterals curtes 3,200 3,700 0,300 1,000 3,552

C#*D#*E#*F#6 5,250 3,700 0,300 1,000 5,828

C#*D#*E#*F#7 Interiors 5,250 3,700 0,300 3,000 17,483

9 Repartidor biodiscs:

C#*D#*E#*F#10 Laterals 2,100 1,700 0,300 2,000 2,142

C#*D#*E#*F#11 Laterals 1,500 1,700 0,300 2,000 1,530

TOTAL AMIDAMENT 65,833

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.4 G450U075

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Llosa superior decantador primari 3,800 3,200 0,300 1,000 3,648

C#*D#*E#*F#2 Resta xapa metàl·lica estriada -0,800 0,800 0,300 1,000 -0,192

C#*D#*E#*F#3 Llosa superior cos principal 12,100 5,250 0,300 1,000 19,058

C#*D#*E#*F#4 Resta xapes metàl·liques estriades -0,800 0,800 0,300 5,000 -0,960

TOTAL AMIDAMENT 21,554

m Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb, en la zona d'unió de la solera i l'alçat dels elements de formigó
armat, amb una secció transversal de 1,20 m d'alçada x 0,8 m de base, incloent l'aplicació d'un adhesiu a base de resines
epoxi de dos components tipus SIKADUR N o equivalent, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

5 G450U077

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Perimetre decantador primari 12,200 12,200

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#2 Perímetre decantador intermedi 14,200 14,200

TOTAL AMIDAMENT 26,400

m Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb, en la zona d'unió de la solera i l'alçat dels elements de formigó
armat, amb una secció transversal de 0,3x03, incloent l'aplicació d'un adhesiu a base de resines epoxi de dos
components tipus SIKADUR N o equivalent, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

6 G450U078

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Perimetre cambra anoxia 18,300 18,300

C#2 Perímetre dipòsit de fangs 16,500 16,500

TOTAL AMIDAMENT 34,800

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

7 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Soleres 35,610 110,000 3.917,100

C#*D#*E#*F#2 Alçats 65,830 120,000 7.899,600

C#*D#*E#*F#3 Lloses 21,550 130,000 2.801,500

TOTAL AMIDAMENT 14.618,200

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

8 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tanc polivalent:

C#*D#*E#2 Solera costat llarg 16,100 0,400 1,000 6,440

C#*D#*E#3 12,400 0,400 1,000 4,960

C#*D#*E#4 3,700 0,400 1,000 1,480

C#*D#*E#5 Solera costat curt 5,600 0,400 1,000 2,240

C#*D#*E#6 3,600 0,400 1,000 1,440

C#*D#*E#7 2,000 0,400 1,000 0,800

C#*D#*E#9 Repartiment biodiscs: 2,300 0,400 2,000 1,840

C#*D#*E#10 2,500 0,400 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 21,200

m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

9 G4D0V030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tanc polivalent:

C#*D#*E#*F#2 Alçats exteriors 15,900 3,700 2,000 1,000 117,660

C#*D#*E#*F#3 12,100 3,700 2,000 1,000 89,540

C#*D#*E#*F#4 3,800 3,700 2,000 1,000 28,120

C#*D#*E#*F#5 5,250 3,700 2,000 1,000 38,850

C#*D#*E#*F#6 3,600 3,700 2,000 1,000 26,640

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 16

C#*D#*E#*F#7 1,650 3,700 2,000 1,000 12,210

C#*D#*E#*F#8 Alçats interiors 4,650 3,700 2,000 2,000 68,820

C#*D#*E#*F#9 2,600 3,700 2,000 1,000 19,240

11 Repartidos bodiscs:

C#*D#*E#*F#12 Alçats exteriors 2,300 1,700 2,000 2,000 15,640

C#*D#*E#*F#13 1,500 1,700 2,000 2,000 10,200

TOTAL AMIDAMENT 426,920

m2 Encofrat i desencofrat en  lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó vist10 G4D0V050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tanc polivalent:

C#*D#*E#*F#2 LLosa superior 12,100 5,250 1,000 63,525

C#*D#*E#*F#3 3,800 2,600 1,000 9,880

C#*D#*E#*F#4 Laterals llosa 15,900 0,300 2,000 9,540

C#*D#*E#*F#5 5,250 0,300 2,000 3,150

C#*D#*E#*F#6 Tapes xapa llagrimada 4,000 0,300 6,000 7,200

8 Tanc polivalent:

C#*D#*E#*F#9 Tramex 6,000 0,300 1,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 95,095

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base11 G4DEU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tanca polivalent:

C#*D#*E#*F#2 Cos principal 11,500 4,650 3,700 1,000 197,858

C#*D#*E#*F#3 Decantador primari 3,500 2,600 3,700 1,000 33,670

TOTAL AMIDAMENT 231,528

m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació
del parament de formigó

12 G7J1U304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Tanc polivalent:

C#*D#*E#*F#2 Junta solera - mur 15,900 2,000 31,800

C#*D#*E#*F#3 5,250 2,000 10,500

C#*D#*E#*F#4 4,650 2,000 9,300

C#*D#*E#*F#5 2,600 1,000 2,600

C#*D#*E#*F#7 Repartidor biodiscs: 2,300 2,000 4,600

C#*D#*E#*F#8 2,500 2,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 63,800

m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm 13 EB151AEE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 17

m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de 6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i
dos capes d'esmalt o galvanitzat

14 E5ZJ0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tapa de accés 1,000 1,000 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316 de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm
de gruix i tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat antilliscant.

15 E5ZJ0008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Entramat metàl·lic 1,500 1,500 1,000 2,250

TOTAL AMIDAMENT 2,250

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
ZONA DE CONTENIDORSELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.1 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Neteja 5,700 7,500 0,100 4,275

TOTAL AMIDAMENT 4,275

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat2 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Sabata mur 5,500 5,000 0,400 11,000

C#*D#*E#2 Paviment 5,500 5,000 0,200 5,500

C#*D#*E#3 Base reixeta 3,950 0,500 0,200 0,395

TOTAL AMIDAMENT 16,895

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat3 G450U073

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aletes 13,800 1,000 0,300 2,000 8,280

TOTAL AMIDAMENT 8,280

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.4 G450U075

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Voladís 1,500 6,550 0,300 1,000 2,948

C#*D#*E#*F#2 Resta forats -0,160 1,000 0,300 2,000 -0,096

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 2,852

Ut Formació d'escala de formigó armat HA-30 per a salvar 2,5 m d'alçada vertical, i 1,0 m d'amplada, formada per un total de
14 graons (segons plànols), incloent armats d'acer B500 S, encofrats i desencofrats i formació de cindris auxiliars. La
partida inclou les baranes necessàries. Totalment instal·lada.

5 E5ZI35PA

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escala 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

6 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Soleres 16,890 110,000 1.857,900

C#*D#*E#*F#2 Alçats 8,280 120,000 993,600

C#*D#*E#*F#3 Lloses 2,850 130,000 370,500

TOTAL AMIDAMENT 3.222,000

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

7 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Base 5,500 0,800 2,000 8,800

C#*D#*E#2 7,500 0,800 1,000 6,000

C#*D#*E#3 2,500 0,400 2,000 2,000

C#*D#*E#4 Canaleta aigua 0,200 2,000 3,750 1,500

TOTAL AMIDAMENT 18,300

m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

8 G4D0V030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aletes 13,800 1,000 2,000 2,000 55,200

TOTAL AMIDAMENT 55,200

m2 Encofrat i desencofrat en  lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó vist9 G4D0V050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Voladís 6,550 1,500 1,000 9,825

C#*D#*E#*F#2 Laterals voladís 6,550 0,400 1,000 2,620

C#*D#*E#*F#3 1,500 0,400 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#4 Forats voladís 1,600 0,400 2,000 1,280

TOTAL AMIDAMENT 14,925

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base10 G4DEU010

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 19

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Voladís 2,800 6,550 1,500 1,000 27,510

TOTAL AMIDAMENT 27,510

m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm 11 EB151AEE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre llosa 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#2 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#3 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#4 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#5 Escala 4,500 4,500

C#*D#*E#*F#6 4,500 4,500

TOTAL AMIDAMENT 38,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures), amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix
fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

12 G228U201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entre sabata i paviment 5,500 5,000 0,200 5,500

TOTAL AMIDAMENT 5,500

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
BIODISCSELEMENT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.1 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Neteja 11,600 8,600 0,100 9,976

TOTAL AMIDAMENT 9,976

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat2 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Llosa inferior 11,200 3,050 0,400 13,664

C#*D#*E#2 Paviment 11,200 3,050 0,400 13,664

TOTAL AMIDAMENT 27,328

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

3 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 20

C#*D#*E#*F#1 Soleres 27,320 110,000 3.005,200

TOTAL AMIDAMENT 3.005,200

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

4 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Llosa inferior 11,200 0,400 2,000 8,960

C#*D#*E#2 3,050 0,400 2,000 2,440

C#*D#*E#3 11,200 0,400 2,000 8,960

C#*D#*E#4 3,050 0,400 2,000 2,440

TOTAL AMIDAMENT 22,800

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
ARQUETA DE MESURA DE CABALELEMENT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.1 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Formigó de neteja 5,450 2,100 0,100 1,145

TOTAL AMIDAMENT 1,145

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat2 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Base arqueta 5,050 1,700 0,300 2,576

TOTAL AMIDAMENT 2,576

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat3 G450U073

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lateral llarga 4,650 2,000 0,250 2,000 4,650

C#*D#*E#*F#2 Lateral curta 1,200 2,000 0,250 2,000 1,200

C#*D#*E#*F#3 Interior 1,200 2,000 0,250 1,000 0,600

C#*D#*E#*F#4 Llavi deflector 1,500 0,460 0,200 1,000 0,138

TOTAL AMIDAMENT 6,588

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.4 G450U075

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 21

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

5 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Soleres 2,570 110,000 282,700

C#*D#*E#*F#2 Alçats 6,590 120,000 790,800

TOTAL AMIDAMENT 1.073,500

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

6 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Solera costat llarg 4,650 0,300 2,000 2,790

C#*D#*E#2 Solera costat curt 1,700 0,300 2,000 1,020

TOTAL AMIDAMENT 3,810

m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

7 G4D0V030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alçats exteriors costat llarg 4,650 2,000 2,000 2,000 37,200

C#*D#*E#*F#2 Alçats exteriors costat curt 1,200 2,000 2,000 2,000 9,600

C#*D#*E#*F#3 Alçats interiors 1,200 2,000 2,000 1,000 4,800

C#*D#*E#*F#4 Llavi deflector 1,200 0,450 2,000 1,000 1,080

TOTAL AMIDAMENT 52,680

m2 Encofrat i desencofrat en  lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó vist8 G4D0V050

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base9 G4DEU010

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació
del parament de formigó

10 G7J1U304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Junta solera - mur 4,650 2,000 9,300

C#*D#*E#*F#2 1,700 2,000 3,400

TOTAL AMIDAMENT 12,700

u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

11 GDDZU052

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 22

m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de 6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i
dos capes d'esmalt o galvanitzat

12 E5ZJ0006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tapa de accés 1,500 1,200 1,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 1,800

m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316 de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm
de gruix i tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat antilliscant.

13 E5ZJ0008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Entramat metàl·lic 2,400 1,200 1,000 2,880

TOTAL AMIDAMENT 2,880

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
ARQUETA ALIMENTACIÓ DE FILTRESELEMENT 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.1 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Formigó de neteja 4,400 2,900 0,100 1,276

TOTAL AMIDAMENT 1,276

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat2 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Base arqueta 4,000 2,500 0,300 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat3 G450U073

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lateral llarga 3,600 1,550 0,300 2,000 3,348

C#*D#*E#*F#2 Lateral curta 2,100 1,550 0,300 2,000 1,953

C#*D#*E#*F#3 Interior 2,100 1,550 0,300 1,000 0,977

TOTAL AMIDAMENT 6,278

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.4 G450U075

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

5 G4B0U020

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Soleres 3,000 110,000 330,000

C#*D#*E#*F#2 Alçats 6,270 120,000 752,400

TOTAL AMIDAMENT 1.082,400

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

6 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Solera costat llarg 4,000 0,300 2,000 2,400

C#*D#*E#2 Solera costat curt 2,500 0,300 2,000 1,500

TOTAL AMIDAMENT 3,900

m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

7 G4D0V030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alçats exteriors costat llarg 3,600 1,550 2,000 2,000 22,320

C#*D#*E#*F#2 Alçats exteriors costat curt 1,500 1,550 2,000 2,000 9,300

C#*D#*E#*F#3 Alçats interiors 1,500 1,550 2,000 1,000 4,650

TOTAL AMIDAMENT 36,270

m2 Encofrat i desencofrat en  lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó vist8 G4D0V050

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base9 G4DEU010

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació
del parament de formigó

10 G7J1U304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Junta solera - mur 4,000 2,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 2,500 2,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 13,000

u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

11 GDDZU052

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de 6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i
dos capes d'esmalt o galvanitzat

12 E5ZJ0006

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316 de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm
de gruix i tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat antilliscant.

13 E5ZJ0008

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Entramat metàl·lic 2,000 1,500 1,000 3,000

C#*D#*E#2 0,700 1,500 1,000 1,050

TOTAL AMIDAMENT 4,050

m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm 14 EB151AEE

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobre llosa 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 2,500 2,500

C#*D#*E#*F#4 2,500 2,500

TOTAL AMIDAMENT 13,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
FILTRESELEMENT 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.1 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Formigó de neteja 1,200 6,350 0,100 4,000 3,048

C#*D#*E#*F#2 1,200 10,250 0,100 2,000 2,460

TOTAL AMIDAMENT 5,508

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat2 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base arqueta 0,800 5,950 0,300 4,000 5,712

C#*D#*E#*F#2 0,800 9,850 0,300 2,000 4,728

TOTAL AMIDAMENT 10,440

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat3 G450U073

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lateral llarga 9,050 0,850 0,200 2,000 3,077

C#*D#*E#*F#2 Lateral curta 4,750 0,850 0,200 2,000 1,615

C#*D#*E#*F#3 Interior 4,750 0,850 0,200 2,000 1,615

TOTAL AMIDAMENT 6,307

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.4 G450U075

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

5 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Soleres 10,440 110,000 1.148,400

C#*D#*E#*F#2 Alçats 6,310 120,000 757,200

TOTAL AMIDAMENT 1.905,600

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

6 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Solera costat llarg 9,850 0,300 2,000 2,000 11,820

C#*D#*E#*F#2 0,800 0,300 2,000 2,000 0,960

C#*D#*E#*F#3 Solera costat curts 5,950 0,300 2,000 4,000 14,280

C#*D#*E#*F#4 0,800 0,300 2,000 4,000 1,920

TOTAL AMIDAMENT 28,980

m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

7 G4D0V030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alçats exteriors costat llarg 9,050 0,850 2,000 2,000 30,770

C#*D#*E#*F#2 Alçats exteriors costat curt 4,750 0,850 2,000 2,000 16,150

C#*D#*E#*F#3 Alçats interiors 4,750 0,850 2,000 2,000 16,150

TOTAL AMIDAMENT 63,070

m2 Encofrat i desencofrat en  lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó vist8 G4D0V050

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base9 G4DEU010

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació
del parament de formigó

10 G7J1U304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,500 2,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

11 GDDZU052

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de 6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i
dos capes d'esmalt o galvanitzat

12 E5ZJ0006

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316 de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm
de gruix i tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat antilliscant.

13 E5ZJ0008

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm 14 EB151AEE

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locat sobre paquet de graves15 E9DB122W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 0,500 0,500 3,000 0,750

TOTAL AMIDAMENT 0,750

m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 3-6 mm per a formació de filtre, col·locat amb ajuda de
maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

16 G228U203

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filtres 2,650 4,750 0,300 3,000 11,329

TOTAL AMIDAMENT 11,329

m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 12-20 mm per a formació de filtre, col·locat amb ajuda de
maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

17 G228U12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filtres 2,650 4,750 0,200 3,000 7,553

TOTAL AMIDAMENT 7,553

m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 40-70 mm per a formació de filtre, col·locat amb ajuda de
maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

18 G228U40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Filtres 2,650 4,750 0,300 3,000 11,329

C#*D#*E#*F#2 0,270 4,750 1,000 3,000 3,848

TOTAL AMIDAMENT 15,177

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
BROCSELEMENT 08

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida de tres tubs de PVC de D160mm, de 2,5 m de longitud i 0,60 m
d'alçada (en la secció de sortida dels tubs), parets de 20 cm de gruix, incloses aletes, base de formigó emmacada amb
pedra natural i rastrell, totalment col·locat, incloent encofrats i formació de base de graves. Tot inclòs.

1 GDQBV010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Broc sortida filtres 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida de un tub de PVC de D315mm, de 1 m de longitud i 0,80 m
d'alçada (en la secció de sortida dels tubs), parets de 20 cm de gruix, incloses aletes, base de formigó emmacada amb
pedra natural i rastrell, totalment col·locat, incloent encofrats i formació de base de graves. Tot inclòs.

2 GDQBV015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Broc sortida by-pass 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
CASETA EDARELEMENT 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.1 G450U038

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Formigó de neteja 5,200 8,800 0,100 4,576

TOTAL AMIDAMENT 4,576

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat2 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sabata correguda 1,200 0,400 7,400 2,000 7,104

C#*D#*E#*F#2 1,200 0,400 3,800 2,000 3,648

C#*D#*E#*F#3 Llosa 7,400 3,800 0,300 8,436

TOTAL AMIDAMENT 19,188

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat3 G450U073

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.4 G450U075

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

EUR
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m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a pilars, columnes o parets, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat,
inclòs formació de passamurs i xamfranaments.

5 G450U080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pilars 0,300 0,300 3,000 6,000 1,620

C#*D#*E#*F#2 Biga lligat perimetral 0,300 0,300 22,400 1,000 2,016

TOTAL AMIDAMENT 3,636

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a sostres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.6 G450U085

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sostre 7,400 8,400 0,200 1,000 12,432

TOTAL AMIDAMENT 12,432

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

7 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Soleres 10,750 110,000 1.182,500

C#*D#*E#*F#2 Bigues i pilars 3,630 130,000 471,900

TOTAL AMIDAMENT 1.654,400

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

8 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sabata correguda 7,400 0,400 2,000 2,000 11,840

C#*D#*E#*F#2 1,200 0,400 2,000 2,000 1,920

C#*D#*E#*F#3 3,800 0,400 2,000 2,000 6,080

C#*D#*E#*F#4 1,200 0,400 2,000 2,000 1,920

TOTAL AMIDAMENT 21,760

m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

9 G4D0V030

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Encofrat i desencofrat en  lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó vist10 G4D0V050

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base11 G4DEU010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 sostre 7,400 3,800 3,000 84,360

TOTAL AMIDAMENT 84,360

EUR
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m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de
cara vista, rugós, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

12 G4E2H628

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Laterals llargues 7,400 3,000 2,000 44,400

C#*D#*E#*F#2 Laterals curtes 3,400 3,000 3,000 30,600

TOTAL AMIDAMENT 75,000

m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 600x250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col.locat amb pasta de guix

13 E614MK11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Envans WC 2,700 3,000 8,100

TOTAL AMIDAMENT 8,100

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre unidireccional, a una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre
entramat desmuntable

14 E4DA1DX0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,400 3,800 28,120

TOTAL AMIDAMENT 28,120

m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 47,5 kNm per m d'amplària de sostre

15 E4LF442E

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,400 3,800 28,120

TOTAL AMIDAMENT 28,120

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 8 - 8 B 500 T
6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents

16 E4B9DA66

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,400 3,800 28,120

TOTAL AMIDAMENT 28,120

m2 Coberta a dos aigües amb teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col.locada
amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i envanets de sostre mort i solera de plaques
encadellades (amidament en planta)

17 E52211NK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Amplada

C#*D#*E#*F#2 7,400 3,800 28,120

TOTAL AMIDAMENT 28,120

EUR
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u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
80x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

18 EAF1289D

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

19 E8K1B14K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Lleixes finestres 0,800 2,000 1,600

TOTAL AMIDAMENT 1,600

u Porta interior, de fusta de roure envernissada, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària, inclòs marc de la paret, batents, moldures i manetes. Tot inclòs i acabat

20 EAQD2265

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Porta basculant d'una fulla, de 1 m d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb plafons de fusta per a envernissar, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

21 EARA1221

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Portes senzilles 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Porta basculant articulada de dues fulles, d'1.8 m d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit
dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l

22 EARAA3J6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

23 E9U21BAD

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Rodapeu de façana 7,400 7,400

C#*D#*E#*F#3 7,400 7,400

C#*D#*E#*F#4 3,800 3,800

C#*D#*E#*F#5 3,800 3,800

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 22,400

m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com
a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

24 E9DA121W

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Paviment interior 28,120 28,120

TOTAL AMIDAMENT 28,120

u Subministrament de contenidor de 1100 l25 E2R5PL00

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

26 E824123V

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada Parets

C#*D#*E#*F#2 Parets edifici control 7,400 3,000 2,000 44,400

C#*D#*E#*F#3 3,800 3,000 4,000 45,600

C#*D#*E#*F#4 1,200 3,000 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#5 1,500 3,000 1,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 98,100

m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

27 E81111E0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada Parets

C#*D#*E#*F#2 Parets edifici control 7,400 3,000 2,000 44,400

C#*D#*E#*F#3 3,800 3,000 4,000 45,600

C#*D#*E#*F#4 1,200 3,000 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#5 1,500 3,000 1,000 4,500

TOTAL AMIDAMENT 98,100

m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat

28 E8989240

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

m2 Registres en entramat metà·lic d'acer inoxidable, inclòs bastiments. Tot inclòs29 G6A18436

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació

30 EJ14B11P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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T1

C#*D#*E#*F#2 Sanitari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals31 EJ13B212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Pica 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Banc de vestidors, d'estructura metàl.lica i seient de fusta envernissada32 EQ11U010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#*D#*E#*F#2 Banc 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Mòdul de 2 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb melamina a dues cares, prestatges interiors, panys de serreta i
frontisses interiors de cassoleta, de mides totals 315x291 cm, col.locat

33 EQ9GU002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1

C#*D#*E#*F#2 Mòdul de 2 guixetes 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Partida alçada per a la fontaneria interior de l'edifici34 PAFONTAN

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ESTRUCTURESSUBCAPITOL 05
ARQUETESELEMENT 10

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada
sobre llit de sorra. 

1 GDK2A4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A justificar 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

2 GDKZHEC4

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A justificar 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSSUBCAPITOL 06
ENTRADA A PLANTA NUCLI MONTSENYELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 17,910 17,910

TOTAL AMIDAMENT 17,910

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fons de rasa 13,360 0,800 10,688

TOTAL AMIDAMENT 10,688

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 5,640 5,640

C#*D#*E#*F#2 Previsió al voltant de pous de registre 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 9,640

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid auxiliars 11,220 11,220

C#*D#*E#*F#2 Voltant pous de registre 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 15,220

EUR
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m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452,
de 315 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació
amb cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part
preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

5 GD770315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 13,360 13,360

TOTAL AMIDAMENT 13,360

u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus
de reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del
pou i junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les
canonades. segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

6 GDD1B120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sota baixant 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Intermig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15
cm de gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou subministre i col·locació d'anells i conus de
reducció o llosa de tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes
interiors amb morter de ciment especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou suplements d'obra de
fàbrica fins a arribar a cota de coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa).

7 GDD1M120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sota baixant 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Intermig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400 decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal
segons ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124, articulada, extraible en posició vertical,
autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de
bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura lliure,
alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o formigó de nivellació.
Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

8 GDDZD600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sota baixant 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Intermig 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols9 GDDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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Ut Formació de baixant de fins a 5 m d'alçada amb canonada de PVC 315 mm SN8 per sanejament incloent colzes, unions i
treballs auxiliars de connexió a canonada existent. La partida inclou la millora de la fonamentació el pilar existent (incloent
demolicions parcials amb mitjans manuals, gestió integral de subproductes i ampliació i millora de la fonamentació). 

10 GD7P0010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSSUBCAPITOL 06
ENTRADA A PLANTA 'PISCINES'ELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 14,260 14,260

TOTAL AMIDAMENT 14,260

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fons de rasa 5,950 0,800 4,760

TOTAL AMIDAMENT 4,760

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 2,250 2,250

C#*D#*E#*F#2 Previsió al voltant de pous de registre 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,250

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid auxiliars 11,720 11,720

C#*D#*E#*F#2 Previsió al voltant pous de registre 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 13,720

EUR
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m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452,
de 250 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou part proporcional de colzes,
l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a
3mm a les unicons amb les arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent
directament a sobre de la part preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

5 GD770250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 5,950 5,950

TOTAL AMIDAMENT 5,950

u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus
de reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del
pou i junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les
canonades. segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

6 GDD1B120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15
cm de gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou subministre i col·locació d'anells i conus de
reducció o llosa de tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes
interiors amb morter de ciment especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou suplements d'obra de
fàbrica fins a arribar a cota de coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa).

7 GDD1M120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400 decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal
segons ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124, articulada, extraible en posició vertical,
autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de
bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura lliure,
alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o formigó de nivellació.
Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

8 GDDZD600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols9 GDDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 4,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSSUBCAPITOL 06
BY-PASSELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 141,420 141,420

TOTAL AMIDAMENT 141,420

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fons de rasa 60,780 0,800 48,624

TOTAL AMIDAMENT 48,624

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 25,680 25,680

C#*D#*E#*F#2 Previsió al voltant de pous de registre 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 33,680

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid auxiliars 111,010 111,010

C#*D#*E#*F#2 Previsió voltant pous de registre 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 119,010

m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452,
de 315 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació
amb cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part
preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

5 GD770315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 60,780 60,780

TOTAL AMIDAMENT 60,780

EUR
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u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus
de reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del
pou i junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les
canonades. segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

6 GDD1B120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15
cm de gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou subministre i col·locació d'anells i conus de
reducció o llosa de tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes
interiors amb morter de ciment especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou suplements d'obra de
fàbrica fins a arribar a cota de coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa).

7 GDD1M120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400 decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal
segons ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124, articulada, extraible en posició vertical,
autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de
bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura lliure,
alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o formigó de nivellació.
Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

8 GDDZD600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols9 GDDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 6,000 24,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

u Control d'aigua dins de pou de registre mitjançant subministrament i col·locació de vàlvula 'tajadera' d'accionament
manual formada per dos guies verticals i una horitzontal (en la base) en forma de U, comporta d'acer de 3 mm de gruix,
incloent cadena d'accionament i subjecció fins a cota superior del pou. La partida inclou la preparació i modificació de la
base del pou de registre. Tot instal·lat i provat

10 GDDZU105

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pous by-pass per fosa-filtre 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSSUBCAPITOL 06
LÍNIA D'AIGUAELEMENT 04

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobreeixidor decantador prim-bypass 6,500 0,800 2,500 13,000

C#*D#*E#*F#2 Mesura de cabal-Bypass 6,000 0,800 3,500 16,800

C#*D#*E#*F#3 Repart biodics-Dec Intermedia 7,000 0,600 1,200 5,040

C#*D#*E#*F#4 9,000 0,600 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#5 Repart biodisc-Biodisc 2,000 0,600 1,200 1,440

C#*D#*E#*F#6 7,000 0,600 1,200 5,040

C#*D#*E#*F#7 Biodisc 1-Arqueta intermitja 5,000 0,600 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#8 Biodisc 2-Arqueta intermitja 5,000 0,600 1,200 3,600

C#*D#*E#*F#9 Arqueta intermitja-Mesura de cabal 9,000 0,600 1,200 6,480

C#*D#*E#*F#10 Mesura cabal-Repart filtres 7,000 0,600 1,200 5,040

C#*D#*E#*F#11 Sortida filtres-Broc a llera 19,000 0,600 1,200 13,680

TOTAL AMIDAMENT 80,200

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Sobreeixidor decantador prim-bypass 6,500 0,800 5,200

C#*D#2 Mesura de cabal-Bypass 6,000 0,800 4,800

C#*D#3 Repart biodics-Dec Intermedia 7,000 0,600 4,200

C#*D#4 9,000 0,600 5,400

C#*D#5 Repart biodisc-Biodisc 2,000 0,600 1,200

C#*D#6 7,000 0,600 4,200

C#*D#7 Biodisc 1-Arqueta intermitja 5,000 0,600 3,000

C#*D#8 Biodisc 2-Arqueta intermitja 5,000 0,600 3,000

C#*D#9 Arqueta intermitja-Mesura de cabal 9,000 0,600 5,400

C#*D#10 Mesura cabal-Repart filtres 7,000 0,600 4,200

C#*D#11 Sortida filtres-Broc a llera 19,000 0,600 11,400

TOTAL AMIDAMENT 52,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobreeixidor decantador prim-bypass 6,500 0,800 0,400 2,080

C#*D#*E#*F#2 Mesura de cabal-Bypass 6,000 0,800 0,400 1,920

C#*D#*E#*F#3 Repart biodics-Dec Intermedia 7,000 0,600 0,400 1,680

EUR
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C#*D#*E#*F#4 9,000 0,600 0,400 2,160

C#*D#*E#*F#5 Repart biodisc-Biodisc 2,000 0,600 0,400 0,480

C#*D#*E#*F#6 7,000 0,600 0,400 1,680

C#*D#*E#*F#7 Biodisc 1-Arqueta intermitja 5,000 0,600 0,400 1,200

C#*D#*E#*F#8 Biodisc 2-Arqueta intermitja 5,000 0,600 0,400 1,200

C#*D#*E#*F#9 Arqueta intermitja-Mesura de cabal 9,000 0,600 0,400 2,160

C#*D#*E#*F#10 Mesura cabal-Repart filtres 7,000 0,600 0,400 1,680

C#*D#*E#*F#11 Sortida filtres-Broc a llera 19,000 0,600 0,400 4,560

TOTAL AMIDAMENT 20,800

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sobreeixidor decantador prim-bypass 6,500 0,800 2,100 10,920

C#*D#*E#*F#2 Mesura de cabal-Bypass 6,000 0,800 3,100 14,880

C#*D#*E#*F#3 Repart biodics-Dec Intermedia 7,000 0,600 0,800 3,360

C#*D#*E#*F#4 9,000 0,600 0,800 4,320

C#*D#*E#*F#5 Repart biodisc-Biodisc 2,000 0,600 0,800 0,960

C#*D#*E#*F#6 7,000 0,600 0,800 3,360

C#*D#*E#*F#7 Biodisc 1-Arqueta intermitja 5,000 0,600 0,800 2,400

C#*D#*E#*F#8 Biodisc 2-Arqueta intermitja 5,000 0,600 0,800 2,400

C#*D#*E#*F#9 Arqueta intermitja-Mesura de cabal 9,000 0,600 0,800 4,320

C#*D#*E#*F#10 Mesura cabal-Repart filtres 7,000 0,600 0,800 3,360

C#*D#*E#*F#11 Sortida filtres-Broc a llera 19,000 0,600 0,800 9,120

TOTAL AMIDAMENT 59,400

m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452,
de 160 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació
amb cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part
preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

5 GD770160

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida filtres-broc desguàs llera 19,000 19,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452,
de 200 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació
amb cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part
preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

6 GD770200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dec.Primari-Bypass 6,500 6,500

TOTAL AMIDAMENT 6,500

EUR
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m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452,
de 315 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació
amb cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part
preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

7 GD770315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mesura cabal - Bypass 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 100 mm, per sanejament amb junta automàtica flexible,
revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida
exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi,
tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

8 GD7G0100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Biodisc1-Arqueta intermitja 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Biodisc2-Arqueta intermitja 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 150 mm, per sanejament amb junta automàtica flexible,
revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida
exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi,
tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

9 GD7G0150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Repart biodiscs-Dec intermedia 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 Repart biodiscs-Biodisc 1 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Repart biodiscs-Biodisc 2 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 200 mm, per sanejament amb junta automàtica flexible,
revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida
exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi,
tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

10 GD7G0200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Repart biodiscs-Dec Intermedia 7,000 7,000

C#2 Arqueta intermitja-Mesura cabal 9,000 9,000

C#3 Mesura cabal-Repartiment filtres 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

EUR
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u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada
sobre llit de sorra. 

11 GDK2A4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Auxiliars a justificar 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

12 GDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Auxiliars a justificar 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus
de reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del
pou i junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les
canonades. segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

13 GDD1B120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entre biodisc i mesura cabal 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sobreeeixidor dec primari a justificar 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sobreeeixidor mesura cabal a justif 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15
cm de gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou subministre i col·locació d'anells i conus de
reducció o llosa de tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes
interiors amb morter de ciment especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou suplements d'obra de
fàbrica fins a arribar a cota de coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa).

14 GDD1M120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entre biodisc i mesura cabal 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sobreeeixidor dec primari a justificar 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Sobreeeixidor mesura cabal a justif 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400 decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal
segons ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124, articulada, extraible en posició vertical,
autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de
bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura lliure,
alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o formigó de nivellació.
Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

15 GDDZD600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entre biodisc i mesura cabal 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sobreeeixidor dec primari a justificar 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sobreeeixidor mesura cabal a justif 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols16 GDDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Entre biodisc i mesura cabal 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Sobreeeixidor dec primari a justificar 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Sobreeeixidor mesura cabal a justif 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 19,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSSUBCAPITOL 06
LÍNIA DE FANGSELEMENT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Biodisc-Dipòstit fangs 16,500 0,600 1,200 11,880

C#*D#*E#*F#2 Dipòsit fangs-Cambra anoxia 7,000 0,600 1,200 5,040

TOTAL AMIDAMENT 16,920

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Biodisc-Dipòstit fangs 16,500 0,600 9,900

C#*D#2 Dipòsit fangs-Cambra anoxia 7,000 0,600 4,200

TOTAL AMIDAMENT 14,100

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Biodisc-Dipòstit fangs 16,500 0,600 0,400 3,960

C#*D#*E#*F#2 Dipòsit fangs-Cambra anoxia 7,000 0,600 0,400 1,680

TOTAL AMIDAMENT 5,640

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Biodisc-Dipòstit fangs 16,500 0,600 0,800 7,920

C#*D#*E#*F#2 Dipòsit fangs-Cambra anoxia 7,000 0,600 0,800 3,360

TOTAL AMIDAMENT 11,280

ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 150 mm, per sanejament amb junta automàtica flexible,
revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida
exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi,
tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

5 GD7G0150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Biodisc-Dipòsit fangs 16,500 16,500

TOTAL AMIDAMENT 16,500

ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 200 mm, per sanejament amb junta automàtica flexible,
revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida
exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi,
tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

6 GD7G0200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Dipòsit fangs-Anoxia 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada
sobre llit de sorra. 

7 GDK2A4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

8 GDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSSUBCAPITOL 06
LÍNIA DE RECIRCULACIÓ INTERNAELEMENT 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa 36,000 0,600 1,200 25,920

TOTAL AMIDAMENT 25,920

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fons de rasa 36,000 0,600 21,600

TOTAL AMIDAMENT 21,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa 36,000 0,600 0,400 8,640

C#*D#*E#*F#2 Previsió al voltant arquetes 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 9,140

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Rasa 36,000 0,600 0,800 17,280

TOTAL AMIDAMENT 17,280

ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 200 mm, per sanejament amb junta automàtica flexible,
revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida
exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi,
tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions,
brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

5 GD7G0200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Biodiscs-TancPolivalent 36,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada
sobre llit de sorra. 

6 GDK2A4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

7 GDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
CONDUCCIONSSUBCAPITOL 06
LÍNIA DE DRENATGESELEMENT 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 219,760 219,760

TOTAL AMIDAMENT 219,760

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fons de rasa 34,000 0,600 20,400

TOTAL AMIDAMENT 20,400

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 12,180 12,180

C#*D#*E#*F#2 Previsió al voltant de pous de registre 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 18,180

m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U035

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid auxiliars 206,120 206,120

C#*D#*E#*F#2 Previsió voltant pous de registre 6,000 6,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 212,120

m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452,
de 200 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació
amb cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part
preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

5 GD770200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Veure amid aux 34,000 34,000

C#*D#*E#*F#2 Addicionals connexions 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Connexio reixeta zona contenidors 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 38,000

u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus
de reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del
pou i junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les
canonades. segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

6 GDD1B120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15
cm de gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou subministre i col·locació d'anells i conus de
reducció o llosa de tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes
interiors amb morter de ciment especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou suplements d'obra de
fàbrica fins a arribar a cota de coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa).

7 GDD1M120

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,490 2,490

TOTAL AMIDAMENT 2,490

u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400 decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal
segons ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124, articulada, extraible en posició vertical,
autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de
bloqueig al marc accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura lliure,
alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o formigó de nivellació.
Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

8 GDDZD600

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols9 GDDZU100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 11,000 11,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

EUR
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u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada
sobre llit de sorra. 

10 GDK2A4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

11 GDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
XARXESSUBCAPITOL 07
AIGUA POTABLEELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 0,400 0,800 76,800

C#*D#*E#*F#2 40,000 0,400 0,800 12,800

TOTAL AMIDAMENT 89,600

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 0,400 96,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 0,400 16,000

TOTAL AMIDAMENT 112,000

m3 Subministrament i col.locació de material granular fi (sorra) per soleres i assentament de canonades.3 G22E0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 0,400 0,300 28,800

C#*D#*E#*F#2 40,000 0,400 0,300 4,800

TOTAL AMIDAMENT 33,600

EUR
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m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric, incloent la càrrega amb
medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

4 G228U030

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 0,400 0,500 48,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 0,400 0,500 8,000

TOTAL AMIDAMENT 56,000

ml Subministrament i col·locació de canonada de polietilè d'alta densitat PE100, PN10, Diàmetre exterior: 63 mm. Diàmetre
interior: 55,4 mm. Segons UNE 12.201. Segons UNE 12.201. Totes les unions entre canonades de polietilè o amb
accessoris roscats seran amb maniguets electrosoldats.inclou la part proporcional d'accessoris i vàlvules.Totalment
instal·lada i provada.

5 GD7O0063

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 240,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 280,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
XARXESSUBCAPITOL 07
ENLLUMENATELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavacions 100,000 0,800 1,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fons de rasa 100,000 0,800 80,000

TOTAL AMIDAMENT 80,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 0,800 0,050 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures), amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix
fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

4 G228U201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 0,800 0,600 48,000

TOTAL AMIDAMENT 48,000

m3 Formigó HM-20 per a replens, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U041

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 100,000 0,800 0,350 28,000

TOTAL AMIDAMENT 28,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
XARXESSUBCAPITOL 07
PRISMA CAMÍELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Excavacions 240,000 0,800 1,000 192,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PM2 F227A01F

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Fons de rasa 240,000 0,800 192,000

TOTAL AMIDAMENT 192,000

m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

3 G228U200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 0,800 0,050 9,600

TOTAL AMIDAMENT 9,600

m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures), amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix
fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

4 G228U201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 240,000 0,800 0,600 115,200

TOTAL AMIDAMENT 115,200

m3 Formigó HM-20 per a replens, inclòs col·locació, vibrat i curat5 G450U041

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 0,800 0,350 67,200

TOTAL AMIDAMENT 67,200

u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada
sobre llit de sorra. 

6 GDK2A4F3

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter

7 GDKZHEC4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 7,000 7,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m canonada de PVC passacables de 125 mm de diàmetre i 1,4 mm de gruix, per a la seva col·locació a l'interior d'un dau de
formigó amb uions encolades.

8 GDG3C125

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 240,000 2,000 480,000

TOTAL AMIDAMENT 480,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ACABATSSUBCAPITOL 08
MURS D'ESCULLERAELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Formació de mur d' escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb màquina giratoria de
cadenes i utensili cullera/pinça. La partida inclou el subministrament de l'escullera, transport fins a lloc d'aplec a peu
d'obra amb camió pinça i volquet, càrrega de la escullera sobre camió de petit tonatge i transport interior dins l'obra fins a
lloc d'ús i col·locació de la escullera, incloent cimentació i mur. (La partida inclou el subministrament de petita escullera
per a col·locació en zona de coronació).Tot inclòs

1 G3J21710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Talús principal 42,000 2,850 1,200 143,640

C#*D#*E#2 Talús principal tacon 42,000 1,000 1,200 50,400

C#*D#*E#3 Talús secundar 12,000 1,750 1,200 25,200

C#*D#*E#4 Talús secundari tacon 12,000 1,000 1,200 14,400

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 233,640

m3 Formació de secció en la part interior del mur de contenció d'escullera, mesurada sobre m lineal de mur. La partida inclou
el subministrament i col·locació de material drenant així com el subministrament i col·locació de làmina geotextil. La
partida inclou el transport interior de l'obra amb dúmper d'obra o similar, així com la creació d'acopis intermitjos.

2 G228X200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mesurat per ml de mur, principal 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#2 Mesurat per ml de mur, secundari 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 54,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ACABATSSUBCAPITOL 08
PAVIMENTACIÓELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

1 F9365A11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bordó zona vial 116,000 0,250 29,000

C#*D#*E#*F#2 Bordó fins pont 20,000 0,250 5,000

C#*D#*E#*F#3 Perimetral caseta 30,800 0,250 7,700

TOTAL AMIDAMENT 41,700

m Vorada recta o corvada de peces de formigó tipus F15 (BREINCO) o equivalent, doble capa, amb secció normalitzada de
calçada C3 de 28x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió
i de 30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (incloent formació de la base).

2 F965A6EJ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bordó zona vial 116,000 116,000

C#*D#*E#*F#2 Bordó fins pont 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#3 Perimetral caseta 30,800 30,800

TOTAL AMIDAMENT 166,800

m2 Formació de vorera amb peces de paviment tipus Vulcano Breinco de 40x20, de 8 cm de gruix (acabat color sorra),
col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, incloent el subministrament del
material. La partida inclou el tall de peces de paviments en transicions, entroncaments i límits de façanes i tapes de
registre, etc.

3 F9E1320P

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Perimetre caseta 23,600 23,600

TOTAL AMIDAMENT 23,600

EUR
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m3 Formació de paviment de grava granítica de mides de 10-25 mm col·locades sobre làmina geotextil o antiherbes, amb
mitjans manuals i ajudes mecàniques. Inclou subministrament del material.

4 G228U210

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Zona plataforma principal 512,420 0,200 102,484

C#*D#2 Resta superficie elements vistos -153,500 0,200 -30,700

C#*D#3 Zona plataforma obra d'entrada 101,000 0,200 20,200

C#*D#4 Resta elements vistos -15,540 0,200 -3,108

C#*D#5 Zona repartidor de filtres 39,120 0,200 7,824

C#*D#6 Resta elements vistos -7,560 0,200 -1,512

TOTAL AMIDAMENT 95,188

m3 Formació de paviment de material tipus saulò, sobre làmina geotextil o antiherbes, amb mitjans manuals i ajudes
mecàniques. Inclou subministrament del material.

5 G228U212

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#1 Zona filtres 111,320 0,200 22,264

C#*D#2 Resta superficie elements vistos -46,600 0,200 -9,320

C#*D#3 Zona vial 422,760 0,300 126,828

C#*D#4 A justificar zona pont 60,000 0,300 18,000

TOTAL AMIDAMENT 157,772

m2 Subministrament i instal·lació de malla antiherbes de 130 gr/m2 de densitat, col·locada sobre base de terres, amb mitjans
manuals incloent talls en extrems de la superficie i en transicions amb lloses de formigó, tapes i registres. La partida inclou
la part proporcional de solapaments i doblats de la malla. 

6 F9000010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#1 Zona plataforma principal 512,420 512,420

C#2 Resta superficie elements vistos -153,500 -153,500

C#3 Zona plataforma obra d'entrada 101,000 101,000

C#4 Resta elements vistos -15,540 -15,540

C#5 Zona repartidor de filtres 39,120 39,120

C#6 Resta elements vistos -7,560 -7,560

C#7 Zona filtres 111,320 111,320

C#8 Resta elements vistos 46,600 46,600

C#9 Zona vial 422,760 422,760

C#10 A justificar fins pont 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 1.116,620

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ACABATSSUBCAPITOL 08
TANCAMENTSELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport
dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com
sobreexcavació per allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres
serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

1 G222U193

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Base tanca 96,000 0,600 0,800 46,080

TOTAL AMIDAMENT 46,080

m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari.

2 G4D0V010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Cimentació tanca 96,000 0,800 2,000 153,600

TOTAL AMIDAMENT 153,600

m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat3 G450U072

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#1 Cimentació tanca 96,000 0,600 0,600 34,560

TOTAL AMIDAMENT 34,560

kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals
de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

4 G4B0U020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Soleres 34,560 90,000 3.110,400

TOTAL AMIDAMENT 3.110,400

m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
de cara vista, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

5 G4E25668

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud Alçada

C#*D#*E#*F#2 Muret tancament 96,000 0,400 38,400

TOTAL AMIDAMENT 38,400

EUR
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m Subministrament i col·locació de reixa model simple torsió o equivalent de 2 m d'alçada (executada sobre base de formigó
o bloc), de forma romboidal fabricat amb filferro de 400N/mm2 de resistencia recobert plastificat de color verd , postes
especials color verd tipus lux d50-1,5mm (e.m.) fabricats en xapa galvanitzada en calen tipus z-275 especialment
concebuts per a tancaments amb accessoris intercambiables i possibilitat de fixació de la malla a qualsevol punt del poste.
Postes extrems i de tensió d50-1,5mm (e.m.). Separació de postes de tensió de 30m i intermitjos de 3m. Filferro tipus 16.
Muntatge i tensat de la malla inclòs. 
La partida inclou:
-Formació d'una unitat de porta d'accès de 2,40 m'alçada i 3,60 m d'amplada en dos fulles batents, model LUX EST (de
Rivisa o equivalent), incloent postes i elements accessoris.
-Formació de tres unitats de porta d'accès d'home de 1,00 m d'amplada en una fulla batent, model LUX EST (de Rivisa o
equivalent), incloent postes i elements accessoris.
Tot inclòs

6 G4E25610

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 Longitud

C#2 Tancament exterior 96,000 96,000

TOTAL AMIDAMENT 96,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
OBRA CIVILCAPÍTOL 01
ACABATSSUBCAPITOL 08
ALTRESELEMENT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada a justificar per a passos de serveis en zona del pont i acondicionament del mateix a la finalització de les
obres.

1 PA00X010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENTSUBCAPITOL 01
POU DE GRUIXUTSELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de les següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

1 M0D1H000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.LS.01 Mesura de nivell en el
sobreeixidor

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de comporta mural manual de les següents característiques:
Servei:  Aïllament a l'entrada a l'EDAR.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Amplada: 0,40 m.
Alçada. 0,40 m.
Càrrega aigua: 1,50 m.
Alçada banqueta: 2,00 m.
Alçada volant. 2,90 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  - Volant: fosa.
  - Resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

2 M1F20404

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.G.01 - Aïllament entrada EDAR 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

3 M0D7A040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Una presa per la zona d'entrada 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de deflector de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 1.000 mm
 Gruix: 5 mm
 Longitud: 1,50 m
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Inclou els suports i rigiditzadors necessaris.

4 M0D40510

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Pou de gruixuts 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENTSUBCAPITOL 01
DESBAST DE GRUIXUTSELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de reixa manual de les següents característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de 40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L ranurat i rastrell en alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420.

1 M1E80420

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.RD.01. Desbast de gruixuts 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministre i instal·lació de vessador de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305.

2 M0D40305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 By-pass reixes 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

u. Subministe i instal·lació de contenidor de les següents característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100.

3 M2A71100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Acumulació sòlids desbast de fins 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENTSUBCAPITOL 01
BOMBAMENT D'ENTRADAELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de grup motobomba submergible de les següents característiques:
Servei: Bombament entrada a l'EDAR.
Marca: FLYGT o equivalent.
Tipus: DP-3069-LT.
Fluid: Aigua bruta.
Cabal: 16,67 m3/h.
Alçada manomètrica: 7,62 m.c.d.a.
Velocitat de la bomba: 1.355 rpm.
Motor:
   - Potencia: 2,00 kW.
   - Velocitat: 1.355 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Cos: fosa GG25.
   - Rodet: fosa GG20.
   - Eix: acer inoxidable DIN 1.4057 (AISI-431).
   - Tanca: superior de Carbó-Ceràmica. Inferior de WCCr-Ceràmic.
Inclou sòcol de descàrrega en fosa, suport superior, cadena i tubs guia, tots en acer inoxidable AISI-316L.
El sòcol s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada sobre
la solera, posteriorment s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612 o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1B13069.

1 M1B13069

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.P.01.A. En funcionament 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.P.01.B. En reserva 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de columna d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des de la bomba fins al rodet de
desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN65/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

2 M0AM1301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 En funcionament 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 En reserva 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

3 M0B90080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Bombes

EUR
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C#*D#*E#*F#2 01.RD.01.A. En funcionament 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 01.RD.01.B. En reserva 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 01.RD.02. Entrada pretractament
prefabricat

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 01.RD.03. By-pass pretractament
prefabricat

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

4 M0B30080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.VC.01.A. En funcionament 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.VC.01.B. En reserva 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

5 M0B10080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 Bombes

C#*D#*E#*F#2 01.VG.01.A. En funcionament 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 01.VG.01.B. En reserva 1,000 1,000

4 Impulsió

C#*D#*E#*F#5 01.VG.02. Entrada a pretractament 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 01.VG.03. By-pass pretractament 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des de les vàlvules de comporta de
la impulsió individual fins al mesurador de cabal.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 2,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

6 M0AM1302

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Impulsió general 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C80.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 80 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m
d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

7 M3AE0080

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.FIT.01. Mesurador de cabal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des del mesurador de cabal fins a
les vàlvules de comporta, la d'entrada al pretractament i la de by-pass del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 6,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

8 M0AM1303

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des del rodet de desmuntatge fins
al pretractament prefabricat.
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 0,5/0,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

9 M0AM1304

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de controlador de nivell de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent
Tipus: interruptor-mecànic
Model: ENM-10
Instal·lació: penjada
Materials:
 Coberta: polipropilè
 Cable: PVC especial
Resta de característiques segons ET M0D10000.

10 M0D10000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.LS.02. Aturada bombes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.LS.03. Engegada bombes 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 01.LS.04. Alarma nivell alt 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Ut Subministrament i instal·lació de mesurador de nivell per ultrasons de les següents característiques:
Servei: automatització del bombament d'entrada.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Compost per:
  Sensor PROSONIC S FDU91
  Transmisor PROSONIC FMU90
Protecció IP-67.
Sortida corrent: 4-20 mA.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m
d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3A30000.

11 M3A30000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.LT.01.  Mesurador en pou de
bombes

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENTSUBCAPITOL 01
PRETRACTAMENT PREFABRICATELEMENT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass del pretractament, des del rodet de desmuntatge del by-pass fins a
la brida de la canonada de sortida del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 9,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

1 M0AM1401

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lacióde planta compacte de pretractament de les següents característiques:
  Marca: HUBER o equivalent
  Tipus: HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200.
  Caudal màxim: 10 L/s
La partida inclou els següents equips:
  Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200 construida en acer inox. AISI-316 L
  Tobogan o chute de descàrrega tancat per a RPPS, construit en acer inox AISI-316 L
  Tobogan o chute de descàrrega tancat per a cargol d'extracció de sorres 1500 mm construit en acer inox AISI-316L
  Coberta construida en acer inox AISI-316L
   Easy Wash Unit, neteja de sorres
  Dipòsit de greixos 
  Plataforma de servei amb barana construida en acer inox AISI-316L
  Subministrament i instal·lació d'escomesa d'aigua de serveis de DN-40 mm d'acer inox AISI-316 L, per a neteja

Quadre elèctric per a pretractament, per al comandament i control de tots els equips, incloent el cablejat de tots els
receptors.
Totalment instal·lat, provat i verificat
Resta de característiques segons ET M2B1HRO5

2 M2B1HRO5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada de sortida del pretractament, des de l'equip prefabricat fins a la vàlvula de
comporta.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 0,25 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

3 M0AM1402

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

4 M0B10150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.VG.04. Sortida pretractament 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.VG.05. Derivació cap al decantador
primari

1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 01.VG.06. By-pass tanc polivalent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

5 M0B90150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01. RD.04. Derivació cap al decantador
primari

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.RD.05. Derivació cap a la sortida del
decantador intermed

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de peça de derivació de l'aigua de sortida, des de la vàlvula de comporta de sortida del
pretractament, fins a les vàlvules de comporta d'entrada al decantador primari i de by-pass del tanc polivalent, incloent la
connexió de la canonada de by-pass del pretractament..
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 1,8 / 0,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 /2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, tes iguals DN150, reducció concèntrica DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

6 M0AM1403

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació a la decantació primària, des del rodet de desmuntatge fins a
l'entrada al decantador.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 10,8 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

7 M0AM1404

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass del tanc polivalent, des del rodet de desmuntatge fins a la brida de
connexió amb la canonada de foneria.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 3,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

8 M0AM1405

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 50.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

9 M0B60050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.VB.01. Buidat pretractament 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de la canonada de buidats del pretractament, des de la vàlvula de bola fins a l'arqueta de
drenatges.
- Diàmetre nominal: 50 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

10 M0AM1406

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula de pas directe de les següents característiques:
Marca: LUCIFER o equivalent.
Diàmetre nominal: 1´´.
Fluïd: aigua tractada.
Alimentació: 220 V, 50 Hz.
Resta de característiques segons ET M0BBL000.

11 M0BCL025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.VE.01. Neteja cargol 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.VE.02. Neteja de sorres (Easy Wash
Unit)

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

12 M0B60025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.VB.02. Aïllament electrovàlvula
neteja cargol

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.VB.02. Aïllament electrovàlvula 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 01.VB.02. Aïllament electrovàlvula 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 01.VB.04. By-pass electrovàlvula 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 01.VB.06. Aïllament electrovàlvula 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 01.VB.07. By-pass electrovàlvula 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'alimentació d'aigua de serveis.
- Diàmetre nominal: 25 mm.
- Longitud aproximada: 20 m.
- Connexió: Per soldadura TIG.
- Material: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ISO 1127 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: suports, accesoris, etc.
La partida inclou la connexió a la canonada general d'aigua de serveis, i les connexions amb les vàlvules de bola i
electrovàlvula.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

13 M0AM0011

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Neteja desbast 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministe i instal·lació de contenidor de les següents característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100.

14 M2A71100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Contenidor de sorres 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Contenidor de greixos 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

15 M0D7A040

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Una presa al costat del pretractament 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TANC POLIVALENTSUBCAPITOL 02
DECANTADOR PRIMARIELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del tanc polivalent format per una te submergida 0,50 m en
el líquid i 1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

1 M0AM0015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida decantador primari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

2 M0C30200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida decantador primari 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sobreeixidor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de les següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

3 M0D1H000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.LS.05. Mesura de nivell en el
sobreeixidor

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

4 M0D7A040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Una presa en cada extrem del tanc
polivalent

2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TANC POLIVALENTSUBCAPITOL 02
TANC ANÒXICELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del tanc polivalent format per una te submergida 0,50 m en
el líquid i 1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

1 M0AM0015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida tanc anòxic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

2 M0C30200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida tanc anòxic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

3 M0C2E200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arribada recirculació interna 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Arribada sobreeixits dipòsit de fangs 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

4 M0C2E040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arribada recirculació de fangs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació d'agitador submergit de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el suport superior de les barres guia, estructura del sistema d'hissat,
base pel winche, winche, polinxa i suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620.

5 M1A84620

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.A.01. Agitador reactor anòxic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TANC POLIVALENTSUBCAPITOL 02
DECANTADOR INTERMEDIELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del tanc polivalent format per una te submergida 0,50 m en
el líquid i 1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

1 M0AM0015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida decantador intermedi 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u. Subministre i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

2 M0C20200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida decantador intermedi 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TANC POLIVALENTSUBCAPITOL 02
DIPÒSIT DE FANGELEMENT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del tanc polivalent format per una te submergida 0,50 m en
el líquid i 1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

1 M0AM0015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida sortida sobrenedants 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministre i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

2 M0C20200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida sobreeixits 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

3 M0C2E200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Arribada de fangs dels RBC 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

4 M0C2E040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arribada de fangs primaris 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Arribada de fangs biològics 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació d'agitador submergit de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el suport superior de les barres guia, estructura del sistema d'hissat,
base pel winche, winche, polinxa i suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620.

5 M1A84620

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.A.02. Agitador reactor anòxic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TANC POLIVALENTSUBCAPITOL 02
PURGA DE FANGS PRIMARISELEMENT 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs primaris, des del fons del decantador fins al passamurs
de sortida del decantador primari.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

1 M0AM2501

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aspiració de fangs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 71

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

2 M0C20040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aspiració de fangs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs primaris, des del passamurs de sortida del decantador
primari fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

3 M0AM2502

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aspiració de fangs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

4 M0B90040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.RD.06.A. Aspiració de fangs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 02.RD.06.B. Aspiració de fangs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 02.RD.07. Desmuntatge vàlvula
retenció impulsió fangs primar

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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u. Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

5 M0B10040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.VG.07.A. Aspiració fangs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 02.VG.07.B. Aspiració fangs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de fangs primaris, des de les vàlvula de comporta fins a la bomba de
purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 2,7 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

6 M0AM2503

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de grup motobomba peristàltica de les següents característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR; Connexions: Acer inoxidable.
   - Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i recobriment de polèster en pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada
sobre la solera, posteriorment s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612 o equivalent (segons indicacions de
la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40.

7 M1BJFM40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.P.02. Purga de fangs primaris 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Reserva en taller 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs primaris, des de la bomba de purga fins a la vàlvula de
retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

8 M0AM2504

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Impulsió fangs primaris 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

9 M0B30040

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.VC.02. Impulsió de fangs primaris 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs primaris, des de la vàlvula de comporta fins al passamurs
d'entrada al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 16,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
La partida inclou el picatge DN25, d'una longitud aproximada de 0,50 m amb dos colzes de 90º i l'espai per encabir una
vàlvula de bola DN25.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

10 M0AM2505

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Impulsió fangs primaris 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de pressa d'aigua de neteja per a conduccions de les següents característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025.

11 M0D70025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

12 M0B60025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.VB.08. Vàlvula de bola per presa de
mostra

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TANC POLIVALENTSUBCAPITOL 02
RECIRCULACIÓ I PURGA DE FANGS BIOLÒGICSELEMENT 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs biològics, des del fons del decantador fins al
passamurs de sortida del decantador intermedi.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

1 M0AM2601

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aspiració de fangs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

2 M0C20040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aspiració de fangs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs biològics, des del passamurs de sortida del decantador
biològic fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

3 M0AM2602

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Aspiració de fangs 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

4 M0B90040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.RD.08.A. Desmuntatge aspiració
fangs biològics

1,000 1,000

EUR
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C#*D#*E#*F#2 02.RD.08.B. Desmuntatge aspiració
fangs biològics

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 02.RD.09. Desmuntatge Vàlvula
impulsió fangs biològics

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u. Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

5 M0B10040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.VG.08.A. Aspiració de fangs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 02.VG.08.B. Aspiració de fangs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 02.VG.09. Ramal recirculació de fangs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 02.VG.10. Ramal purga de fangs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de fangs biològics, des de les vàlvula de comporta fins a la bomba de
purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

6 M0AM2603

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de grup motobomba peristàltica de les següents característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR; Connexions: Acer inoxidable.
   - Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i recobriment de polèster en pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada
sobre la solera, posteriorment s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612 o equivalent (segons indicacions de
la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40.

7 M1BJFM40

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.P.03. Purga de fangs biològics 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la bomba de purga fins a la vàlvula de
retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

8 M0AM2604

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Impulsió fangs primaris 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

9 M0B30040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 02.VC.02. Impulsió de fangs primaris 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de retenció fins a les vàlvules
de papallona de recirculació i de purga de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 1,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

10 M0AM2605

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de papallona de purga fins al
dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

11 M0AM2606

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de papallona de recirculació
fins al reactor anòxic.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

12 M0AM2607

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de pressa d'aigua de neteja per a conduccions de les següents característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025.

13 M0D70025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

14 M0B60025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.VB.09. Vàlvula de bola per presa de
mostra

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TRACTAMENT BIOLÒGICSUBCAPITOL 03
ARQUETA DE REPARTIMENT A TRACTAMENT BIOLÒGICELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

1 M0C30200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arribada aigua del tanc polivalent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 150 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

2 M0C30150

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida cap als biodiscs 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Arribada aigua by-pass tanc polivalent 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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u. Subministre i instal·lació de comporta mural manual de les següents característiques:
Servei:  Aïllament biodisc i aïllament tractament terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

3 M1F2D200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 03.G.02.A. Sortida cap als biodiscs 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 03.G.02.B. Sortida cap als biodiscs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TRACTAMENT BIOLÒGICSUBCAPITOL 03
BIODISCS I DECANTACIÓ LAMEL·LARELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u. Subministrament i instal·lació de tractament biològic mitjançant biodiscs de les següents característiques:
Marca: System S&P O EQUIVALENT
Model: KKA-2000-E-1850/2
Dades de disseny per a 2 biodiscs
  Cabal diari: 75 m³/dia
  Cabal mig: 3,13 m³/h
  Cabal punta: 5,63 m³/h
  Càrrega de DQO: 65,33 kg/d
  Càrrega contaminant DBO5: 30,95 kg/d
  Càrrega contaminant SS: 29,09 kg/d
  Càrrega contaminant NTK: 4,50 kg/d
Característiques aigües tractades:
  DQO sortida inferior o igual a 125 ppm
  DBO5 sortida inferior o igual a 25ppm
  SS sortida inferior o igual a 35ppm
  NT sortida inferior o igual a 15 ppm
Característiques unitàries del biodisc:
  Diàmetre del disc: 2.000 mm
  Nombre d'etapes: 3
  Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110
  Nombre total de discs: 295
  Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm
  Superfície de biodiscs: 1.850 m²
  Longitud: 10.110 mm
  Ample: 2.260 mm
  Alçada: 2.265 mm
  Diàmetre de l'eix: 120 mm
  Velocitat de gir: 3,5 rpm
Model decantador lamel·lar: LMS-E-3,5/1
Potència de cada biodisc:
  Biodiscs: 1,1 kW
  Bomba purga fangs: 0,60kW
Materials:
  Biodiscs: polipropilè
  Estructura exterior: acer inoxidable AISI-304
La partida inclou:
  Muntatge hidràulic entre els equips.
  Ancoratge i anivellament del biodisc.
  Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de fangs i del motor del biodisc amb el quadre elèctric.
  Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el sistema.

Coberta d'alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb sistema d'obertura servo assistida que permet l'accés a
tots els components del mòdul de biodiscs.
Totalment muntat i verificat. 
Resta de característiques segons ET M2B2KKA1.

1 M2B2KKA1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 03.RBC.01.A. Bisodics 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 03.RBC.01.B. Bisodics 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

2 M0D7A040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Una presa entre els biodiscs 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TRACTAMENT BIOLÒGICSUBCAPITOL 03
MESURA DE CABAL D'AIGUA TRACTADAELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

1 M0C30200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida d'aigua dels biodiscs cap a
l'arqueta de mesura de c

1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Arribada d'aigua dels biodiscs a
l'arqueta de mesura de caba

1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

2 M0C30100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arribada d'aigua dels biodisc a l'arqueta
s'unió de cabal

2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Entrada al mesurador de cabal 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Sortida del mesurador de cabal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada de mesura d'aigua tractada, des del passamurs fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

3 M0AM3301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 65 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

4 M0B90065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 03.RD.10. Mesura de cabal 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C65.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 65 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m
d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

5 M3AE0065

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 03.FIT.02. Mesura de cabal de sortida 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de canonada de mesura d'aigua tractada, des del mesurador de cabal fins al passamurs.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

6 M0AM3302

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TRACTAMENT TERCIARISUBCAPITOL 04
ALIMENTACIÓ AL TRACTAMENT TERCIARIELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u. Subministre i instal·lació de comporta mural manual de les següents característiques:
Servei:  Aïllament biodisc i aïllament tractament terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

1 M1F2D200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 03.G.02. Aïllament tractament terciari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministre i instal·lació de vessador de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305.

2 M0D40305

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 By-pass reixes 0,500 0,500

TOTAL AMIDAMENT 0,500

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

3 M0C30200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida cap al tractament terciari 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 300 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

4 M0C30300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida de planta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TRACTAMENT TERCIARISUBCAPITOL 04
ARQUETA ALIMENTACIÓ A FILTRESELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

1 M0C30200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Arribada d'aigua 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

2 M0C30100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sortida d'aigua del sifó autocebant 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 Sortida d'aigua cap als filtres 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u. Subministrament i instal·lació de sistema de descàrrega mitjançans polsos format per:
- Sifó autocebant basculant.
- Capacitat: 7,80 m³/h.
- Canonada flexible per connexió amb l'arqueta de sortida.
- 2 Topalls per limitar l'alçada de basculant.
Materials:
- Acer inoxidable AISI-316L.
Totalment instal·lat i provat.

3 M4B30000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 05.SF.01. Sifó autocebant 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de les següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

4 M0D1H000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 01.LS.06 Comptador de polsos 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TRACTAMENT TERCIARISUBCAPITOL 04
FILTRESELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació als filtres verticals, des del passamurs de sortidade l'arqueta fins
a la descàrrega en el centre del filtre
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud mitja aproximada: 12,6 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

1 M0AM4301

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació als filtres 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

2 M0D7A040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Dues preses per als tres filtres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
SERVEIS EDARSUBCAPITOL 05
GRUP PRESSIÓ AIGUA POTABLEELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de grup de pressió d'aigua potable de les següents característiques:
- Cabal: 3.900 L/h
- Pressió engegada: 2,0 kg/cm²
- Pressió màxima: 6,7 kg/cm²
- Potència: 1,5CV
Totalment instal·lat i provat.

1 M1BA0000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 04.SQ.02. Grup de pressió d'aigua
potable

1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
TRACTAMENT PROVISIONALSUBCAPITOL 06
FOSA SÈPTICAELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u. Subministrament i instal·lació de Fosa sèptica i filtre percolador prefabricat de les següents característiques:
Marca: REMOSA o equivalent.
Model FF250
Diàmetre: 2.500 mm
Longitud total: 12.900 mm
Volum total: 62 m³
Volum digestor: 28 m³
Volum clarificador: 14 m³
Volum filtre biològic: 20 m³
Volum replè plàstic: 13 m³
Materials:
Material de fabricació: PRFV
Tipus de resina: Ortoftélica
Acabat exterior: Protecció UV - Topcoat
Boca home: Polipropilè
Canonades: PVC
Sortida: Inferior
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET M2B3F250.

1 M2B3F250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tractament provisional 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u. Subministrament i instal·lació de reixa manual de les següents característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de 40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L ranurat i rastrell en alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420.

2 M1E80420

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Instal·lació provisional 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
VARISSUBCAPITOL 07
ELEMENTS DE SEGURETATELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Pa Partida alçada a justificar per la instal·lació dels elements de seguretat de la instal·lació.1 XPAEMD11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS MECÀNICSCAPÍTOL 02
VARISSUBCAPITOL 07
RECANVISELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada a justificar per al subminsitrament de recanvis dels equips instal·lats.1 XPAEMD21

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
ESCOMESA ELÈCTRICASUBCAPITOL 01
ESCOMESA ELÈCTRICA A L'EDARELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

PA Partida alçada a justificar per connexió del nou subministrament d'energia elèctrica, amb xarxa de Fecsa-Endesa, incloent
els drets d'escomesa i enllaç. 

1 XPAE0020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
QUADRE DE COMPTADORSSUBCAPITOL 02
QUADRE DE COMPTADORSELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Ut Subministrament i instal·lació d'armari prefabricat model GRA-5 o similar de GET.SL de les següents característiques:
Armari prefabricat monobloc de dimensions 2.500 x 1.890 x 480 mm., Composició GRC segons UNE-EN 1169. Amb dos
habitácles independients i dues portes totalment diferenciades.

1) Espai per la col·locació de la CS + CGP. La porta és d'acer galvanitzat amb tres frontises, amb pany triangular i
dispositiu de cadenat segons normas CÍA.

2) Espai per a la ubicació d'una TMF-1 de fins a 43,64 kW. La porta metàl·lica de doble full, amb pany d'ancoratge a tres
punts, maneta escamoteadle i bombí JIS. 

Disposa d'una paret intermeitja de separació de seguretat entre el dos habitàcles que disposa d'un pas de cables de
connexió entre la CGP i l'escomesa.
L'armari es recolzarà sobreuna llosa de formigó de 150mm., de espessor.
Totalment  Instal·lat.

1 NE84GET5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació de Caixa General de Potecció i Mesurament normalitzada tipus TMF1 previst per a una
potència de 20,78 kW - 3x400/230 V - 50 Hz, composat per un joc de fusibles gG 80 A , comptador multifunció mesura
directa, interruptor ICP tetrapolar de 30 A, i interruptor diferencial ajustable en sensibilitat i temps d'actuació. Totalment
instal·lat i comprovat d'acord a les normes de la companyia subministradora.

2 ND11TF11

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació de Caixa General de Protecció amb portafusibles tipus NH i fusibles de 80A per les fases i
neutre amovible. Esquema tipus 7.

3 ND130000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació d'una Caixa de Seccionament CS-400 BUC de les sguents característiques:
Sortida a la caixa general de protecció per la parte superior i de la línea de distribució per la part inferior. Envolupant de
polièster reforçat amb fibra de vidre. IP43 UNE 20 324. Tres bases fusibles mida BUC-2, 400 A. i element neutre
amovible. Conjunt normalitzat segons normativa Endesa.

4 ND140000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Ud Subministrament i instal·lació de quadre de protecció per a sobretensions transitories a col·locar en quadre general, de les
següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Modelo: CM_CHS_25_TF
- Código: 77772100.
- Tipus protecció: 1.
- Configuració Interna: 3P+N
- Nivell de protecció: Up < 4 kV.
- Corrent d'impuls tipus llamp: 35 kA (L-N) , 100 kA (N-PE).
- Dimensions: 270 x 360 x 170 mm.
- Pes: 4638 gr.
- Grau de protecció: IP-56.
Característiques segons ET NDS1TF00.

5 NDS1TF00

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
QUADRE DE COMPTADORSSUBCAPITOL 02
ESCOMESA A QUADRE GENERALELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Afumex Easy (AS)
Denominació UNE: RZ-k (AS) 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 16 mm2. 
Diàmetre exterior: 21,5 mm.
Pes: 990 kg/km
Material conductor: coure electrolític recuit classe 5.
Característiques segons ET NA310000.

1 NAA50160

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escomesa de TMF1 a Quadre General 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 70,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
QUADRES ELÈCTRICSSUBCAPITOL 03
QUADRE GENERAL EDARELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Ut Subministrament i muntatge d'armari elèctric realitzat per combinació de tres mòduls formant un únic conjunt, de les
següents característiques:
- Marca armari: Schneider o equivalent:
- Gamma: Spacial SF
L'armari estarà format pel següent material:
- 3 ut Mòdul Spacial SF de 2000 x 800 x 500 mm amb placa muntatge.
- 1 ut Conjunt de panells laterals 2000 x 500 mm
- 2 ut Kit d'unió estándar
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Kit frontal)
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Panells laterals)
- 3 ut Placa pasacables 2 entrades
- 1 ut Portaplanols A4
- 2 ut Lámpara de baix consum 400 lm, 230V, 8W
- 2 ut Microrruptor porta
- 1 ut Conjunt cáncamos d'elevació
- 3 ut Cable de conexió a terra Porta de 220 mm x 6 mm2
- 1 ut Resistencia calefactora de 55 W, 230 Vac
- 1 ut Higròstat amb regulació de 40 a 90% d’humitat, model ETF2000 
- 1 ut Termòstat amb regulació de 0 a 60ºC, amb contacte NC. 
- 1 ut Barra colectora de terres 15 x 3
- 1 ut Repartidor esglaonat 4 pols 160 A
- 1 ut Ventilador amb filtre IP54 de 85 m3/h, 230Vca
- 1 ut Reixeta de sortida 125 x 125
Petit material accessori: Cables, regeletes, etiquetes, canals.
Dimensions totals armari incloent sòcol: 2200x2400x500 mm.
Resta de característiques segons ET ND310000.

1 ND310640

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació en armari elèctric i deixant el suficient espai de reserva, els següents elements:
- 1 ut Transformador encapsulat 400 V / 230 V de 800 VA amb proteccions magnetotèrmiques i bloc de contacte de
senyalització.
- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A.
- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb bloc de contactes de senyalització.
- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc SD, per protecció maniobra 230 Vca de mòdul d'armari.
- 2 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba C + Bloc SD amb Bloc Vigi 25A, Classe AC, 300 mA.
- 1 ut Bloc Diferencial Vigi 25A, Classe AC, 30 mA.
- Elements de protecció i maniobra per a boies, electrovàlvules, etc.
- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de ventiladors i il·luminació dels armaris
- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil DIN, etc.
- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de l'armari.
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET ND321251.

2 ND321251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 CCM-5 Tractament Biològic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

AMIDAMENTS Pàg.: 92

Ut Protector combinat de sobretensions permanents i transitòries de tipus II amb IGA incorporat, a instal·lar en el Quadre
General de les següents característiques: 
- Marca: Cirprotec o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-40
- Alimentació: Trifàssica 400V, 50Hz
- Règim de neutre: TT
- Talla del IGA: 40 A 
- Rearme: Automàtic
Servei. Aplicació per infra-sobretensions amb rearme automàtic, connectat a l'entrada general del quadre pel testeig de la
xarxa i actua sobre l'IGA (inclòs a la partida).
Característiques segons ET NDS1OCT6.

3 NDS1OCT6

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per alimentació a motor de fins a 4 kW de
potència nominal, tipus engegada directe, a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels
següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes auxiliars GV-AD0110. Poder de tall > 100 kA.
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb transformador toroidal TA-30.
- 2 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 4 ut bornes per cable de fins a 6 mm2 amb accessoris per cable de potència
- 14 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

4 ND330040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.A.01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 02.A.02 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 03.P.04.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 03.P.04.B 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 04.R.01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 04.R.02 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 04.R.03 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 04.R.04 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR
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Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per alimentació a motor de fins a 4 kW de
potència nominal, tipus engegada amb convertidor de freqüència (No inclòs en la partida), a instal·lar en armari
convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntors magnetic GV2-Lxx, amb bloc de contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH99M, 300 mA, amb transformador toroidal TA-30.
- 3 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 19 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la sortida del variador CS1 40-400 de Cirprotec coordinats amb fusibles
de protecció.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
- 1 ut. Terminal d'operador del variador de freqüència (T.O. inclòs en la partida del variador)
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND380001.

5 ND380040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.P.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.P.01.B 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 02.P.02 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 02.P.03 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 03.RBC.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 03.RBC.01.B 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per alimentació a ventilació forçada de motor, a
instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars LAD-N20.
- 4 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
- Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

6 ND330041

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 02.F.01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 02.F.02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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Ut Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tripolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3BC040.

7 ND3BC040

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació a bateria condensadors 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada
pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 32 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca Elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000.

8 ND3CN032

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 04.SQ.03 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada
pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 4P, 16 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000.

9 ND3CN016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.SQ.01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.SQ.02 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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Ut Sortida bipolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 2P, 6 A corba C, 10 kA.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per iC60, I= 25 A, de 300 mA de sensibilitat i actuació instantania.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 2 ut borns per cable d'alimentació amb accessoris.
- 2 ut borns per cables de control amb accessoris corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND39N002.

10 ND39N206

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 01.LT.01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 01.FIT.01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 03.FIT.02 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Reserva 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Subministrament i instal·lació de convertidor de freqüencia de parell constant de les següents característiques:
- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent
- Sèrie. SDRIVE 500.
- Model: SD500642
- Potència: 2,2 kW
- Voltatge: 400 V
- Sobrecàrreg: 150% durant 60 segons
- Intensitat nominal: 6 A
- Protecció: IP20
- Temperatura de treball: 50 ºC
- Dimensions (HxWxP): 284 x 150 x 197 mm.
- Cable per connectar el Terminal de 3 metres de longitud.
Nota: El terminal d'operador s'instal·larà a la porta de l'armari.
Resta de característiques segons ET NF110000.

11 NF150006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 VSD per 01.P.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 VSD per 01.P.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 VSD per 03.RBC.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 vsd per 03.RBC.01.B 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Subministrament i instalació en quadre de PLC, d'equip protector contra sobretensions transitories de tipus 3, bipolar de
les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Model: DM1-230.
- Codi: 77702800.
- Corrent màxima de descàrrega: 8 kA.
- Instal·lació: en carril DIN.
La partida inclou petit material i accessoris.

12 NDS1DM12

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

EUR
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EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
QUADRES ELÈCTRICSSUBCAPITOL 03
ALTRES QUADRESELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat i serveis auxiliars a instalar a la sala elèctrica de l'edifici, format per
armari de superficie, de la marca Schneider o equivalent, model Pragma 24, amb 3 fileres per 72 mòduls i porta plena.
Referència quadre PRA13813, referencia porta PRA16324. 
Contenint el següent material:
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 16 - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 10 - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 10A - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C - Schneider
- 2 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 2P - 25A - 30 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 300 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 30 mA - Schneider
- 1 ut Contactor ICT 25A 4NA
- 1 ut Interruptor crepuscular IC 2000 per cel·lula en mur 
La partida inclou el petit material i cablejat interior.
Resta de característiques segons E.T. ND210050.

1 ND210050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació de cèlula fotoelèctrica digital per instal·lació en façana. Grau de protecció IP552 NC1C0000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació de bateria de condensadors per corretgir el factor de potència de tota la instal·lació de les
següents característiques: 
- Marca: Cisar o equivalent
- Gamma: R-CAP 400V
- Potència: 12,5 kVAr
- Composició: 1+1,5+2,5+2x5 
- Dimensions: 610 x 418 x 258.
- Pes: 22 kg
La partida inclou la instal·lació d'un transformador d'intensitat x/5A a instal·lar en el quadre general, així com el petit
material accessori d'instal·lació.

Resta de característiques segons E.T. ND34A015.

3 NDC20015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
XARXA DE TERRESSUBCAPITOL 04
XARXA DE TERRESELEMENT 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Subministrament i instal·lació de caixa de terra, de la marca Claved o equivalent,, model TC-2, contenint dos pletines de
coure de 20 x 3 mm muntats sobre sòcol aillant. Capacitat màxima de secció de cable de 120 mm2. Material caixa:
Polipropilè.

1 NB570000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Pica de terra. Material: acer couritzat. Longitud: 2.000 mm. Diàmetre: 18,3 mm. Suplements: grapes d'ancoratge. Segons
ET NB520000.

2 NB520002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Soldadura aluminotérmica. Forma: en T. Cable: 50/50 mm2.3 NB545050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Derivacions per connexions al
pretractament

4,000 4,000

C#*D#*E#*F#2 Derivacions per connexions als RBC 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Derivacions a piques de terres 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Altres 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

m Subministrament i estesa de cable de coure, nu: Secció: 50 mm2. Segons ET NB510000.4 NB510050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexió elements metàl·lcs sala CCM 1,000 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 Conexions estructures metàl·liques dels
dipòsuts pretractame

4,000 8,000 32,000

C#*D#*E#*F#3 Conexions a l'estructura metàl·lica de
les basses dels Biodi

4,000 8,000 32,000

C#*D#*E#*F#4 Anell de terres 1,000 20,000 20,000

C#*D#*E#*F#5 Varis 1,000 21,000 21,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Ut Subministrament i instal·lació de Embarrat de coure sobre aiiladors de les següents característiques:
- Marca: KLK o equivalent
- Model: BE-420/10/8
- Nombre fileres forats: 1
- Nombre de forats per filera: 10
- Longitud de la pletina: 420 mm
- Pes: 1,75 kg
- Fixació: a la pared, 400 mm per sobre nivell de terra acabat
Servei: Connexió de conductors de terra

5 NB561010

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala de CCM 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

6 NA110160

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Connexió carcasses 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 6 mm2. 
- Diàmetre exterior: 5,3 mm.
- Pes: 111 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

7 NA110060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Ut Conjunt de petit material, per a instal·lació de posada a terra. Suplements: fixacions, suports, abraçaderes, racors, etc.8 NB5Z0010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIÓ DE CAMPSUBCAPITOL 05
LINIES FORÇAELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 6 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

1 NA350060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentació quadre Pretracatament
01.SQ.01

10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Alimentació quadre Serveis Axiliars
01.SQ.03

10,000 10,000

C#*D#*E#*F#3 Reserva 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

2 NA340060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Alimentacio a quadre reactiva 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

3 NA340025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QGD a Agitador 02.A.01 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 QGD a Agitador 02.A.02 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#3 QGD a Bomba 03.P.04.A 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#4 QGD a Bomba 03.P.04.B 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#5 QGD a Grup Pressió 04.SQ.02 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 01.SQ.01  a motor 1 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#7 01.SQ.01  a cargol sorres 1 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#8 01.SQ.01  a compressor 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#9 01.SQ.01  a bomba greixos 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#10 01.SQ.01  a desorrador 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#11 01.SQ.01  a cargol sorres 2 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#12 Reserva 80,000 80,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 600,000

m Subministrament i estesa de cable de baixa tensió de les següents caracteristiques: 
- Marca: PRYSMIAN o equivalent.
- Denominació comercial: RETENAX VARINET K.
- Denominació UNE: RVKV 0,6/1 kV.
- Conductor: Cable electrolític classe 5 (FLEXIBLE).
- Secció: 3 x 2,5 / 2,5 mm2.
- Diàmetre exterior nominal: 14,2 mm.
- Pes aproximat: 290 kg/km
- Aïllament conductor: XLPE.
- Conductor concèntric: Corona de fils de coure col·locats helicoidalment + contraespira de coure.
- Aplicacions: Interconnexió entre variadors de freqüència i motors.
Totalment instal·lat, connectat i provat.
Característiques del cable segons ET NAB1000.

4 NAB10002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QGD a Bomba entrada 01.P.01.A 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 QGD a Bomba entrada 01.P.01.B 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#3 QGD a Bomba Peristàltica 01.P.02 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 QGD a Bomba Peristàltica 01.P.03 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#5 QGD a Biodisc 03.RBC.01.A 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#6 QGD a Biodisc 03.RBC.01.B 45,000 45,000

C#*D#*E#*F#7 Reserva 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

5 NA330025

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Ventilació forçada bomba peristàltica
01.P.03

60,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Ventilació forçada bomba peristàltica
01.P.03

60,000 60,000

C#*D#*E#*F#3 Mesurador nivell 01.LT.01 75,000 75,000

C#*D#*E#*F#4 Mesurador de cabal 01.FIT.01 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#5 Mesurador de cabal 03.FIT.02 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#6 Reserva 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

6 NA210003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Electrovàlvula 01.VE.01 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Electrovàlvula 01.VE.02 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#3 Reserva 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 150,000

m Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca: UNEX o equivalent. Dimensions: 200 mm x 60 mm.
Suplements: tapa, tabic separador, suports i accesoris. Gargoleria en acer inoxidable. Característiques segons ET
NB110000.

7 NB120200

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 interior edifici 1,000 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca: UNEX o equivalent. Dimensions: 100 mm x 60 mm.
Suplements: tapa, suports i accesoris. Característiques segons ET NB110000.

8 NB120100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona pretractament 1,000 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Ut Subministrament i instal·lació de caixa de distribució metal·lica de dimensions 206x156x83 mm. Contenint al seu interiors
carril DIN i Borns de connexió de la marca Weidmuller o equivalent. Entrada de cables mitjançant premsaestopes de
poliamida tipus CAP-TOP 1000 de color negre de dimensions adequades al cable. Característiques segons ET
NB430000.

9 NB430139

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Agitadors 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Bombes submergible capçalera 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#3 Bombes RBC 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#4 altres 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència a
compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment,
inclús part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i col·locació. Segons ET NB310010.

10 NB31R020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 40,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIÓ DE CAMPSUBCAPITOL 05
LINIES MANDO I COMUNICACIÓELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Ut Subministrament i instal·lació de botonera realitzada en material plàstic, amb polsador de marxa, polsador d'aturada i
polsador d'emergencia tipus girar per desenclavar. Grau de protecció IP 65. Marca: Schneider o equivalent. Petit material
accessori i premsaestopes de poliamita M-20 color negre. Característiques segons ET NB420020.

1 NB420020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bomba entrada 01.P.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Bomba entrada 01.P.01.B 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Agitador 02.A.01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Agitador 02.A.02 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Bomba Peristàltica 02.P.02 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Bomba Peristàltica 02.P.03 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Biodisc 03.RBC.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Biodisc 03.RBC.01.B 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Bomba del RBC 03.P.04.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Bomba del RBC 03.P.04.B 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#11 Prectractament compacte 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Ut Subministrament i instal·lació de peu per suport de botonera, realitzada en acer inoxidable AISI-316 L. Inclou els tacs
d'ancoratge al formigo en inoxidable.

2 NB420050

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Bomba entrada 01.P.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Bomba entrada 01.P.01.B 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Agitador 02.A.01 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Agitador 02.A.02 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#5 Bomba Peristàltica 02.P.02 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 Bomba Peristàltica 02.P.03 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#7 Biodisc 03.RBC.01.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#8 Biodisc 03.RBC.01.B 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#9 Bomba del RBC 03.P.04.A 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#10 Bomba del RBC 03.P.04.B 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 7 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

3 NA210007

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QGD a Boies de nivell entrada 75,000 75,000

TOTAL AMIDAMENT 75,000

EUR
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m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

4 NA210005

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 QGD a Botonera per Bomba entrada
01.P.01.A

75,000 75,000

C#*D#*E#*F#2 QGD a Botonera per Bomba entrada
01.P.01.B

75,000 75,000

C#*D#*E#*F#3 QGD a Botonera per Agitador 02.A.01 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#4 QGD a Botonera per Agitador 02.A.02 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#5 QGD a Botonera per Bomba Peristàltica
02.P.02

55,000 55,000

C#*D#*E#*F#6 QGD a Botonera per Bomba Peristàltica
02.P.03

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#7 QGD a Botonera per Biodisc
03.RBC.01.A

45,000 45,000

C#*D#*E#*F#8 QGD a Botonera per Biodisc
03.RBC.01.B

45,000 45,000

C#*D#*E#*F#9 QGD a Botonera per Bomba del RBC
03.P.04.A

45,000 45,000

C#*D#*E#*F#10 QGD a Botonera per Bomba del RBC
03.P.04.B

45,000 45,000

C#*D#*E#*F#11 QGD a Botonera per Prectractament
compacte

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#12 Reserva 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 700,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

5 NA210004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Conexió transmissor temp. amb
variador ventiladors sala CCM

60,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Conexió transmissor temp. amb
variador ventiladors sala CCM

100,000 100,000

C#*D#*E#*F#3 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 230,000

EUR
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m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

6 NA320015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Klixons bomba entrada 01.P.01.A 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#2 Klixon bomba entrada 01.P.01.B 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#3 Klixon agitador 01.A.01 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#4 Klixon agitador 01.A.02 55,000 55,000

C#*D#*E#*F#5 Electrovàlvules Pretractament 120,000 120,000

C#*D#*E#*F#6 Varis 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 400,000

m Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 2 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

7 NA462015

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sonda PTC Bomba peristàltica 02.P.02 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#2 Consigna velocitat a motor-variador
Bomba perist. 02.P.02

60,000 60,000

C#*D#*E#*F#3 Sonda PTC Bomba peristàltica 02.P.03 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#4 Consigna velocitat a motor-variador
Bomba perist. 02.P.03

50,000 50,000

C#*D#*E#*F#5 Nivell de forquilla 01.LS.01 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#6 Nivell càmara entrada 01.LT.01 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#7 Nivell de forquilla 02.LS.05 50,000 50,000

C#*D#*E#*F#8 Detector Inductiu al pretactament
compacte

60,000 60,000

C#*D#*E#*F#9 Nivell dels Filtres 25,000 25,000

C#*D#*E#*F#10 Reserva 110,000 110,000

TOTAL AMIDAMENT 600,000

EUR
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m Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 4 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

8 NA462415

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Mesurador cabal entrada (senyal 4-20
mA + pulsos) 01-FIT-01

65,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 Mesurador cabal biològic (senyal 4-20
mA + pulsos) 01-FIT-02

40,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 Reserva 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

m Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca: UNEX o equivalent. Dimensions: 100 mm x 60 mm.
Suplements: tapa, suports i accesoris. Característiques segons ET NB110000.

9 NB120100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona Pretractament 1,000 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència a
compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment,
inclús part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i col·locació. Segons ET NB310010.

10 NB31R020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 30,000 30,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Ut Subministrament i instal·lació de caixa de distribució metal·lica de dimensions 206x156x83 mm. Contenint al seu interiors
carril DIN i Borns de connexió de la marca Weidmuller o equivalent. Entrada de cables mitjançant premsaestopes de
poliamida tipus CAP-TOP 1000 de color negre de dimensions adequades al cable. Característiques segons ET
NB430000.

11 NB430139

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Boies entrada 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Instrumentació capçalera 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 altres 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Conjunt de petit material d'instal·lació. 
Suplements: Tub flexible PMA NW17, Premsaestopes tipus CAP-TOP 1000, etiquetes, fixacions, suports, abraçaderes,
racors, etc.

12 NB4Z0000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
INSTAL·LACIÓ DE CAMPSUBCAPITOL 05
CANALITZACIONS ELÈCTRIQUESELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Canalització de 2 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i
dos tubs de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent, empaquetats en
formigó (segons plànols Rasa tipus 3), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres, transport de terres
sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

1 NB610002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Caseta a fiiltres 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#2 entronque a mesura de cabal 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 23,000

m Canalització de 4 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i
dos tubs de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent, empaquetats en
formigó (segons plànols Rasa tipus 2), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres, transport de terres
sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

2 NB610004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram 5 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 Tram 6 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#3 Tram 7 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#4 Tram 8 15,000 15,000

C#*D#*E#*F#5 Tram 9 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#6 Tram 10 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 46,000

m Canalització de 6 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i
dos tubs de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent, empaquetats en
formigó (segons plànols Rasa tipus 1), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20, replè i compactat de terres, transport de terres
sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

3 NB610006

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Tram 1 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#2 Tram 2 8,000 8,000

EUR
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C#*D#*E#*F#3 Tram 3 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Tram 4 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 30,000

Ut Pericó prefabricat per a canalització de serveis de 100x100 cm i 135 cm de fondària, formada per una peça base (peça
ET tipus Iberdrola) de 600 mm d'alçada i dimensions interiors de 100x100 cm amb forats pels tubs, dues peces de
recreixement (peça E2 tipus Iberdrola) de 200 mm d'alçada i dimensions interiors de 100x100 cm, una peça reductora de
secció (peça C tipus Iberdrola) de 350 mm d'alçada i una reducció de secció de 100x100 cm interiors a 60x60 cm
interiors. Incloent el marc i la tapa de registre de fossa dúctil de 600x600 mm de dimensions interiors per una càrrega de
ruptura de 12,50 t. Tot recolzat sobre una solera de formigó en massa HM-20 de 15 cm de gruix amb un forat centrat de
30 cm per la instal·lació de la pica (pica no inclosa). La partida inclou l'excavació, reblert i compactació, transport de terres
i materials sobrants a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

4 NB41000C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 14,000 14,000

TOTAL AMIDAMENT 14,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
ENLLUMENATSUBCAPITOL 06
ENLLUMENAT EXTERIORELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Subministrament i instal·lació de columna trococònica de 5 m d'alçada composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model: ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits elements de muntatge i dau d'ancoratge de formigó.
Segons ET NC11TL05.

1 NC11TL05

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Punt de llum al bombament d'entrada 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Punt de llum al desbast 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 Punt de llum als filtres 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EUR
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Ut Aplic LED per iluminación exterior, de les següents característiques:
- Marca: Faro o equivalent
- Gamma: BACO LED
- Referència: 70819 
- Bombeta: SMD LED 6W
- Alimentació: 100-240 V/1/50 Hz
 Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. 

2 NC240100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana edifici 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Quadre estanc per preses de corrent, format per armari KAEDRA de Schneider o equivalent, referència 131180. De
material aillant amb finestra transparent amb apertura a 90º. Grau de protecció IP-65. Dimensions: 340 x 335 x 160 mm.
Temperatura d'utilització: -25 a +60 ºC. Contenint:
1 Ut. Interruptor. Autom. iC60N amb bloc Vigi IIIx16 A,  300 mA.
1 Ut. Interrupt. autom. iC60N amb bloc Vigi II x 16 A, 6kA, 30 mA.
1 Ut. Presa corrent tripolar tipus CETACT 16A, 3P+T -IP-67.
1 Ut. Presa corrent bipolar tipus CETACT 16 A, 2P+T IP-67.
1 Ut. Presa corrent amb tapa de seguretat 10/16 A amb presa de terres lateral tipus Schuko IP-55.
Accessoris de muntatge: premsaestopes, bornes, cablejat interior i fixació a paret o estructura.
Equip muntat segons ET NC340020.

3 NC340020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

4 NA340060

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Línia 1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

5 NA110160

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Cable de terra d'unió de columnes 100,000 100,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 100,000

Ut Subministrament i instal·lació de posada a terres de punt de llum exterior format pels següents elements:
- 1 ut de pica de terres llisa de 1500 x 14,6 mm amb anima d'acer al carboni i amb revestiment de coure electrolític.
- 1 ut de grapa d'acer inoxidable model KR-1 Ix de KLK.
- 2 m de cable RV-k 0,6/1 kV groc/verd de 16 mm2 de secció.
Inclús petit material accesssori.

6 NB52000C

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Ut Subministrament i instal·lació de columna trococònica de 5 m d'alçada composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) 2 unitats de Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model: ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits elements de muntatge i dau d'ancoratge de formigó.
Segons ET NC11TL05.

7 NC11TL06

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
ENLLUMENATSUBCAPITOL 06
ENLLUMENAT INTERIOR EDIFICIELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Subministrament i instal·lació de llumenera estanca tipus LED de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: CoreLine Estanca
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Potència d'entrada inicial: 36 W
- 4000 lm, 840 blanc
- Grau de protecció: IP65, IK08
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm
- Pes: 1,53 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC230236.

1 NC230236

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

EUR
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C#*D#*E#*F#1 Sala del CCM 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidor 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Subministrament i instal·lació d'aparell autònom de emergència de les següents característiques: 
- Marca: Daisaluxo equivalent
- Gama: NOVA
- Model: N6
- Làmpada: ILM LED
- Alimentació:  230 V / 50 Hz
- Flux lluminòs: 320 lumen
- Autonomia: 1 hora
- Bateria: Ni-Cd
- Grau de protecció: IP44, IK04
- Dimensions: 330 x 95 x 67 mm
 Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC250315.

2 NC250315

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala CCM 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Sala Vestidor 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Ut Subministrament i instal·lació de punt de llum estanc tipus LED de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: Waterlily
- Model: 3304431P0
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Vatatge bombeta inclosa: 8 W
- Flux lluminòs: 800 lm
- Grau de protecció: IP44
- Dimensions: D 236 mm
- Pes: 0,585 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC2L0110.

3 NC2L0110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Vestidor 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

ml Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència a
compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment,
inclús part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i col·locació. Segons ET NB310010.

4 NB31R016

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència a
compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment,
inclús part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i col·locació. Segons ET NB310010.

5 NB31R020

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 10,000

Ut Subministre i instal·lació d'interruptor. Tipus: Estanc i muntatge sufperficial. Intensidad nominal: 10 A. Tensió nominal: 250
V. Inclús part proporcional de cable, tub i caixes. Segons ET NC32A010.

6 NC32A010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala CCM 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#2 Llum principal vestidor 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#3 WC 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#4 Pica 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Ut Subministrament i instal·lació de presa de corrent bipolar amb presa de terra. Tipus: Estanca. Intensidad nominal: 10/16
A. Tensió nominal: 250 V. Inclús part proporcional de cable, tub i caixes. Segons ET NC31A250.

7 NC31A250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Sala CCM 2,000 2,000

C#*D#*E#*F#2 Vestidor 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 Pica 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 7,000

Ut Subministrament i instal·lació de caixa de distribució metal·lica de dimensions 206x156x83 mm. Contenint al seu interiors
carril DIN i Borns de connexió de la marca Weidmuller o equivalent. Entrada de cables mitjançant premsaestopes de
poliamida tipus CAP-TOP 1000 de color negre de dimensions adequades al cable. Característiques segons ET
NB430000.

8 NB430139

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
ENLLUMENATSUBCAPITOL 06
CLIMATITZACIÓELEMENT 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Subministrament i instal·lació d'un equip d'aire condicionat de les seguents característiques:
- Marca: DAITSU o equivalent.
- Model: ASD 12 Ui-DA(W)
- Codi equip: 3NDA8390
- Tipus unitat interior: Split.
- Potència fred: 2.752 kcal
- Potència calor: 2.924 kcal
- Tensió d'alimentació: 230 V/1/50 Hz.
- Classificació energètica F/C: A++/A+
- Consum F/C: 0.99/0.94 kW 
- Refrigerant: R410A
- Dimensions unitat interior: 720x200x275 mm
- Dimensions unitat exterior: 842x320x596 mm  
La partida inclou els accessoris necesris per interconnectar els dos aparells, suports, connexió elèctrica i petit material
accessori.

1 NVA0000

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
AUTOMATITZACIÓSUBCAPITOL 07
PLCELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Subministrament i instal·lació de latiguillo de conexió entre Switch de comunicació i PLC, passarela, PC, etc, format pels
següents elements:
- 2 ut de connector IE FC RJ45 PLUG 180 amb caixa de metall robusta i tecnologia de connexió FC, sortida de cable 180
graus. Referencia 6GK1901-1BB10-2AA0.
- 10 m de cable per IE FC Standard per Ethernet, 4 fils, cable de parell trenat i amb pantalla. Referència:
6XV1840-2AH10.
- Petit material accessori.
Totalment confeccionat, insytal·lat i comprovat.
 Característiques segons ET NG170005.

1 NG170000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Ut Subministrament i instal·lació en l'armari general de la planta d'un PLC de la sèrie S7-1200 de SIEMENS o equivalent
equipat amb els següents elements: 
* Sobre la placa de muntatge:
- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C. Referència 6ES7215-1AG40-0XB0
- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2 AO. Referència 6ES7234-4HE32-0XB0
- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4 AO. Referència 6ES7232-4HD32-0XB0
- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M. Referència 6ES7155-6AU00-0BN0
- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S. Referència 6ES7131-6BH00-0BA0
- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S. Referència 6ES7132-6BH00-0BA0
- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP 
* A la porta de l'armari:
1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort. Referència 6AV2124-0MC01-0AX0
Inclou petit material accessori, etiquetat, etc..
Característiques segons ET NG1800345.

2 NG180345

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Subministrament i instal·lació en armari corresponent de Router modular de comunicació industrial de les següents
característiques:
- Funció: Accés remot,  gestió d'enviament d'alarmes (SMS, e-mail, FTP o SNMP trap) i també fa la funció de switch.
- Marca: eWON o equivalent.
Inclou els següents elements:
   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45.
   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B
   - 1 ut Antena
Inclou petit material de muntatge. (Targeta SIM no inclosa a la partida).

3 NG1S2045

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

Ut Equip per a Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de les següents característiques:
- Marca: Salicru o equivalent.
- Model: SPS-1100-ONE.
- Potència: 1100 VA / 600W
- Tensió entrada: Seleccionable 220....240 VAC.
- Correcció factor de potència: > 0.99.
- Tensió de sortida: Seleccionable 220....240 VAC.
- Bateries: Pb-Ca, estanques.
- Autonomia: 20 minuts
- Comunicació: port RJ-45
- Dimensions (F x Am x Al): 350 x 146 x 160 mm.
- Servei. Alimentació PLC i HMI.

4 NG121100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
AUTOMATITZACIÓSUBCAPITOL 07
PROGRAMACIÓ I CONFIGURACIÓELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Enginyeria de Configuració, programació i realizació del programa de supervisió, incloent les sigüents actuacions:
- Generació del programa de l'autòmat d'acord a la descripció funcional.
- Generació del programa de supervisió al HMI, comprenent:
  * Pantalla general de Planta.
  * Pantalla del bombament d'entrada.
  * Pantalla del pretractament
  * Pantalla del tractament biològic
  * Pantalla del tractament de fangs.
  * Pantalla de consignes
  * Generació de pantalles d'alarmes, tendencies i històrics.
- Configuració de la Xarxa Ethernet de la planta.
- Configuració del router per connexió remota.
- Configuració del sistema d'alarmes a mòvil i per e-mail.
- Posada en servei del sistema de control (Comissioning).
- Generació de la documentació de control: Manual d'operació del sistema.

Segons ET NE160070.

1 NG160070

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
EQUIPS ELECTRICSCAPÍTOL 03
VARISSUBCAPITOL 09
PROJECTES, LEGALITZACIONS I CONTRACTACIONSELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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Ut Realització del projecte tècnic de legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, incloent tases, visats així com l'inspecció
inicial per entitat competent. Els esquemes dels quadres es realitzaran amb el software específic Eplan segons les
directrius de la Propietat.

1 NVPL0000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 04
TRACTAMENTS PREVISSUBCAPITOL 01
ESTESA DE TERRA VEGETALELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

1 GR3P2311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superfície gruix

C#*D#*E#*F#2 Restauració de talús 250,000 0,300 75,000

C#*D#*E#*F#3 Restauració d'activitats auxiliars 400,000 0,300 120,000

TOTAL AMIDAMENT 195,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 04
SEMBRES I HIDROSEMBRESSUBCAPITOL 02
HIDROSEMBRAELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons
NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

1 GR7217K0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 superfície

C#*D#*E#*F#2 Restauració de talús 250,000 250,000

C#*D#*E#*F#3 Restauració d'activitats auxiliars 400,000 400,000

TOTAL AMIDAMENT 650,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 04
PLANTACIONSSUBCAPITOL 03
MATERIA VEGETALELEMENT MA

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

1 GR66222B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 Restauració de talús 63,000 63,000

C#*D#*E#*F#3 Restauració d'activitats auxiliars 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 163,000

u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de
compost i primer reg

2 GR66266B

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 unitats

C#*D#*E#*F#2 Restauració de talús 51,000 51,000

C#*D#*E#*F#3 Restauració d'activitats auxiliars 80,000 80,000

TOTAL AMIDAMENT 131,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 04
ARQUEOLOGIASUBCAPITOL 04
SEGUIMENT ARQUEOLÒGICELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar pel seguiment arqueològic durant les excavacions 1 XPA00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
MESURES CORRECTORESCAPÍTOL 04
ACÚSTICASUBCAPITOL 05
SEGUIMENT ACÚSTICELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la realització d'un estudi dels nivells d'avaluació de la immissió sonora, transcorreguts tres
mesos des de l'entrada en règim d'explotació  

1 XPA00002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
VARISCAPÍTOL 05
PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRESUBCAPITOL 01
GESTIÓ DE RESIDUSELEMENT 01

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada d'abonament integre per la gestió de residus a l'obra en base a l'Estudi de gestió de Residus de
construcció i enderrocs.

1 PPAS00GR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
VARISCAPÍTOL 05
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPITOL 02
SEGURETAT I SALUTELEMENT 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut1 XPA000SS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i salut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
VARISCAPÍTOL 05
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPITOL 02
POSTA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓELEMENT 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la posta en marxa de la instal·lació i les proves de rendiment necessàries, incloent el cost fix
per dia de prova de rendiment de les instal·lacions incloses en el present projecte, en concepte de costos fixes
d'explotació tals com:
-Personal
-Conservació d'equips electromecànics, obra civil i conduccions
-Administració, asseurances
-etc
I el cost variable durant la prova de rendiment de les instal·lacions del present projecte, depenent del cabal tractat, en
concepte de costos variables d'explotació tals com:
-Productes químics, reactius, sorra, etc
-Consum energètic
-etc

1 XPASPOSM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Seguretat i salut 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
VARISCAPÍTOL 05
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPITOL 02
MILLORESELEMENT 03

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada a justificar per millores a disposició de la Direcció d'Obra1 XPAS00DO

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EDAR MONTSENYOBRA 01
VARISCAPÍTOL 05
PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICARSUBCAPITOL 02
IMPREVISTOSELEMENT 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a disposició de la Direcció d'Obra1 XPAS00IM

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €448,38uE2R5PL00 Subministrament de contenidor de 1100 lP- 1
(QUATRE-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,37m2E4B9DA66 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME
15x15 D: 8 - 8 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents

P- 2

(SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €25,91m2E4DA1DX0 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre unidireccional, a una alçària <=3 m, amb tauler de
fusta de pi, sobre entramat desmuntable

P- 3

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

 €50,27m2E4LF442E Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes de formigó pretesat
de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 47,5 kNm per m
d'amplària de sostre

P- 4

(CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €60,27m2E52211NK Coberta a dos aigües amb teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell, de 30 peces/m2,
com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
envanets de sostre mort i solera de plaques encadellades (amidament en planta)

P- 5

(SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €1.027,08UtE5ZI35PA Formació d'escala de formigó armat HA-30 per a salvar 2,5 m d'alçada vertical, i 1,0 m d'amplada,
formada per un total de 14 graons (segons plànols), incloent armats d'acer B500 S, encofrats i
desencofrats i formació de cindris auxiliars. La partida inclou les baranes necessàries. Totalment
instal·lada.

P- 6

(MIL VINT-I-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €157,05m2E5ZJ0006 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de 6 mm de gruix, acabat pintat amb
una capa antioxidant i dos capes d'esmalt o galvanitzat

P- 7

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €225,50m2E5ZJ0008 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316 de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´
de PRFV de 40 mm de gruix i tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat
antilliscant.

P- 8

(DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €14,81m2E614MK11 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 600x250x40 mm, LD, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb pasta de guix

P- 9

(CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €12,75m2E81111E0 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 10

(DOTZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €26,05m2E824123V Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada
brillant, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 11

(VINT-I-SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €3,89m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 12

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

 €24,86mE8K1B14K Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell, amb trencaaigües,
col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 13

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €29,00m2E9DA121W Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular preu alt, de 15
peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

P- 14

(VINT-I-NOU EUROS)

 €34,01m2E9DB122W Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, tipus 2, de 16 a 25 peces/m2, col.locat sobre
paquet de graves

P- 15

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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 €8,66mE9U21BAD Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 16

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €252,26uEAF1289D Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 80x60 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb caixa de persiana i guies

P- 17

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €495,61uEAQD2265 Porta interior, de fusta de roure envernissada, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària, inclòs marc de la paret, batents,
moldures i manetes. Tot inclòs i acabat

P- 18

(QUATRE-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €707,63uEARA1221 Porta basculant d'una fulla, de 1 m d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb plafons de fusta per a envernissar,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 19

(SET-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €907,20uEARAA3J6 Porta basculant articulada de dues fulles, d'1.8 m d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 20

(NOU-CENTS SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €74,50mEB151AEE Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i sòcol, muntants cada 100 cm, de 90
cm 

P- 21

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €131,47uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color blanc, preu alt,
col.locat amb suports murals

P- 22

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

 €341,11uEJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color blanc, preu alt,
col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 23

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €72,33mEQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl.lica i seient de fusta envernissadaP- 24
(SETANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €214,49uEQ9GU002 Mòdul de 2 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb melamina a dues cares, prestatges
interiors, panys de serreta i frontisses interiors de cassoleta, de mides totals 315x291 cm, col.locat

P- 25

(DOS-CENTS CATORZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

 €0,72m2F227A01F Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PMP- 26
(ZERO EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €4,90m2F9000010 Subministrament i instal·lació de malla antiherbes de 130 gr/m2 de densitat, col·locada sobre base
de terres, amb mitjans manuals incloent talls en extrems de la superficie i en transicions amb lloses
de formigó, tapes i registres. La partida inclou la part proporcional de solapaments i doblats de la
malla. 

P- 27

(QUATRE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €85,99m3F9365A11 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

P- 28

(VUITANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €29,52mF965A6EJ Vorada recta o corvada de peces de formigó tipus F15 (BREINCO) o equivalent, doble capa, amb
secció normalitzada de calçada C3 de 28x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió
H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter (incloent formació de la base).

P- 29

(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €66,82m2F9E1320P Formació de vorera amb peces de paviment tipus Vulcano Breinco de 40x20, de 8 cm de gruix
(acabat color sorra), col·locat a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:2:10 i beurada de ciment
pòrtland, incloent el subministrament del material. La partida inclou el tall de peces de paviments
en transicions, entroncaments i límits de façanes i tapes de registre, etc.

P- 30

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

 €59,99m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans mecànics o
manuals, inclòs descobriment i col·locació en la posició adequada, o tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 31

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €600,00UtG214UA01 Demuntatge dels elements existents en la planta existent (reixes-filtre, cubeto, canonades interiors,
valvuleria, etc) i transport a abocador inclòs cànon o a lloc indicat per la Direcció d'obra.

P- 32

(SIS-CENTS EUROS)

 €499,39UtG214UA02 Desmuntatge i enderroc de canonada aèria existent de 300 mm de diàmetre i de 14 m de longitud
(en planta) i 3,40 m d'alçada, incloent viga de suport i pilars metàl·lics i de formigó armat. La
partida inclou el transport de residus a abocador i canon d'abocament. 

P- 33

(QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €2.941,63UtG21B010 Treballs de buidat de residus del tanc sèptic existent, procedents de la decantació d'aigua residual,
en estat semi sòlid, mitjançant excavació amb retroexcavadora i ajudes de camió d'aspiració
impulsió, incloent càrrega sobre camió i/o sobre contenidor i transport a abocador autoritzat
(específic per al tipus de residu) i canon d'abocament. 

P- 34

(DOS MIL NOU-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €32,10mG21DU031 Demolició de claveguera de tub de PVC, sense recobriment de formigó, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Incloent la part proporcional
d'arquetes i altres elements provisionals. 

P- 35

(TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €863,99UtG21F0001 Treballs de poda de branques (a qualsevol alçada) d'arbrat existent (al camí d'accès i zona de
EDAR), per a posterior pas de maquinària i materials, incloent càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 36

(VUIT-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €109,98uG21F0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 37

(CENT NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,25mlG21G0001 Desmuntatge de la tanca perimetral de tancament, incloent la demolició de base de formigó, amb
mitjans mecànics o manuals, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

P- 38

(SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €14,36m3G222U193 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i ajudes de treball
manual, inclòs treballs en presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador
o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per
allotjament de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència
d'altres serveis. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

P- 39

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,36m3G222U194 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny amb còdols i bolos de qualsevol tamany), amb
mitjans mecànics, inclòs treballs en presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant
qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de l'obra, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

P- 40

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €16,60m3G222U195 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny amb còdols i roca de qualsevol duressa i
tamany), amb mitjans mecànics, inclòs treballs en presència de nivell freàtic i bombament d'aigües
(mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de l'obra, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta.
Inclou treballs d'esgotament del nivell freàtic. Tot inclòs.

P- 41

(SETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €10,92m3G222U199 Excavació de capa de terra vegetal, (incloent còdols i bolos de petit i mitjà tamany). Inclou
transport dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Tot inclòs.

P- 42

(DEU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,55m3G228U030 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material procedent de la
pròpia obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric, incloent la càrrega amb medis mecànics i el transport des de la zona
d'acopi.

P- 43

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €8,55m3G228U035 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb material seleccionat
procedent de prèstec, estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el
subministrament del material, la càrrega amb medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

P- 44

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €37,18m3G228U12 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 12-20 mm per a formació de filtre,
col·locat amb ajuda de maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

P- 45

(TRENTA-SET EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €24,16m3G228U200 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la canonada, amb
material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en
l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

P- 46

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €21,90m3G228U201 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures), amb material tipus graveta 5-15
mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou
subministrament del material.

P- 47

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €39,92m3G228U203 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 3-6 mm per a formació de filtre, col·locat
amb ajuda de maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

P- 48

(TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €8,55m3G228U205 Formació d'esplanades mitjançant subministrament i col·locació de material seleccionat de
prèstec, estès en tongades de gruix fins a 10 cm, i compactat fins al 98% del PM, utilitzant rodet i
pico vibrant. La partida inclou subministrament del material.

P- 49

(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €27,10m3G228U210 Formació de paviment de grava granítica de mides de 10-25 mm col·locades sobre làmina
geotextil o antiherbes, amb mitjans manuals i ajudes mecàniques. Inclou subministrament del
material.

P- 50

(VINT-I-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €26,00m3G228U212 Formació de paviment de material tipus saulò, sobre làmina geotextil o antiherbes, amb mitjans
manuals i ajudes mecàniques. Inclou subministrament del material.

P- 51

(VINT-I-SIS EUROS)
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 €32,09m3G228U40 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 40-70 mm per a formació de filtre,
col·locat amb ajuda de maquinaria i estesa amb mitjans manuals. 

P- 52

(TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

 €58,74m3G228X200 Formació de secció en la part interior del mur de contenció d'escullera, mesurada sobre m lineal
de mur. La partida inclou el subministrament i col·locació de material drenant així com el
subministrament i col·locació de làmina geotextil. La partida inclou el transport interior de l'obra
amb dúmper d'obra o similar, així com la creació d'acopis intermitjos.

P- 53

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €1,10m2G22DU005 Treballs d'arranjament de camí existent per accès a zona de treball, incloent esbrossada i
perfilació i creació de pendents en rasant, inclosa càrrega i transport a l'abocador de material
sobrant o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 54

(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €3.800,00UtG22DU007 Treballs d'arranjament i millora del pas sobre el riu Tordera segons indicacions de la DOP- 55
(TRES MIL VUIT-CENTS EUROS)

 €0,80m2G22DU012 Esbrossada en zones boscoses, en qualsevol tipus de terreny, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 56

(ZERO EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €24,17m3G22E0010 Subministrament i col.locació de material granular fi (sorra) per soleres i assentament de
canonades.

P- 57

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

 €106,97m3G3J21710 Formació de mur d' escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg de pes, col·locats amb
màquina giratoria de cadenes i utensili cullera/pinça. La partida inclou el subministrament de
l'escullera, transport fins a lloc d'aplec a peu d'obra amb camió pinça i volquet, càrrega de la
escullera sobre camió de petit tonatge i transport interior dins l'obra fins a lloc d'ús i col·locació de
la escullera, incloent cimentació i mur. (La partida inclou el subministrament de petita escullera per
a col·locació en zona de coronació).Tot inclòs

P- 58

(CENT SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

 €91,20m3G450U038 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.P- 59
(NORANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €83,20m3G450U041 Formigó HM-20 per a replens, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 60
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €104,40m3G450U072 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i
curat

P- 61

(CENT QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €108,70m3G450U073 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i
curat

P- 62

(CENT VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €106,70m3G450U075 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.P- 63
(CENT SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €138,20mG450U077 Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb, en la zona d'unió de la solera i l'alçat dels
elements de formigó armat, amb una secció transversal de 1,20 m d'alçada x 0,8 m de base,
incloent l'aplicació d'un adhesiu a base de resines epoxi de dos components tipus SIKADUR N o
equivalent, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

P- 64

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €113,20mG450U078 Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb, en la zona d'unió de la solera i l'alçat dels
elements de formigó armat, amb una secció transversal de 0,3x03, incloent l'aplicació d'un adhesiu
a base de resines epoxi de dos components tipus SIKADUR N o equivalent, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

P- 65

(CENT TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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 €106,70m3G450U080 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a pilars, columnes o parets, inclòs col·locació, bomba de
formigonar, grua, vibrat i curat, inclòs formació de passamurs i xamfranaments.

P- 66

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €106,70m3G450U085 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a sostres, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i
curat.

P- 67

(CENT SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €0,99kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. Inclou talls,
col·locació i part proporcionals de solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

P- 68

(ZERO EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €450,00UtG4BXU010 Formació de conjunt d'anclatges entre la fosa-filtre i la solera de formigó per evitar flotació. P- 69
(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

 €25,90m2G4D0V010 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i
mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

P- 70

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

 €31,81m2G4D0V030 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a
maxim. Inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent
l'esgotament necessari.

P- 71

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

 €34,00m2G4D0V050 Encofrat i desencofrat en  lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó vistP- 72
(TRENTA-QUATRE EUROS)

 €11,20m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la baseP- 73
(ONZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €60,12mG4E25610 Subministrament i col·locació de reixa model simple torsió o equivalent de 2 m d'alçada
(executada sobre base de formigó o bloc), de forma romboidal fabricat amb filferro de 400N/mm2
de resistencia recobert plastificat de color verd , postes especials color verd tipus lux d50-1,5mm
(e.m.) fabricats en xapa galvanitzada en calen tipus z-275 especialment concebuts per a
tancaments amb accessoris intercambiables i possibilitat de fixació de la malla a qualsevol punt del
poste. Postes extrems i de tensió d50-1,5mm (e.m.). Separació de postes de tensió de 30m i
intermitjos de 3m. Filferro tipus 16. Muntatge i tensat de la malla inclòs. 
La partida inclou:
-Formació d'una unitat de porta d'accès de 2,40 m'alçada i 3,60 m d'amplada en dos fulles batents,
model LUX EST (de Rivisa o equivalent), incloent postes i elements accessoris.
-Formació de tres unitats de porta d'accès d'home de 1,00 m d'amplada en una fulla batent, model
LUX EST (de Rivisa o equivalent), incloent postes i elements accessoris.
Tot inclòs

P- 74

(SEIXANTA EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €53,18m2G4E25668 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat,
R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant
i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 75

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €52,92m2G4E2H628 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, de cara vista, rugós, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 76

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €90,00m2G6A18436 Registres en entramat metà·lic d'acer inoxidable, inclòs bastiments. Tot inclòsP- 77
(NORANTA EUROS)

 €14,35mG7J1U304 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, adherida amb massilla
expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

P- 78

(CATORZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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 €14,10mGD770160 Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons
norma, UNE-EN ISO 1452, de 160 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i
recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre
de la part preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

P- 79

(CATORZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €16,35mGD770200 Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons
norma, UNE-EN ISO 1452, de 200 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i
recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre
de la part preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

P- 80

(SETZE EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

 €25,83mGD770250 Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons
norma, UNE-EN ISO 1452, de 250 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou part proporcional de colzes, l'encatament, impregnació amb cola
per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les
unicons amb les arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

P- 81

(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

 €38,33mGD770315 Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per sanejament segons
norma, UNE-EN ISO 1452, de 315 mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i
recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre
de la part preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada.

P- 82

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

 €42,13mlGD7G0100 Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 100 mm, per sanejament amb junta
automàtica flexible, revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior
de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més
pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain
o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas
d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble
junta hidroexpansiva i peces especials.

P- 83

(QUARANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €47,03mlGD7G0150 Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 150 mm, per sanejament amb junta
automàtica flexible, revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior
de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més
pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain
o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas
d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble
junta hidroexpansiva i peces especials.

P- 84

(QUARANTA-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €63,54mlGD7G0200 Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 200 mm, per sanejament amb junta
automàtica flexible, revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part interior
de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més
pintura epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain
o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas
d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de
resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble
junta hidroexpansiva i peces especials.

P- 85

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €7,04mlGD7O0063 Subministrament i col·locació de canonada de polietilè d'alta densitat PE100, PN10, Diàmetre
exterior: 63 mm. Diàmetre interior: 55,4 mm. Segons UNE 12.201. Segons UNE 12.201. Totes les
unions entre canonades de polietilè o amb accessoris roscats seran amb maniguets
electrosoldats.inclou la part proporcional d'accessoris i vàlvules.Totalment instal·lada i provada.

P- 86

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €590,00UtGD7P0010 Formació de baixant de fins a 5 m d'alçada amb canonada de PVC 315 mm SN8 per sanejament
incloent colzes, unions i treballs auxiliars de connexió a canonada existent. La partida inclou la
millora de la fonamentació el pilar existent (incloent demolicions parcials amb mitjans manuals,
gestió integral de subproductes i ampliació i millora de la fonamentació). 

P- 87

(CINC-CENTS NORANTA EUROS)

 €455,96uGDD1B120 Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre i
1,10 m d'alçada, per a connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb acabat
vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de reducció. inclou formació de mitja canya de
formigó previa imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i junta d'estanqueitat
entre els diferents elements. inclou tots els treballs necessaris per a la correcta connexió de les
canonades. segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

P- 88

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

 €228,18mGDD1M120 Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre interior, amb anells prefabricats
de formigó armat de 15 cm de gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou
subministre i col·locació d'anells i conus de reducció o llosa de tancament de diferents mides així
com juntes d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes interiors amb morter de ciment
especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou suplements d'obra de fàbrica
fins a arribar a cota de coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa).

P- 89

(DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €191,00u.GDDZD600 Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400 decor o equivalent realitzats en
fosa de grafit esferoidal segons ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124,
articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta
de polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc accionant el tirador
d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix, marc i apertura lliure, alçada de 100mm,
amb 4 forats per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o formigó de
nivellació. Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

P- 90

(CENT NORANTA-UN EUROS)

 €375,05uGDDZU052 Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent),
per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

P- 91

(TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

 €9,85uGDDZU100 Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànolsP- 92
(NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €420,00uGDDZU105 Control d'aigua dins de pou de registre mitjançant subministrament i col·locació de vàlvula
'tajadera' d'accionament manual formada per dos guies verticals i una horitzontal (en la base) en
forma de U, comporta d'acer de 3 mm de gruix, incloent cadena d'accionament i subjecció fins a
cota superior del pou. La partida inclou la preparació i modificació de la base del pou de registre.
Tot instal·lat i provat

P- 93

(QUATRE-CENTS VINT EUROS)

 €5,10mGDG3C125 canonada de PVC passacables de 125 mm de diàmetre i 1,4 mm de gruix, per a la seva
col·locació a l'interior d'un dau de formigó amb uions encolades.

P- 94

(CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €131,92uGDK2A4F3 Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100 cm d'alçada, amb
solera de formigó, col·locada sobre llit de sorra. 

P- 95

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €391,91uGDK2A4G3 Formació d'arqueta per a instal·lació de reixa de neteja manual, executada amb mao (o bloc de
formigó) arrebossat i lliscat per dins de 40x120 cm interior i fins a 200 cm d'alçada, amb solera de
formigó, col·locada sobre llit de sorra. La partida inclou la col·locació de tancament i baranes
perimetrals a l'arqueta fins a una alçada de 1,0 m sobre la rasant del terreny.  

P- 96

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
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 €90,71uGDKZHEC4 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, col.locat amb morter

P- 97

(NORANTA EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

 €600,00UtGDP00010 Treballs de control d'aigües residuals al llarg de les tasques de connexionat de les aigües
residuals a la instal·lació provisional. La partida inclou el subministrament i col·locació (i posterior
desmuntatge) de globus obturadors i/o bombaments provisionals d'aigües residuals (incloent tapes
i canonades provisionals). Tot inclòs

P- 98

(SIS-CENTS EUROS)

 €1.700,00uGDQBV010 Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida de tres tubs de PVC de D160mm, de 2,5 m
de longitud i 0,60 m d'alçada (en la secció de sortida dels tubs), parets de 20 cm de gruix, incloses
aletes, base de formigó emmacada amb pedra natural i rastrell, totalment col·locat, incloent
encofrats i formació de base de graves. Tot inclòs.

P- 99

(MIL SET-CENTS EUROS)

 €1.280,00uGDQBV015 Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida de un tub de PVC de D315mm, de 1 m de
longitud i 0,80 m d'alçada (en la secció de sortida dels tubs), parets de 20 cm de gruix, incloses
aletes, base de formigó emmacada amb pedra natural i rastrell, totalment col·locat, incloent
encofrats i formació de base de graves. Tot inclòs.

P- 100

(MIL DOS-CENTS VUITANTA EUROS)

 €32,03m3GR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

P- 101

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

 €4,76uGR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació
de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

P- 102

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €32,10uGR66266B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot de plantació
de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg

P- 103

(TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €1,23m2GR7217K0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses
amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a
base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2

P- 104

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

 €681,45u.M0AM0011 Subministrament i instal·lació de la canonada d'alimentació d'aigua de serveis.
- Diàmetre nominal: 25 mm.
- Longitud aproximada: 20 m.
- Connexió: Per soldadura TIG.
- Material: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ISO 1127 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: suports, accesoris, etc.
La partida inclou la connexió a la canonada general d'aigua de serveis, i les connexions amb les
vàlvules de bola i electrovàlvula.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 105

(SIS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €938,61u.M0AM0015 Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del tanc polivalent format per una te
submergida 0,50 m en el líquid i 1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 106

(NOU-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
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 €391,63u.M0AM1301 Subministrament i instal·lació de columna d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des de la
bomba fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN65/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 107

(TRES-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €752,53u.M0AM1302 Subministrament i instal·lació de pantaló d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des de les
vàlvules de comporta de la impulsió individual fins al mesurador de cabal.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 2,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 108

(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.010,22u.M0AM1303 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des del
mesurador de cabal fins a les vàlvules de comporta, la d'entrada al pretractament i la de by-pass
del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 6,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 109

(MIL DEU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €507,01u.M0AM1304 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des del
rodet de desmuntatge fins al pretractament prefabricat.
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 0,5/0,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 110

(CINC-CENTS SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €1.064,12u.M0AM1401 Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass del pretractament, des del rodet de
desmuntatge del by-pass fins a la brida de la canonada de sortida del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 9,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 111

(MIL SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
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 €435,85u.M0AM1402 Subministrament i instal·lació de canonada de sortida del pretractament, des de l'equip prefabricat
fins a la vàlvula de comporta.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 0,25 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 112

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.803,64u.M0AM1403 Subministrament i instal·lació de peça de derivació de l'aigua de sortida, des de la vàlvula de
comporta de sortida del pretractament, fins a les vàlvules de comporta d'entrada al decantador
primari i de by-pass del tanc polivalent, incloent la connexió de la canonada de by-pass del
pretractament..
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 1,8 / 0,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 /2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, tes iguals DN150, reducció concèntrica DN150/DN80, suports, accessoris,
cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 113

(MIL VUIT-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €3.122,27u.M0AM1404 Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació a la decantació primària, des del rodet de
desmuntatge fins a l'entrada al decantador.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 10,8 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 114

(TRES MIL  CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €1.415,13u.M0AM1405 Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass del tanc polivalent, des del rodet de
desmuntatge fins a la brida de connexió amb la canonada de foneria.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 3,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 115

(MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €123,02u.M0AM1406 Subministrament i instal·lació de la canonada de buidats del pretractament, des de la vàlvula de
bola fins a l'arqueta de drenatges.
- Diàmetre nominal: 50 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 116

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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 €102,62u.M0AM2501 Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs primaris, des del fons del
decantador fins al passamurs de sortida del decantador primari.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 117

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €101,39u.M0AM2502 Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs primaris, des del passamurs de
sortida del decantador primari fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 118

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €618,16u.M0AM2503 Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de fangs primaris, des de les vàlvula de
comporta fins a la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 2,7 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 119

(SIS-CENTS DIVUIT EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

 €98,62u.M0AM2504 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs primaris, des de la bomba de
purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 120

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €964,82u.M0AM2505 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs primaris, des de la vàlvula de
comporta fins al passamurs d'entrada al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 16,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
La partida inclou el picatge DN25, d'una longitud aproximada de 0,50 m amb dos colzes de 90º i
l'espai per encabir una vàlvula de bola DN25.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 121

(NOU-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €102,62u.M0AM2601 Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs biològics, des del fons del
decantador fins al passamurs de sortida del decantador intermedi.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 122

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €101,39u.M0AM2602 Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs biològics, des del passamurs de
sortida del decantador biològic fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 123

(CENT UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €503,14u.M0AM2603 Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de fangs biològics, des de les vàlvula de
comporta fins a la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 124

(CINC-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

 €98,62u.M0AM2604 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la bomba de
purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 125

(NORANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

 €404,74u.M0AM2605 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de
retenció fins a les vàlvules de papallona de recirculació i de purga de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 1,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 126

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €378,31u.M0AM2606 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de
papallona de purga fins al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 127

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €378,31u.M0AM2607 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de
papallona de recirculació fins al reactor anòxic.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 128

(TRES-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €547,21u.M0AM3301 Subministrament i instal·lació de canonada de mesura d'aigua tractada, des del passamurs fins al
rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex de 8º, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 129

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €547,21u.M0AM3302 Subministrament i instal·lació de canonada de mesura d'aigua tractada, des del mesurador de
cabal fins al passamurs.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex de 8º, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 130

(CINC-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

 €1.354,78u.M0AM4301 Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació als filtres verticals, des del passamurs de
sortidade l'arqueta fins a la descàrrega en el centre del filtre
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud mitja aproximada: 12,6 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex de 8º, suports
necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 131

(MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €103,56u.M0B10040 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

P- 132

(CENT TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €126,76u.M0B10080 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

P- 133

(CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €252,41u.M0B10150 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

P- 134

(DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €91,15u.M0B30040 Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

P- 135

(NORANTA-UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €112,48u.M0B30080 Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

P- 136

(CENT DOTZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)
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 €41,70u.M0B60025 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

P- 137

(QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €146,48u.M0B60050 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 50.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

P- 138

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €103,73u.M0B90040 Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

P- 139

(CENT TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €146,20u.M0B90065 Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 65 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

P- 140

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €150,81u.M0B90080 Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

P- 141

(CENT CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)
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 €176,08u.M0B90150 Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

P- 142

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €82,51u.M0BCL025 Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula de pas directe de les següents característiques:
Marca: LUCIFER o equivalent.
Diàmetre nominal: 1´´.
Fluïd: aigua tractada.
Alimentació: 220 V, 50 Hz.
Resta de característiques segons ET M0BBL000.

P- 143

(VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €324,26u.M0C20040 Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

P- 144

(TRES-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €1.051,70u.M0C20200 Subministre i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

P- 145

(MIL CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

 €345,95u.M0C2E040 Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

P- 146

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1.205,10u.M0C2E200 Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

P- 147

(MIL DOS-CENTS CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

 €404,76u.M0C30100 Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

P- 148

(QUATRE-CENTS QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €589,94u.M0C30150 Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 150 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

P- 149

(CINC-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €813,61u.M0C30200 Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

P- 150

(VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

 €1.157,93u.M0C30300 Subministrament i instal·lació de passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 300 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

P- 151

(MIL  CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €92,13u.M0D10000 Subministrament i instal·lació de controlador de nivell de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent
Tipus: interruptor-mecànic
Model: ENM-10
Instal·lació: penjada
Materials:
 Coberta: polipropilè
 Cable: PVC especial
Resta de característiques segons ET M0D10000.

P- 152

(NORANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €345,86u.M0D1H000 Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de les següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

P- 153

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €81,51mM0D40305 Subministre i instal·lació de vessador de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305.

P- 154

(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

 €407,66u.M0D40510 Subministrament i instal·lació de deflector de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 1.000 mm
 Gruix: 5 mm
 Longitud: 1,50 m
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Inclou els suports i rigiditzadors necessaris.

P- 155

(QUATRE-CENTS SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €87,25u.M0D70025 Subministrament i instal·lació de pressa d'aigua de neteja per a conduccions de les següents
característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025.

P- 156

(VUITANTA-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €122,99UtM0D7A040 Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

P- 157

(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €4.678,04u.M1A84620 Subministrament i instal·lació d'agitador submergit de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el suport superior de les barres guia,
estructura del sistema d'hissat, base pel winche, winche, polinxa i suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620.

P- 158

(QUATRE MIL SIS-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €2.250,55u.M1B13069 Subministrament i instal·lació de grup motobomba submergible de les següents característiques:
Servei: Bombament entrada a l'EDAR.
Marca: FLYGT o equivalent.
Tipus: DP-3069-LT.
Fluid: Aigua bruta.
Cabal: 16,67 m3/h.
Alçada manomètrica: 7,62 m.c.d.a.
Velocitat de la bomba: 1.355 rpm.
Motor:
   - Potencia: 2,00 kW.
   - Velocitat: 1.355 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Cos: fosa GG25.
   - Rodet: fosa GG20.
   - Eix: acer inoxidable DIN 1.4057 (AISI-431).
   - Tanca: superior de Carbó-Ceràmica. Inferior de WCCr-Ceràmic.
Inclou sòcol de descàrrega en fosa, suport superior, cadena i tubs guia, tots en acer inoxidable
AISI-316L.
El sòcol s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o
equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb
Sikagrout 612 o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1B13069.

P- 159

(DOS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €788,80u.M1BA0000 Subministrament i instal·lació de grup de pressió d'aigua potable de les següents característiques:
- Cabal: 3.900 L/h
- Pressió engegada: 2,0 kg/cm²
- Pressió màxima: 6,7 kg/cm²
- Potència: 1,5CV
Totalment instal·lat i provat.

P- 160

(SET-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
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 €5.460,00u.M1BJFM40 Subministrament i instal·lació de grup motobomba peristàltica de les següents característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR; Connexions: Acer inoxidable.
   - Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i recobriment de polèster en pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina HIT-HY-200A de Hilti o
equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb
Sikagrout 612 o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40.

P- 161

(CINC MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS)

 €819,00u.M1E80420 Subministrament i instal·lació de reixa manual de les següents característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de 40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L ranurat i rastrell en alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420.

P- 162

(VUIT-CENTS DINOU EUROS)

 €1.637,99u.M1F20404 Subministrament i instal·lació de comporta mural manual de les següents característiques:
Servei:  Aïllament a l'entrada a l'EDAR.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Amplada: 0,40 m.
Alçada. 0,40 m.
Càrrega aigua: 1,50 m.
Alçada banqueta: 2,00 m.
Alçada volant. 2,90 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  - Volant: fosa.
  - Resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

P- 163

(MIL SIS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €1.244,98u.M1F2D200 Subministre i instal·lació de comporta mural manual de les següents característiques:
Servei:  Aïllament biodisc i aïllament tractament terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

P- 164

(MIL DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €386,78u.M2A71100 Subministe i instal·lació de contenidor de les següents característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100.

P- 165

(TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €96.947,50u.M2B1HRO5 Subministrament i instal·lacióde planta compacte de pretractament de les següents
característiques:
  Marca: HUBER o equivalent
  Tipus: HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200.
  Caudal màxim: 10 L/s
La partida inclou els següents equips:
  Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200 construida en acer inox. AISI-316 L
  Tobogan o chute de descàrrega tancat per a RPPS, construit en acer inox AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a cargol d'extracció de sorres 1500 mm construit en
acer inox AISI-316L
  Coberta construida en acer inox AISI-316L
   Easy Wash Unit, neteja de sorres
  Dipòsit de greixos 
  Plataforma de servei amb barana construida en acer inox AISI-316L

Subministrament i instal·lació d'escomesa d'aigua de serveis de DN-40 mm d'acer inox AISI-316
L, per a neteja

Quadre elèctric per a pretractament, per al comandament i control de tots els equips, incloent el
cablejat de tots els receptors.
Totalment instal·lat, provat i verificat
Resta de característiques segons ET M2B1HRO5

P- 166

(NORANTA-SIS MIL NOU-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €109.734,95u.M2B2KKA1 Subministrament i instal·lació de tractament biològic mitjançant biodiscs de les següents
característiques:
Marca: System S&P O EQUIVALENT
Model: KKA-2000-E-1850/2
Dades de disseny per a 2 biodiscs
  Cabal diari: 75 m³/dia
  Cabal mig: 3,13 m³/h
  Cabal punta: 5,63 m³/h
  Càrrega de DQO: 65,33 kg/d
  Càrrega contaminant DBO5: 30,95 kg/d
  Càrrega contaminant SS: 29,09 kg/d
  Càrrega contaminant NTK: 4,50 kg/d
Característiques aigües tractades:
  DQO sortida inferior o igual a 125 ppm
  DBO5 sortida inferior o igual a 25ppm
  SS sortida inferior o igual a 35ppm
  NT sortida inferior o igual a 15 ppm
Característiques unitàries del biodisc:
  Diàmetre del disc: 2.000 mm
  Nombre d'etapes: 3
  Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110
  Nombre total de discs: 295
  Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm
  Superfície de biodiscs: 1.850 m²
  Longitud: 10.110 mm
  Ample: 2.260 mm
  Alçada: 2.265 mm
  Diàmetre de l'eix: 120 mm
  Velocitat de gir: 3,5 rpm
Model decantador lamel·lar: LMS-E-3,5/1
Potència de cada biodisc:
  Biodiscs: 1,1 kW
  Bomba purga fangs: 0,60kW
Materials:
  Biodiscs: polipropilè
  Estructura exterior: acer inoxidable AISI-304
La partida inclou:
  Muntatge hidràulic entre els equips.
  Ancoratge i anivellament del biodisc.

Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de fangs i del motor del biodisc amb el quadre
elèctric.
  Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el sistema.

Coberta d'alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb sistema d'obertura servo
assistida que permet l'accés a tots els components del mòdul de biodiscs.
Totalment muntat i verificat. 
Resta de característiques segons ET M2B2KKA1.

P- 167

(CENT NOU MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)
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 €19.581,19u.M2B3F250 Subministrament i instal·lació de Fosa sèptica i filtre percolador prefabricat de les següents
característiques:
Marca: REMOSA o equivalent.
Model FF250
Diàmetre: 2.500 mm
Longitud total: 12.900 mm
Volum total: 62 m³
Volum digestor: 28 m³
Volum clarificador: 14 m³
Volum filtre biològic: 20 m³
Volum replè plàstic: 13 m³
Materials:
Material de fabricació: PRFV
Tipus de resina: Ortoftélica
Acabat exterior: Protecció UV - Topcoat
Boca home: Polipropilè
Canonades: PVC
Sortida: Inferior
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET M2B3F250.

P- 168

(DINOU MIL CINC-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

 €1.774,36UtM3A30000 Subministrament i instal·lació de mesurador de nivell per ultrasons de les següents
característiques:
Servei: automatització del bombament d'entrada.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Compost per:
  Sensor PROSONIC S FDU91
  Transmisor PROSONIC FMU90
Protecció IP-67.
Sortida corrent: 4-20 mA.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de dimensions
necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3A30000.

P- 169

(MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

 €2.088,15u.M3AE0065 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C65.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 65 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de dimensions
necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

P- 170

(DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €2.088,15u.M3AE0080 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C80.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 80 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L format per una columna de
40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de dimensions
necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

P- 171

(DOS MIL VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
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 €4.500,00UtM4A1FF10 Treballs de bombament d'aigua tractada per la fosa-filtre durant el transcurs de les obres. La
partida inclou el subministrament i col·locació de bomba (en funcionament 7/24), capaç de
vehicular el cabal tractat i elevar-lo fins a la sortida a la llera del torrent, canonada d'impulsió,
elements de control de nivell d'aigua i accionament de les bombes, quadre de control incloent
sistema d'alarma amb comunicació vía GSM. La partida inclou també el lloguer, instal·lació i
manteniment d'un grup electrògen, així com elements auxiliars necessaris (armaris, màstil de
comunicació, cablejat, etc). Tot instal·lat i provat. 

Inlou
- Transport a obra.
- Asesorament d'instal·lació.
- Ancoratges a la llosa per evitar flotació
- Muntatge de tosts els elements
Totalment instal·lat i verificat.

P- 172

(QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS)

 €6.500,00u.M4B30000 Subministrament i instal·lació de sistema de descàrrega mitjançans polsos format per:
- Sifó autocebant basculant.
- Capacitat: 7,80 m³/h.
- Canonada flexible per connexió amb l'arqueta de sortida.
- 2 Topalls per limitar l'alçada de basculant.
Materials:
- Acer inoxidable AISI-316L.
Totalment instal·lat i provat.

P- 173

(SIS MIL CINC-CENTS EUROS)

 €1,38mNA110060 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 6 mm2. 
- Diàmetre exterior: 5,3 mm.
- Pes: 111 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

P- 174

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

 €3,32mNA110160 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

P- 175

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,72mNA210003 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

P- 176

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €1,93mNA210004 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

P- 177

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,45mNA210005 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

P- 178

(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

 €3,65mNA210007 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 7 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

P- 179

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

 €1,08mNA320015 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 180

(UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €1,98mNA330025 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 181

(UN EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €2,22mNA340025 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 182

(DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

 €4,56mNA340060 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 183

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €5,66mNA350060 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 6 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 184

(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €2,53mNA462015 Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 2 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

P- 185

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2,72mNA462415 Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 4 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

P- 186

(DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €15,43mNAA50160 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Afumex Easy (AS)
Denominació UNE: RZ-k (AS) 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 16 mm2. 
Diàmetre exterior: 21,5 mm.
Pes: 990 kg/km
Material conductor: coure electrolític recuit classe 5.
Característiques segons ET NA310000.

P- 187

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

 €4,79mNAB10002 Subministrament i estesa de cable de baixa tensió de les següents caracteristiques: 
- Marca: PRYSMIAN o equivalent.
- Denominació comercial: RETENAX VARINET K.
- Denominació UNE: RVKV 0,6/1 kV.
- Conductor: Cable electrolític classe 5 (FLEXIBLE).
- Secció: 3 x 2,5 / 2,5 mm2.
- Diàmetre exterior nominal: 14,2 mm.
- Pes aproximat: 290 kg/km
- Aïllament conductor: XLPE.
- Conductor concèntric: Corona de fils de coure col·locats helicoidalment + contraespira de coure.
- Aplicacions: Interconnexió entre variadors de freqüència i motors.
Totalment instal·lat, connectat i provat.
Característiques del cable segons ET NAB1000.

P- 188

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

 €21,60mNB120100 Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca: UNEX o equivalent. Dimensions:
100 mm x 60 mm. Suplements: tapa, suports i accesoris. Característiques segons ET NB110000.

P- 189

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
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 €33,66mNB120200 Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca: UNEX o equivalent. Dimensions:
200 mm x 60 mm. Suplements: tapa, tabic separador, suports i accesoris. Gargoleria en acer
inoxidable. Característiques segons ET NB110000.

P- 190

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

 €6,68mlNB31R016 Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a
l'impacte > 2 J, resistència a compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V,
connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment, inclús part proporcional d'accessoris de
muntatge. Incloent subministre i col·locació. Segons ET NB310010.

P- 191

(SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €6,98mNB31R020 Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la flama, resistència a
l'impacte > 2 J, resistència a compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V,
connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment, inclús part proporcional d'accessoris de
muntatge. Incloent subministre i col·locació. Segons ET NB310010.

P- 192

(SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €826,37UtNB41000C Pericó prefabricat per a canalització de serveis de 100x100 cm i 135 cm de fondària, formada per
una peça base (peça ET tipus Iberdrola) de 600 mm d'alçada i dimensions interiors de 100x100
cm amb forats pels tubs, dues peces de recreixement (peça E2 tipus Iberdrola) de 200 mm
d'alçada i dimensions interiors de 100x100 cm, una peça reductora de secció (peça C tipus
Iberdrola) de 350 mm d'alçada i una reducció de secció de 100x100 cm interiors a 60x60 cm
interiors. Incloent el marc i la tapa de registre de fossa dúctil de 600x600 mm de dimensions
interiors per una càrrega de ruptura de 12,50 t. Tot recolzat sobre una solera de formigó en massa
HM-20 de 15 cm de gruix amb un forat centrat de 30 cm per la instal·lació de la pica (pica no
inclosa). La partida inclou l'excavació, reblert i compactació, transport de terres i materials sobrants
a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 193

(VUIT-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

 €128,13UtNB420020 Subministrament i instal·lació de botonera realitzada en material plàstic, amb polsador de marxa,
polsador d'aturada i polsador d'emergencia tipus girar per desenclavar. Grau de protecció IP 65.
Marca: Schneider o equivalent. Petit material accessori i premsaestopes de poliamita M-20 color
negre. Característiques segons ET NB420020.

P- 194

(CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

 €120,00UtNB420050 Subministrament i instal·lació de peu per suport de botonera, realitzada en acer inoxidable
AISI-316 L. Inclou els tacs d'ancoratge al formigo en inoxidable.

P- 195

(CENT VINT EUROS)

 €52,76UtNB430139 Subministrament i instal·lació de caixa de distribució metal·lica de dimensions 206x156x83 mm.
Contenint al seu interiors carril DIN i Borns de connexió de la marca Weidmuller o equivalent.
Entrada de cables mitjançant premsaestopes de poliamida tipus CAP-TOP 1000 de color negre de
dimensions adequades al cable. Característiques segons ET NB430000.

P- 196

(CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

 €500,00UtNB4Z0000 Conjunt de petit material d'instal·lació. 
Suplements: Tub flexible PMA NW17, Premsaestopes tipus CAP-TOP 1000, etiquetes, fixacions,
suports, abraçaderes, racors, etc.

P- 197

(CINC-CENTS EUROS)

 €4,85mNB510050 Subministrament i estesa de cable de coure, nu: Secció: 50 mm2. Segons ET NB510000.P- 198
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €32,02UtNB520002 Pica de terra. Material: acer couritzat. Longitud: 2.000 mm. Diàmetre: 18,3 mm. Suplements:
grapes d'ancoratge. Segons ET NB520000.

P- 199

(TRENTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

 €66,71UtNB52000C Subministrament i instal·lació de posada a terres de punt de llum exterior format pels següents
elements:
- 1 ut de pica de terres llisa de 1500 x 14,6 mm amb anima d'acer al carboni i amb revestiment de
coure electrolític.
- 1 ut de grapa d'acer inoxidable model KR-1 Ix de KLK.
- 2 m de cable RV-k 0,6/1 kV groc/verd de 16 mm2 de secció.
Inclús petit material accesssori.

P- 200

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
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 €16,29UtNB545050 Soldadura aluminotérmica. Forma: en T. Cable: 50/50 mm2.P- 201
(SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €211,92UtNB561010 Subministrament i instal·lació de Embarrat de coure sobre aiiladors de les següents
característiques:
- Marca: KLK o equivalent
- Model: BE-420/10/8
- Nombre fileres forats: 1
- Nombre de forats per filera: 10
- Longitud de la pletina: 420 mm
- Pes: 1,75 kg
- Fixació: a la pared, 400 mm per sobre nivell de terra acabat
Servei: Connexió de conductors de terra

P- 202

(DOS-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €28,93UtNB570000 Subministrament i instal·lació de caixa de terra, de la marca Claved o equivalent,, model TC-2,
contenint dos pletines de coure de 20 x 3 mm muntats sobre sòcol aillant. Capacitat màxima de
secció de cable de 120 mm2. Material caixa: Polipropilè.

P- 203

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €212,00UtNB5Z0010 Conjunt de petit material, per a instal·lació de posada a terra. Suplements: fixacions, suports,
abraçaderes, racors, etc.

P- 204

(DOS-CENTS DOTZE EUROS)

 €80,39mNB610002 Canalització de 2 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca
AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la
marca AISCAN o equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols Rasa tipus 3), per a
connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20, replè i compactat de
terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre lligades per a la
subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

P- 205

(VUITANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

 €109,59mNB610004 Canalització de 4 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca
AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la
marca AISCAN o equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols Rasa tipus 2), per a
connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20, replè i compactat de
terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre lligades per a la
subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

P- 206

(CENT NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

 €146,44mNB610006 Canalització de 6 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de diàmetre de la marca
AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la
marca AISCAN o equivalent, empaquetats en formigó (segons plànols Rasa tipus 1), per a
connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20, replè i compactat de
terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre lligades per a la
subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

P- 207

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €1.310,73UtNC11TL05 Subministrament i instal·lació de columna trococònica de 5 m d'alçada composada pels següents
elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model: ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits elements de muntatge i dau
d'ancoratge de formigó. Segons ET NC11TL05.

P- 208

(MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €1.790,55UtNC11TL06 Subministrament i instal·lació de columna trococònica de 5 m d'alçada composada pels següents
elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) 2 unitats de Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model: ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits elements de muntatge i dau
d'ancoratge de formigó. Segons ET NC11TL05.

P- 209

(MIL SET-CENTS NORANTA EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

 €189,95UtNC1C0000 Subministrament i instal·lació de cèlula fotoelèctrica digital per instal·lació en façana. Grau de
protecció IP55

P- 210

(CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

 €156,35UtNC230236 Subministrament i instal·lació de llumenera estanca tipus LED de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: CoreLine Estanca
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Potència d'entrada inicial: 36 W
- 4000 lm, 840 blanc
- Grau de protecció: IP65, IK08
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm
- Pes: 1,53 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment instal·lat i provat. Segons ET
NC230236.

P- 211

(CENT CINQUANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
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 €89,63UtNC240100 Aplic LED per iluminación exterior, de les següents característiques:
- Marca: Faro o equivalent
- Gamma: BACO LED
- Referència: 70819 
- Bombeta: SMD LED 6W
- Alimentació: 100-240 V/1/50 Hz
 Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. 

P- 212

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €127,24UtNC250315 Subministrament i instal·lació d'aparell autònom de emergència de les següents característiques: 
- Marca: Daisaluxo equivalent
- Gama: NOVA
- Model: N6
- Làmpada: ILM LED
- Alimentació:  230 V / 50 Hz
- Flux lluminòs: 320 lumen
- Autonomia: 1 hora
- Bateria: Ni-Cd
- Grau de protecció: IP44, IK04
- Dimensions: 330 x 95 x 67 mm
Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. Totalment instal·lat i provat. Segons

ET NC250315.

P- 213

(CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €77,40UtNC2L0110 Subministrament i instal·lació de punt de llum estanc tipus LED de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: Waterlily
- Model: 3304431P0
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Vatatge bombeta inclosa: 8 W
- Flux lluminòs: 800 lm
- Grau de protecció: IP44
- Dimensions: D 236 mm
- Pes: 0,585 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment instal·lat i provat. Segons ET
NC2L0110.

P- 214

(SETANTA-SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €22,12UtNC31A250 Subministrament i instal·lació de presa de corrent bipolar amb presa de terra. Tipus: Estanca.
Intensidad nominal: 10/16 A. Tensió nominal: 250 V. Inclús part proporcional de cable, tub i caixes.
Segons ET NC31A250.

P- 215

(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €27,80UtNC32A010 Subministre i instal·lació d'interruptor. Tipus: Estanc i muntatge sufperficial. Intensidad nominal: 10
A. Tensió nominal: 250 V. Inclús part proporcional de cable, tub i caixes. Segons ET NC32A010.

P- 216

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

 €433,44UtNC340020 Quadre estanc per preses de corrent, format per armari KAEDRA de Schneider o equivalent,
referència 131180. De material aillant amb finestra transparent amb apertura a 90º. Grau de
protecció IP-65. Dimensions: 340 x 335 x 160 mm. Temperatura d'utilització: -25 a +60 ºC.
Contenint:
1 Ut. Interruptor. Autom. iC60N amb bloc Vigi IIIx16 A,  300 mA.
1 Ut. Interrupt. autom. iC60N amb bloc Vigi II x 16 A, 6kA, 30 mA.
1 Ut. Presa corrent tripolar tipus CETACT 16A, 3P+T -IP-67.
1 Ut. Presa corrent bipolar tipus CETACT 16 A, 2P+T IP-67.
1 Ut. Presa corrent amb tapa de seguretat 10/16 A amb presa de terres lateral tipus Schuko IP-55.
Accessoris de muntatge: premsaestopes, bornes, cablejat interior i fixació a paret o estructura.
Equip muntat segons ET NC340020.

P- 217

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €1.950,40UtND11TF11 Subministrament i instal·lació de Caixa General de Potecció i Mesurament normalitzada tipus
TMF1 previst per a una potència de 20,78 kW - 3x400/230 V - 50 Hz, composat per un joc de
fusibles gG 80 A , comptador multifunció mesura directa, interruptor ICP tetrapolar de 30 A, i
interruptor diferencial ajustable en sensibilitat i temps d'actuació. Totalment instal·lat i comprovat
d'acord a les normes de la companyia subministradora.

P- 218

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €219,42UtND130000 Subministrament i instal·lació de Caixa General de Protecció amb portafusibles tipus NH i fusibles
de 80A per les fases i neutre amovible. Esquema tipus 7.

P- 219

(DOS-CENTS DINOU EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €668,41UtND140000 Subministrament i instal·lació d'una Caixa de Seccionament CS-400 BUC de les sguents
característiques:
Sortida a la caixa general de protecció per la parte superior i de la línea de distribució per la part
inferior. Envolupant de polièster reforçat amb fibra de vidre. IP43 UNE 20 324. Tres bases fusibles
mida BUC-2, 400 A. i element neutre amovible. Conjunt normalitzat segons normativa Endesa.

P- 220

(SIS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

 €2.309,88UtND210050 Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat i serveis auxiliars a instalar a la sala elèctrica
de l'edifici, format per armari de superficie, de la marca Schneider o equivalent, model Pragma 24,
amb 3 fileres per 72 mòduls i porta plena. Referència quadre PRA13813, referencia porta
PRA16324. 
Contenint el següent material:
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 16 - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 10 - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 10A - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C - Schneider
- 2 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 2P - 25A - 30 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 300 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 30 mA - Schneider
- 1 ut Contactor ICT 25A 4NA
- 1 ut Interruptor crepuscular IC 2000 per cel·lula en mur 
La partida inclou el petit material i cablejat interior.
Resta de característiques segons E.T. ND210050.

P- 221

(DOS MIL TRES-CENTS NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €5.388,82UtND310640 Subministrament i muntatge d'armari elèctric realitzat per combinació de tres mòduls formant un
únic conjunt, de les següents característiques:
- Marca armari: Schneider o equivalent:
- Gamma: Spacial SF
L'armari estarà format pel següent material:
- 3 ut Mòdul Spacial SF de 2000 x 800 x 500 mm amb placa muntatge.
- 1 ut Conjunt de panells laterals 2000 x 500 mm
- 2 ut Kit d'unió estándar
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Kit frontal)
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Panells laterals)
- 3 ut Placa pasacables 2 entrades
- 1 ut Portaplanols A4
- 2 ut Lámpara de baix consum 400 lm, 230V, 8W
- 2 ut Microrruptor porta
- 1 ut Conjunt cáncamos d'elevació
- 3 ut Cable de conexió a terra Porta de 220 mm x 6 mm2
- 1 ut Resistencia calefactora de 55 W, 230 Vac
- 1 ut Higròstat amb regulació de 40 a 90% d’humitat, model ETF2000 
- 1 ut Termòstat amb regulació de 0 a 60ºC, amb contacte NC. 
- 1 ut Barra colectora de terres 15 x 3
- 1 ut Repartidor esglaonat 4 pols 160 A
- 1 ut Ventilador amb filtre IP54 de 85 m3/h, 230Vca
- 1 ut Reixeta de sortida 125 x 125
Petit material accessori: Cables, regeletes, etiquetes, canals.
Dimensions totals armari incloent sòcol: 2200x2400x500 mm.
Resta de característiques segons ET ND310000.

P- 222

(CINC MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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 €1.680,68UtND321251 Subministrament i instal·lació en armari elèctric i deixant el suficient espai de reserva, els següents
elements:
- 1 ut Transformador encapsulat 400 V / 230 V de 800 VA amb proteccions magnetotèrmiques i
bloc de contacte de senyalització.
- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A.
- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb bloc de contactes de senyalització.
- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc SD, per protecció maniobra 230 Vca de
mòdul d'armari.
- 2 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba C + Bloc SD amb Bloc Vigi 25A, Classe AC,
300 mA.
- 1 ut Bloc Diferencial Vigi 25A, Classe AC, 30 mA.
- Elements de protecció i maniobra per a boies, electrovàlvules, etc.
- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de ventiladors i il·luminació dels armaris
- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil DIN, etc.
- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de l'armari.
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET ND321251.

P- 223

(MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €744,52UtND330040 Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per alimentació a motor
de fins a 4 kW de potència nominal, tipus engegada directe, a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes auxiliars GV-AD0110. Poder de tall
> 100 kA.
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb transformador toroidal TA-30.
- 2 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 4 ut bornes per cable de fins a 6 mm2 amb accessoris per cable de potència
- 14 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

P- 224

(SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

 €272,89UtND330041 Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per alimentació a
ventilació forçada de motor, a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada
pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars LAD-N20.
- 4 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
- Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

P- 225

(DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €850,87UtND380040 Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per alimentació a motor
de fins a 4 kW de potència nominal, tipus engegada amb convertidor de freqüència (No inclòs en
la partida), a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntors magnetic GV2-Lxx, amb bloc de contactes auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH99M, 300 mA, amb transformador toroidal TA-30.
- 3 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 19 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la sortida del variador CS1 40-400 de Cirprotec
coordinats amb fusibles de protecció.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
- 1 ut. Terminal d'operador del variador de freqüència (T.O. inclòs en la partida del variador)
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND380001.

P- 226

(VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €283,27UtND39N206 Sortida bipolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels
següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 2P, 6 A corba C, 10 kA.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per iC60, I= 25 A, de 300 mA de sensibilitat i actuació instantania.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 2 ut borns per cable d'alimentació amb accessoris.
- 2 ut borns per cables de control amb accessoris corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND39N002.

P- 227

(DOS-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

 €341,93UtND3BC040 Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels
següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tripolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3BC040.

P- 228

(TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

 €288,31UtND3CN016 Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per instal·lar en armari convencional sobre
placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 4P, 16 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de sensibilitat i actuació
instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000.

P- 229

(DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)
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 €388,29UtND3CN032 Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per instal·lar en armari convencional sobre
placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 32 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de sensibilitat i actuació
instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca Elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000.

P- 230

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

 €1.275,18UtNDC20015 Subministrament i instal·lació de bateria de condensadors per corretgir el factor de potència de
tota la instal·lació de les següents característiques: 
- Marca: Cisar o equivalent
- Gamma: R-CAP 400V
- Potència: 12,5 kVAr
- Composició: 1+1,5+2,5+2x5 
- Dimensions: 610 x 418 x 258.
- Pes: 22 kg
La partida inclou la instal·lació d'un transformador d'intensitat x/5A a instal·lar en el quadre
general, així com el petit material accessori d'instal·lació.

Resta de característiques segons E.T. ND34A015.

P- 231

(MIL DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

 €120,88UtNDS1DM12 Subministrament i instalació en quadre de PLC, d'equip protector contra sobretensions transitories
de tipus 3, bipolar de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Model: DM1-230.
- Codi: 77702800.
- Corrent màxima de descàrrega: 8 kA.
- Instal·lació: en carril DIN.
La partida inclou petit material i accessoris.

P- 232

(CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €439,41UtNDS1OCT6 Protector combinat de sobretensions permanents i transitòries de tipus II amb IGA incorporat, a
instal·lar en el Quadre General de les següents característiques: 
- Marca: Cirprotec o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-40
- Alimentació: Trifàssica 400V, 50Hz
- Règim de neutre: TT
- Talla del IGA: 40 A 
- Rearme: Automàtic
Servei. Aplicació per infra-sobretensions amb rearme automàtic, connectat a l'entrada general del
quadre pel testeig de la xarxa i actua sobre l'IGA (inclòs a la partida).
Característiques segons ET NDS1OCT6.

P- 233

(QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
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 €1.165,53UdNDS1TF00 Subministrament i instal·lació de quadre de protecció per a sobretensions transitories a col·locar
en quadre general, de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Modelo: CM_CHS_25_TF
- Código: 77772100.
- Tipus protecció: 1.
- Configuració Interna: 3P+N
- Nivell de protecció: Up < 4 kV.
- Corrent d'impuls tipus llamp: 35 kA (L-N) , 100 kA (N-PE).
- Dimensions: 270 x 360 x 170 mm.
- Pes: 4638 gr.
- Grau de protecció: IP-56.
Característiques segons ET NDS1TF00.

P- 234

(MIL  CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

 €2.457,08UtNE84GET5 Subministrament i instal·lació d'armari prefabricat model GRA-5 o similar de GET.SL de les
següents característiques:
Armari prefabricat monobloc de dimensions 2.500 x 1.890 x 480 mm., Composició GRC segons
UNE-EN 1169.  Amb dos habitácles independients i dues portes totalment diferenciades.

1) Espai per la col·locació de la CS + CGP. La porta és d'acer galvanitzat amb tres frontises, amb
pany triangular i dispositiu de cadenat segons normas CÍA.

2) Espai per a la ubicació d'una TMF-1 de fins a 43,64 kW. La porta metàl·lica de doble full, amb
pany d'ancoratge a tres punts, maneta escamoteadle i bombí JIS. 

Disposa d'una paret intermeitja de separació de seguretat entre el dos habitàcles que disposa d'un
pas de cables de connexió entre la CGP i l'escomesa.
L'armari es recolzarà sobreuna llosa de formigó de 150mm., de espessor.
Totalment  Instal·lat.

P- 235

(DOS MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

 €1.179,75UtNF150006 Subministrament i instal·lació de convertidor de freqüencia de parell constant de les següents
característiques:
- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent
- Sèrie. SDRIVE 500.
- Model: SD500642
- Potència: 2,2 kW
- Voltatge: 400 V
- Sobrecàrreg: 150% durant 60 segons
- Intensitat nominal: 6 A
- Protecció: IP20
- Temperatura de treball: 50 ºC
- Dimensions (HxWxP): 284 x 150 x 197 mm.
- Cable per connectar el Terminal de 3 metres de longitud.
Nota: El terminal d'operador s'instal·larà a la porta de l'armari.
Resta de característiques segons ET NF110000.

P- 236

(MIL  CENT SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

 €327,54UtNG121100 Equip per a Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de les següents característiques:
- Marca: Salicru o equivalent.
- Model: SPS-1100-ONE.
- Potència: 1100 VA / 600W
- Tensió entrada: Seleccionable 220....240 VAC.
- Correcció factor de potència: > 0.99.
- Tensió de sortida: Seleccionable 220....240 VAC.
- Bateries: Pb-Ca, estanques.
- Autonomia: 20 minuts
- Comunicació: port RJ-45
- Dimensions (F x Am x Al): 350 x 146 x 160 mm.
- Servei. Alimentació PLC i HMI.

P- 237

(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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 €5.088,00UtNG160070 Enginyeria de Configuració, programació i realizació del programa de supervisió, incloent les
sigüents actuacions:
- Generació del programa de l'autòmat d'acord a la descripció funcional.
- Generació del programa de supervisió al HMI, comprenent:
  * Pantalla general de Planta.
  * Pantalla del bombament d'entrada.
  * Pantalla del pretractament
  * Pantalla del tractament biològic
  * Pantalla del tractament de fangs.
  * Pantalla de consignes
  * Generació de pantalles d'alarmes, tendencies i històrics.
- Configuració de la Xarxa Ethernet de la planta.
- Configuració del router per connexió remota.
- Configuració del sistema d'alarmes a mòvil i per e-mail.
- Posada en servei del sistema de control (Comissioning).
- Generació de la documentació de control: Manual d'operació del sistema.

Segons ET NE160070.

P- 238

(CINC MIL VUITANTA-VUIT EUROS)

 €27,84UtNG170000 Subministrament i instal·lació de latiguillo de conexió entre Switch de comunicació i PLC,
passarela, PC, etc, format pels següents elements:
- 2 ut de connector IE FC RJ45 PLUG 180 amb caixa de metall robusta i tecnologia de connexió
FC, sortida de cable 180 graus. Referencia 6GK1901-1BB10-2AA0.
- 10 m de cable per IE FC Standard per Ethernet, 4 fils, cable de parell trenat i amb pantalla.
Referència: 6XV1840-2AH10.
- Petit material accessori.
Totalment confeccionat, insytal·lat i comprovat.
 Característiques segons ET NG170005.

P- 239

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €6.315,85UtNG180345 Subministrament i instal·lació en l'armari general de la planta d'un PLC de la sèrie S7-1200 de
SIEMENS o equivalent equipat amb els següents elements: 
* Sobre la placa de muntatge:
- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C. Referència 6ES7215-1AG40-0XB0
- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2 AO. Referència 6ES7234-4HE32-0XB0
- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4 AO. Referència 6ES7232-4HD32-0XB0
- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M. Referència 6ES7155-6AU00-0BN0
- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S. Referència 6ES7131-6BH00-0BA0
- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S. Referència 6ES7132-6BH00-0BA0
- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP 
* A la porta de l'armari:
1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort. Referència 6AV2124-0MC01-0AX0
Inclou petit material accessori, etiquetat, etc..
Característiques segons ET NG1800345.

P- 240

(SIS MIL TRES-CENTS QUINZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

 €899,86UtNG1S2045 Subministrament i instal·lació en armari corresponent de Router modular de comunicació industrial
de les següents característiques:
- Funció: Accés remot, gestió d'enviament d'alarmes (SMS, e-mail, FTP o SNMP trap) i també fa
la funció de switch.
- Marca: eWON o equivalent.
Inclou els següents elements:
   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45.
   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B
   - 1 ut Antena
Inclou petit material de muntatge. (Targeta SIM no inclosa a la partida).

P- 241

(VUIT-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
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 €959,30UtNVA0000 Subministrament i instal·lació d'un equip d'aire condicionat de les seguents característiques:
- Marca: DAITSU o equivalent.
- Model: ASD 12 Ui-DA(W)
- Codi equip: 3NDA8390
- Tipus unitat interior: Split.
- Potència fred: 2.752 kcal
- Potència calor: 2.924 kcal
- Tensió d'alimentació: 230 V/1/50 Hz.
- Classificació energètica F/C: A++/A+
- Consum F/C: 0.99/0.94 kW 
- Refrigerant: R410A
- Dimensions unitat interior: 720x200x275 mm
- Dimensions unitat exterior: 842x320x596 mm  
La partida inclou els accessoris necesris per interconnectar els dos aparells, suports, connexió
elèctrica i petit material accessori.

P- 242

(NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €3.000,00UtNVPL0000 Realització del projecte tècnic de legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, incloent tases,
visats així com l'inspecció inicial per entitat competent. Els esquemes dels quadres es realitzaran
amb el software específic Eplan segons les directrius de la Propietat.

P- 243

(TRES MIL EUROS)

 €5.000,00PaPA00X010 Partida alçada a justificar per a passos de serveis en zona del pont i acondicionament del mateix a
la finalització de les obres.

P- 244

(CINC MIL EUROS)

 €300,00uPAFONTAN Partida alçada per a la fontaneria interior de l'edificiP- 245
(TRES-CENTS EUROS)

 €1.200,00paXPA00001 Partida alçada a justificar pel seguiment arqueològic durant les excavacions P- 246
(MIL DOS-CENTS EUROS)

 €2.300,00paXPA00002 Partida alçada a justificar per la realització d'un estudi dels nivells d'avaluació de la immissió
sonora, transcorreguts tres mesos des de l'entrada en règim d'explotació  

P- 247

(DOS MIL TRES-CENTS EUROS)

Granollers, novembre de 2018
                                              
L´Autor del projecte

David Blázquez Aguirre
Enginyer de camins, canals i ports
DBA Estudis i Projectes
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uE2R5PL00 Subministrament de contenidor de 1100 lP- 1  €448,38

B2R5PL00 Contenidor de 1100 l  €423,00000
Altres conceptes 25,38 €

m2E4B9DA66 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i
manipulada a taller ME 15x15 D: 8 - 8 B 500 T 6x2,2 m UNE 36092, per a
l'armadura de sostres amb elements resistents

P- 2  €6,37

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm  €0,01272
Altres conceptes 6,36 €

m2E4DA1DX0 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre unidireccional, a una alçària
<=3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

P- 3  €25,91

B0A31000 Clau acer  €0,09494
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,17465
B0D31000 Llata de fusta de pi  €0,40638
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usos  €0,10142
B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos  €1,47200
B0DZJ0K6 Perfil metàl.lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos  €2,43978

Altres conceptes 21,22 €

m2E4LF442E Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb revoltó de ceràmica i biguetes
de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum <5 m, de
moment flector últim 47,5 kNm per m d'amplària de sostre

P- 4  €50,27

B4LF0404 Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa
de tensió superior a 131 kN

 €10,42388

B4LZ170J Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 18
cm

 €6,73932

Altres conceptes 33,11 €

m2E52211NK Coberta a dos aigües amb teula àrab mecànica de ceràmica de color vermell,
de 30 peces/m2, com a màxim, col.locada amb morter mixt 1:2:10 elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l i envanets de sostre mort i solera de plaques
encadellades (amidament en planta)

P- 5  €60,27

B52211N0 Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica de color vermell, de 30
peces/m2, com a màxim

 €13,54500

Altres conceptes 46,73 €

UtE5ZI35PA Formació d'escala de formigó armat HA-30 per a salvar 2,5 m d'alçada
vertical, i 1,0 m d'amplada, formada per un total de 14 graons (segons
plànols), incloent armats d'acer B500 S, encofrats i desencofrats i formació de
cindris auxiliars. La partida inclou les baranes necessàries. Totalment
instal·lada.

P- 6  €1.027,08

Sense descomposició 1.027,08 €

m2E5ZJ0006 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de 6 mm de
gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i dos capes d'esmalt o
galvanitzat

P- 7  €157,05

B44Z5021 Acer A/42-B, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular,
planxa, tallat a mida i amb una capa d´imprimació antioxidant

 €10,57385

BDKZ3115 Tapa de xapa estriada de 6 mm de gruix de 0,60 x 0,80 m, aca- bat pintat
amb una capa antioxidant i dos capes d'esmalt o galvanitzat

 €28,87500

Altres conceptes 117,60 €

m2E5ZJ0008 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316 de 40.4 i
tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm de gruix i tancat superficialment
amb una làmina de PRFV amb acabat antilliscant.

P- 8  €225,50

Sense descomposició 225,50 €
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m2E614MK11 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de 600x250x40 mm,
LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb
pasta de guix

P- 9  €14,81

B0521100 Guix YG  €0,33550
B0F86540 Supermaó de 600x250x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma

UNE-EN 771-1
 €2,66028

Altres conceptes 11,81 €

m2E81111E0 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

P- 10  €12,75

Altres conceptes 12,75 €

m2E824123V Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de
ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb
morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

P- 11  €26,05

B05A2102 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, blanca

 €0,14280

B0711010 Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €1,44942
B0FH2172 Rajola de ceràmica esmaltada brillant de forma rectangular, de 16 a 25

peces/m2, preu alt
 €12,01200

Altres conceptes 12,45 €

m2E8989240 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

P- 12  €3,89

B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors  €1,66500
Altres conceptes 2,23 €

mE8K1B14K Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de color vermell,
amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

P- 13  €24,86

B0FJ3QQ3 Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural
de color vermell

 €5,17778

Altres conceptes 19,68 €

m2E9DA121W Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a màxim, col.locat a truc
de maceta amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

P- 14  €29,00

B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN
13888, de color

 €0,28000

B0711010 Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004  €2,03000
B0FH5182 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 15 peces/m2,

preu alt
 €16,43000

Altres conceptes 10,26 €

m2E9DB122W Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, tipus 2, de 16 a 25
peces/m2, col.locat sobre paquet de graves

P- 15  €34,01

B0711000 Morter adhesiu  €1,22003
B0712000 Morter amb resines sintètiques per a junts d´enrajolats de gres  €0,98566
B0FH6172 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, de 16 a 25 peces/m2,

tipus 2
 €11,23688

Altres conceptes 20,57 €

mE9U21BAD Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col.locat a truc
de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 16  €8,66

B9CZ2000 Beurada de color  €0,07979
B9U21BA0 Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària  €3,57000
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Altres conceptes 5,01 €

uEAF1289D Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208
i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

P- 17  €252,26

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €1,45500

B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà
monocomponent

 €4,01070

BAF1249D Finestra d'alumini lacat, per a col.locar sobre bastiment de base, amb dues
fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

 €219,52800

Altres conceptes 27,27 €

uEAQD2265 Porta interior, de fusta de roure envernissada, de 35 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 60 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària,
inclòs marc de la paret, batents, moldures i manetes. Tot inclòs i acabat

P- 18  €495,61

BAQD2265 Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 35
mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària + accessoris (tapajunta, moldures, etc)

 €200,31000

BAZGC160 Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent  €17,88000
Altres conceptes 277,42 €

uEARA1221 Porta basculant d'una fulla, de 1 m d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de
pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb
plafons de fusta per a envernissar, compensada amb contrapès lateral
protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

P- 19  €707,63

BARA1221 Porta basculant d'una fulla, de 1 m d'amplària i 2.6 m d'alçària de llum de
pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb
plafons de fusta per a envernissar, compensada amb contrapès lateral
protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

 €612,00000

Altres conceptes 95,63 €

uEARAA3J6 Porta basculant articulada de dues fulles, d'1.8 m d'amplària i 2.6 m d'alçària
de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany,
ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

P- 20  €907,20

BARAA3J6 Porta basculant articulada de dues fulles, d'1.8m d'amplària i 2.6 m d'alçària
de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, compensada amb
contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany

 €784,74000

Altres conceptes 122,46 €

mEB151AEE Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i sòcol, muntants
cada 100 cm, de 90 cm 

P- 21  €74,50

BB151AE1 Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i sòcol,
muntants cada 100 cm, de 90 cm d´alçària, ancorada amb cargoleria i perns
d'acer inoxidable.

 €65,85000

Altres conceptes 8,65 €

uEJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color
blanc, preu alt, col.locat amb suports murals

P- 22  €131,47

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,36375
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BJ13B212 Lavabo de porcellana vitrificada senzill, d'amplària de 45 a 60 cm, de color

blanc, preu alt, amb elements de fixació i suport mural
 €38,33000

Altres conceptes 92,78 €

uEJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de color
blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

P- 23  €341,11

B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra
monocomponent

 €0,58200

BJ14B11P Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i tapa, de
color blanc, preu alt, amb els elements de fixació i per a col.locar sobre el
paviment

 €120,02000

Altres conceptes 220,51 €

mEQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl.lica i seient de fusta envernissadaP- 24  €72,33

BQ11U010 Banc de vestidors, d'estructura metàl.lica i seient de fusta envernissada  €67,37400
Altres conceptes 4,96 €

uEQ9GU002 Mòdul de 2 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb melamina a dues
cares, prestatges interiors, panys de serreta i frontisses interiors de cassoleta,
de mides totals 315x291 cm, col.locat

P- 25  €214,49

BQ9GU003 Mòdul de 2 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb melamina a dues
cares, prestatges interiors, panys de serreta i frontisses interiors de
cassoleta, de mides totals 315x291 cm

 €117,57000

Altres conceptes 96,92 €

m2F227A01F Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95% PMP- 26  €0,72

Altres conceptes 0,72 €

m2F9000010 Subministrament i instal·lació de malla antiherbes de 130 gr/m2 de densitat,
col·locada sobre base de terres, amb mitjans manuals incloent talls en
extrems de la superficie i en transicions amb lloses de formigó, tapes i
registres. La partida inclou la part proporcional de solapaments i doblats de la
malla. 

P- 27  €4,90

Sense descomposició 4,90 €

m3F9365A11 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb
acabat reglejat

P- 28  €85,99

B064100D Formigó HM-20/S/10/I de consistència seca, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

 €62,38050

Altres conceptes 23,61 €

mF965A6EJ Vorada recta o corvada de peces de formigó tipus F15 (BREINCO) o
equivalent, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C3 de 28x10
cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a
flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 30 a 35
cm d'alçària, i rejuntada amb morter (incloent formació de la base).

P- 29  €29,52

B06NN14C Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40

 €6,96986

B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació
(G) segons norma UNE-EN 998-2

 €0,08853

B965A6E0 Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió U (R-6 MPa), segons UNE-EN 1340

 €6,33150

Altres conceptes 16,13 €

m2F9E1320P Formació de vorera amb peces de paviment tipus Vulcano Breinco de 40x20,
de 8 cm de gruix (acabat color sorra), col·locat a truc de maceta amb morter
pastat mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, incloent el subministrament
del material. La partida inclou el tall de peces de paviments en transicions,
entroncaments i límits de façanes i tapes de registre, etc.

P- 30  €66,82
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B0111000 Aigua  €0,00177
B0512401 Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1,

en sacs
 €0,28332

B9E13200 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt  €6,42600
Altres conceptes 60,11 €

m3G214U020 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb
mitjans mecànics o manuals, inclòs descobriment i col·locació en la posició
adequada, o tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador.

P- 31  €59,99

Altres conceptes 59,99 €

UtG214UA01 Demuntatge dels elements existents en la planta existent (reixes-filtre,
cubeto, canonades interiors, valvuleria, etc) i transport a abocador inclòs
cànon o a lloc indicat per la Direcció d'obra.

P- 32  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

UtG214UA02 Desmuntatge i enderroc de canonada aèria existent de 300 mm de diàmetre i
de 14 m de longitud (en planta) i 3,40 m d'alçada, incloent viga de suport i
pilars metàl·lics i de formigó armat. La partida inclou el transport de residus a
abocador i canon d'abocament. 

P- 33  €499,39

Altres conceptes 499,39 €

UtG21B010 Treballs de buidat de residus del tanc sèptic existent, procedents de la
decantació d'aigua residual, en estat semi sòlid, mitjançant excavació amb
retroexcavadora i ajudes de camió d'aspiració impulsió, incloent càrrega
sobre camió i/o sobre contenidor i transport a abocador autoritzat (específic
per al tipus de residu) i canon d'abocament. 

P- 34  €2.941,63

Altres conceptes 2.941,63 €

mG21DU031 Demolició de claveguera de tub de PVC, sense recobriment de formigó,
inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Incloent la part proporcional d'arquetes i altres elements
provisionals. 

P- 35  €32,10

Altres conceptes 32,10 €

UtG21F0001 Treballs de poda de branques (a qualsevol alçada) d'arbrat existent (al camí
d'accès i zona de EDAR), per a posterior pas de maquinària i materials,
incloent càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 36  €863,99

Altres conceptes 863,99 €

uG21F0002 Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

P- 37  €109,98

Altres conceptes 109,98 €

mlG21G0001 Desmuntatge de la tanca perimetral de tancament, incloent la demolició de
base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 38  €6,25

Sense descomposició 6,25 €

m3G222U193 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans mecànics, i
ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència de nivell freàtic i
bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en
sec. Inclou transport dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús
de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous, cambres i
sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament de campana del tub.
inclou part proporcional d'excavació en zona amb presència d'altres serveis.
Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

P- 39  €14,36



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 14,36 €

m3G222U194 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny amb còdols i bolos de
qualsevol tamany), amb mitjans mecànics, inclòs treballs en presència de
nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol mètode) per tal de
treballar en sec. Inclou transport dins de l'obra, càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclòs entibació de rases mitjançant plaforns
metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs.

P- 40  €14,36

Altres conceptes 14,36 €

m3G222U195 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny amb còdols i roca de
qualsevol duressa i tamany), amb mitjans mecànics, inclòs treballs en
presència de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de l'obra, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Inclou treballs d'esgotament del
nivell freàtic. Tot inclòs.

P- 41  €16,60

Altres conceptes 16,60 €

m3G222U199 Excavació de capa de terra vegetal, (incloent còdols i bolos de petit i mitjà
tamany). Inclou transport dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. Tot inclòs.

P- 42  €10,92

Altres conceptes 10,92 €

m3G228U030 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric, incloent la
càrrega amb medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

P- 43  €8,55

B0111000 Aigua  €0,08850
B03DU005 Classificació i aportació de material seleccionat per a rebliments localitzats,

procedent de la pròpia obra
 €0,39600

Altres conceptes 8,07 €

m3G228U035 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i fonamentacions, amb
material seleccionat procedent de prèstec, estesa i compactació al 98% del
PM, mesurat sobre perfil teòric, incloent el subministrament del material, la
càrrega amb medis mecànics i el transport des de la zona d'acopi.

P- 44  €8,55

B0111000 Aigua  €0,08850
B03DU005 Classificació i aportació de material seleccionat per a rebliments localitzats,

procedent de la pròpia obra
 €0,39600

Altres conceptes 8,07 €

m3G228U12 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 12-20 mm per a
formació de filtre, col·locat amb ajuda de maquinaria i estesa amb mitjans
manuals. 

P- 45  €37,18

B031R400 Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm  €14,28800
Altres conceptes 22,89 €

m3G228U200 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al voltant de la
canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a
10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament
del material.

P- 46  €24,16

B031R400 Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm  €14,28800
Altres conceptes 9,87 €

m3G228U201 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures), amb material
tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó
vibrant en l'estesa de la solera. Inclou subministrament del material.

P- 47  €21,90
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B031R400 Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm  €14,28800

Altres conceptes 7,61 €

m3G228U203 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 3-6 mm per a
formació de filtre, col·locat amb ajuda de maquinaria i estesa amb mitjans
manuals. 

P- 48  €39,92

B031R400 Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm  €14,28800
Altres conceptes 25,63 €

m3G228U205 Formació d'esplanades mitjançant subministrament i col·locació de material
seleccionat de prèstec, estès en tongades de gruix fins a 10 cm, i compactat
fins al 98% del PM, utilitzant rodet i pico vibrant. La partida inclou
subministrament del material.

P- 49  €8,55

B03DU005 Classificació i aportació de material seleccionat per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

 €0,33000

Altres conceptes 8,22 €

m3G228U210 Formació de paviment de grava granítica de mides de 10-25 mm col·locades
sobre làmina geotextil o antiherbes, amb mitjans manuals i ajudes
mecàniques. Inclou subministrament del material.

P- 50  €27,10

B031R400 Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm  €14,28800
Altres conceptes 12,81 €

m3G228U212 Formació de paviment de material tipus saulò, sobre làmina geotextil o
antiherbes, amb mitjans manuals i ajudes mecàniques. Inclou
subministrament del material.

P- 51  €26,00

B031R400 Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm  €14,28800
Altres conceptes 11,71 €

m3G228U40 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 40-70 mm per a
formació de filtre, col·locat amb ajuda de maquinaria i estesa amb mitjans
manuals. 

P- 52  €32,09

B031R400 Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm  €14,28800
Altres conceptes 17,80 €

m3G228X200 Formació de secció en la part interior del mur de contenció d'escullera,
mesurada sobre m lineal de mur. La partida inclou el subministrament i
col·locació de material drenant així com el subministrament i col·locació de
làmina geotextil. La partida inclou el transport interior de l'obra amb dúmper
d'obra o similar, així com la creació d'acopis intermitjos.

P- 53  €58,74

B031R400 Sorra de material reciclat de formigons, de 0 a 5 mm  €14,28800
Altres conceptes 44,45 €

m2G22DU005 Treballs d'arranjament de camí existent per accès a zona de treball, incloent
esbrossada i perfilació i creació de pendents en rasant, inclosa càrrega i
transport a l'abocador de material sobrant o aplec, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

P- 54  €1,10

Altres conceptes 1,10 €

UtG22DU007 Treballs d'arranjament i millora del pas sobre el riu Tordera segons
indicacions de la DO

P- 55  €3.800,00

Sense descomposició 3.800,00 €

m2G22DU012 Esbrossada en zones boscoses, en qualsevol tipus de terreny, definides als
plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

P- 56  €0,80

Altres conceptes 0,80 €
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m3G22E0010 Subministrament i col.locació de material granular fi (sorra) per soleres i
assentament de canonades.

P- 57  €24,17

B032U015 Sauló garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €14,00000
Altres conceptes 10,17 €

m3G3J21710 Formació de mur d' escullera amb blocs de pedra granítica de 400 a 800 kg
de pes, col·locats amb màquina giratoria de cadenes i utensili cullera/pinça.
La partida inclou el subministrament de l'escullera, transport fins a lloc d'aplec
a peu d'obra amb camió pinça i volquet, càrrega de la escullera sobre camió
de petit tonatge i transport interior dins l'obra fins a lloc d'ús i col·locació de la
escullera, incloent cimentació i mur. (La partida inclou el subministrament de
petita escullera per a col·locació en zona de coronació).Tot inclòs

P- 58  €106,97

B0441700 Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra granítica de 400 a 800
kg de pes

 €45,23750

Altres conceptes 61,73 €

m3G450U038 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació.P- 59  €91,20

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €51,76500

Altres conceptes 39,44 €

m3G450U041 Formigó HM-20 per a replens, inclòs col·locació, vibrat i curatP- 60  €83,20

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €51,76500

Altres conceptes 31,44 €

m3G450U072 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació, bomba de
formigonar, grua, vibrat i curat

P- 61  €104,40

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €64,71150

Altres conceptes 39,69 €

m3G450U073 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació, bomba de
formigonar, grua, vibrat i curat

P- 62  €108,70

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €64,71150

Altres conceptes 43,99 €

m3G450U075 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba de
formigonar, grua, vibrat i curat.

P- 63  €106,70

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €64,71150

Altres conceptes 41,99 €

mG450U077 Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb, en la zona d'unió de la
solera i l'alçat dels elements de formigó armat, amb una secció transversal de
1,20 m d'alçada x 0,8 m de base, incloent l'aplicació d'un adhesiu a base de
resines epoxi de dos components tipus SIKADUR N o equivalent, inclòs
col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

P- 64  €138,20

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €64,71150

B09SD32N Adhesiu a base de resines epoxi de dos components SIKADUR 32 N o
equivalent.

 €25,03200

Altres conceptes 48,46 €

mG450U078 Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb, en la zona d'unió de la
solera i l'alçat dels elements de formigó armat, amb una secció transversal de
0,3x03, incloent l'aplicació d'un adhesiu a base de resines epoxi de dos
components tipus SIKADUR N o equivalent, inclòs col·locació, bomba de
formigonar, grua, vibrat i curat.

P- 65  €113,20
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B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport

a l'obra
 €64,71150

B09SD32N Adhesiu a base de resines epoxi de dos components SIKADUR 32 N o
equivalent.

 €25,03200

Altres conceptes 23,46 €

m3G450U080 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a pilars, columnes o parets, inclòs
col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat, inclòs formació de
passamurs i xamfranaments.

P- 66  €106,70

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €64,71150

Altres conceptes 41,99 €

m3G450U085 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a sostres, inclòs col·locació, bomba de
formigonar, grua, vibrat i curat.

P- 67  €106,70

B060U450 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport
a l'obra

 €64,71150

Altres conceptes 41,99 €

kgG4B0U020 Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2.
Inclou talls, col·locació i part proporcionals de solapaments, despuntaments,
lligats amb filferrorecuit, separadors i qualsevol altre elements de muntatge.

P- 68  €0,99

B0A142U0 Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm  €0,00800
B0B2U002 Acer corrugat B 500 S en barres  €0,42000

Altres conceptes 0,56 €

UtG4BXU010 Formació de conjunt d'anclatges entre la fosa-filtre i la solera de formigó per
evitar flotació. 

P- 69  €450,00

Sense descomposició 450,00 €

m2G4D0V010 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p. d'apuntalaments,
arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament
necessari.

P- 70  €25,90

B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €1,05000
B0D629A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos  €0,48960
B0D7U002 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos  €1,10000
B0DZA000 Desencofrant  €0,13500
B0DZU005 Materials auxiliars per a encofrar  €0,42800

Altres conceptes 22,70 €

m2G4D0V030 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base rectilinia, de
8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p. d'apuntalaments, arriostraments,
distanciadors i mitjans auxiliars. Incloent l'esgotament necessari.

P- 71  €31,81

B0A31000 Clau acer  €0,14100
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,52500
B0D6U005 Puntal metal.lic i telescopic per a 7 m d'alçaria i 150 usos  €0,16227
B0D7U020 Tauler fenolic de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,51885
B0DZA000 Desencofrant  €0,18000
B0DZU010 Amortització de bigues de maniobra i elements distanciadors  €1,85000

Altres conceptes 26,43 €

m2G4D0V050 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics, per a deixar el formigó
vist

P- 72  €34,00

B0A31000 Clau acer  €0,09400
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,35000
B0D625A0 Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d´alçària i 150 usos  €0,10142
B0D7U020 Tauler fenolic de 22 mm de gruix, per a 5 usos  €2,51885
B0DZA000 Desencofrant  €0,10800
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B0DZU010 Amortització de bigues de maniobra i elements distanciadors  €1,85000

Altres conceptes 28,98 €

m3G4DEU010 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de
la base

P- 73  €11,20

B032U010 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra  €0,32670
B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos  €0,05250
B0DFU001 Amortització de cindri metàl·lica  €5,39000

Altres conceptes 5,43 €

mG4E25610 Subministrament i col·locació de reixa model simple torsió o equivalent de 2
m d'alçada (executada sobre base de formigó o bloc), de forma romboidal
fabricat amb filferro de 400N/mm2 de resistencia recobert plastificat de color
verd , postes especials color verd tipus lux d50-1,5mm (e.m.) fabricats en
xapa galvanitzada en calen tipus z-275 especialment concebuts per a
tancaments amb accessoris intercambiables i possibilitat de fixació de la
malla a qualsevol punt del poste. Postes extrems i de tensió d50-1,5mm
(e.m.). Separació de postes de tensió de 30m i intermitjos de 3m. Filferro
tipus 16. Muntatge i tensat de la malla inclòs. 
La partida inclou:
-Formació d'una unitat de porta d'accès de 2,40 m'alçada i 3,60 m d'amplada
en dos fulles batents, model LUX EST (de Rivisa o equivalent), incloent
postes i elements accessoris.
-Formació de tres unitats de porta d'accès d'home de 1,00 m d'amplada en
una fulla batent, model LUX EST (de Rivisa o equivalent), incloent postes i
elements accessoris.
Tot inclòs

P- 74  €60,12

B0E244L6 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista,
gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

 €17,60378

Altres conceptes 42,52 €

m2G4E25668 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, llis, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 75  €53,18

B0E244L6 Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista,
gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

 €17,60378

Altres conceptes 35,58 €

m2G4E2H628 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara vista, rugós, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col.locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:5 (7,5 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 76  €52,92

B0E254L6 Bloc de morter de ciment, foradat, rugós, de 400x200x200 mm de cara vista,
gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

 €19,43000

Altres conceptes 33,49 €

m2G6A18436 Registres en entramat metà·lic d'acer inoxidable, inclòs bastiments. Tot inclòsP- 77  €90,00

Sense descomposició 90,00 €

mG7J1U304 Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm,
adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del parament de formigó

P- 78  €14,35

B7J1U104 Perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20 mm, per a junt de dilatació  €12,65000
B7J5U101 Massilla per a segellats, monocomponent hidroexpansiva  €0,60000

Altres conceptes 1,10 €



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 11

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mGD770160 Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per
sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 160 mm de diàmetre
incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou
l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i recobriment
d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la canonada i
l’arqueta prefabricada.

P- 79  €14,10

Sense descomposició 14,10 €

mGD770200 Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per
sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 200 mm de diàmetre
incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou
l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i recobriment
d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la canonada i
l’arqueta prefabricada.

P- 80  €16,35

Sense descomposició 16,35 €

mGD770250 Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per
sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 250 mm de diàmetre
incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou part
proporcional de colzes, l'encatament, impregnació amb cola per canonada
homologada i recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a
les unicons amb les arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus
Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre de la part preparada de
la canonada i l’arqueta prefabricada.

P- 81  €25,83

Sense descomposició 25,83 €

mGD770315 Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de PVC per
sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 315 mm de diàmetre
incloent juntes d'estanquitat i proves d'estanquitat. La partida inclou
l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i recobriment
d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les
arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la canonada i
l’arqueta prefabricada.

P- 82  €38,33

Sense descomposició 38,33 €

mlGD7G0100 Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 100 mm, per
sanejament amb junta automàtica flexible, revestida interiorment de morter
de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i
revestida exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura
epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de
Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes,
reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable,
aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250
micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble
junta hidroexpansiva i peces especials.

P- 83  €42,13

BD7G0150 Canonada de fosa dúctil DN 150 mm, per sanejament amb junta automàtica
flexible, revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la
part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una
capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final
del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent,
incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..).
En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb
l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en
obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

 €32,14000

Altres conceptes 9,99 €
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mlGD7G0150 Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 150 mm, per
sanejament amb junta automàtica flexible, revestida interiorment de morter
de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i
revestida exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura
epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de
Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes,
reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable,
aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250
micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble
junta hidroexpansiva i peces especials.

P- 84  €47,03

BD7G0150 Canonada de fosa dúctil DN 150 mm, per sanejament amb junta automàtica
flexible, revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la
part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una
capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final
del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent,
incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..).
En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb
l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en
obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

 €32,14000

Altres conceptes 14,89 €

mlGD7G0200 Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 200 mm, per
sanejament amb junta automàtica flexible, revestida interiorment de morter
de ciment aluminòs, reforçat en la part interior de l'endoll amb brea epoxi, i
revestida exteriorment amb una capa de zenc electrodipositat més pintura
epoxídica, reforçat l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de
Saint Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes,
reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de peces d'aigua potable,
aquestes es protegiran amb l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250
micres. Estanqueitat en obres de fabrica amb passamurs format amb doble
junta hidroexpansiva i peces especials.

P- 85  €63,54

BD7G0200 Canonada de fosa dúctil DN 200 mm, per sanejament amb junta automàtica
flexible, revestida interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la
part interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb una
capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat l'extrem final
del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint Gobain o equivalent,
incloent-hi la p.p. de peces especials (colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..).
En cas d'utilització de peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb
l'aplicació de dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en
obres de fabrica amb passamurs format amb doble junta hidroexpansiva i
peces especials.

 €57,06000

Altres conceptes 6,48 €

mlGD7O0063 Subministrament i col·locació de canonada de polietilè d'alta densitat PE100,
PN10, Diàmetre exterior: 63 mm. Diàmetre interior: 55,4 mm. Segons UNE
12.201. Segons UNE 12.201. Totes les unions entre canonades de polietilè o
amb accessoris roscats seran amb maniguets electrosoldats.inclou la part
proporcional d'accessoris i vàlvules.Totalment instal·lada i provada.

P- 86  €7,04

Sense descomposició 7,04 €

UtGD7P0010 Formació de baixant de fins a 5 m d'alçada amb canonada de PVC 315 mm
SN8 per sanejament incloent colzes, unions i treballs auxiliars de connexió a
canonada existent. La partida inclou la millora de la fonamentació el pilar
existent (incloent demolicions parcials amb mitjans manuals, gestió integral
de subproductes i ampliació i millora de la fonamentació). 

P- 87  €590,00

Sense descomposició 590,00 €
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uGDD1B120 Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de registre de
1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a connexionat de canonades de
fins a 600 mm de diàmetre amb acabat vertical mascle per a connexionat
d'anells o conus de reducció. inclou formació de mitja canya de formigó
previa imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i junta
d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els treballs necessaris
per a la correcta connexió de les canonades. segons UNE 1917. tot inclòs,
marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent.

P- 88  €455,96

B1000000 subministre de materials per l'execució de l'unitat d'obra  €348,64500
Altres conceptes 107,32 €

mGDD1M120 Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre interior,
amb anells prefabricats de formigó armat de 15 cm de gruix, marca i model
Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou subministre i col·locació d'anells
i conus de reducció o llosa de tancament de diferents mides així com juntes
d'estanqueitat entre anells i conus i repàs de juntes interiors amb morter de
ciment especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent. inclou
suplements d'obra de fàbrica fins a arribar a cota de coronació de la rasant
d'asfalt (excepte marc i tapa).

P- 89  €228,18

B1000000 subministre de materials per l'execució de l'unitat d'obra  €147,69300
Altres conceptes 80,49 €

u.GDDZD600 Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400 decor o
equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal segons ISO 1083 (tipus
500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124, articulada, extraible en posició
vertical, autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta de
polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc
accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix,
marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al sol amb
tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o formigó de nivellació. Totalment
instal·lat, tot inclòs segons criteri DF.

P- 90  €191,00

B0704200 Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel  €0,68952
BDDZ3150 Bastiment i tapa per a pou de registre model brio sr de la casa norinco o

equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal segons iso 1083 (tipus
500-7) i en1583, clase d400 segons en124, articulada, extraible en posició
vertical, autocentrada en el seu marc per 5 guies i provista de junta de
polietilè antisoroll, antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc
accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie del mateix,
marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats per ancorar al sol,
pintada amb pintura hidrosoluble negra no tòxica, no inflamable i no
contaminant segons bs-3416.

 €80,00000

Altres conceptes 110,31 €

uGDDZU052 Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta estanqueitat (
PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou
de registre, totalment col·locat

P- 91  €375,05

B071UC01 Morter M-80  €1,48680
BDDZU054 Bastiment de diam 85x10 cm i tapa de 61 cm de diàmetre, de fosa dúctil, de

alta estanqueitat, per a càrrega de ruptura de 40 t, PAMESTANCA o
equivalent.

 €331,05000

Altres conceptes 42,51 €

uGDDZU100 Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànolsP- 92  €9,85

B071U001 Morter M-80  €0,19707
BDDZU010 Graó per a pou de registre de polipropilé armat de 300x300x300 mm  €4,94000

Altres conceptes 4,71 €
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uGDDZU105 Control d'aigua dins de pou de registre mitjançant subministrament i
col·locació de vàlvula 'tajadera' d'accionament manual formada per dos guies
verticals i una horitzontal (en la base) en forma de U, comporta d'acer de 3
mm de gruix, incloent cadena d'accionament i subjecció fins a cota superior
del pou. La partida inclou la preparació i modificació de la base del pou de
registre. Tot instal·lat i provat

P- 93  €420,00

Sense descomposició 420,00 €

mGDG3C125 canonada de PVC passacables de 125 mm de diàmetre i 1,4 mm de gruix,
per a la seva col·locació a l'interior d'un dau de formigó amb uions encolades.

P- 94  €5,10

Sense descomposició 5,10 €

uGDK2A4F3 Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i fins a 100
cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre llit de sorra. 

P- 95  €131,92

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €2,41570

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €66,50000
Altres conceptes 63,00 €

uGDK2A4G3 Formació d'arqueta per a instal·lació de reixa de neteja manual, executada
amb mao (o bloc de formigó) arrebossat i lliscat per dins de 40x120 cm
interior i fins a 200 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre llit
de sorra. La partida inclou la col·locació de tancament i baranes perimetrals a
l'arqueta fins a una alçada de 1,0 m sobre la rasant del terreny.  

P- 96  €391,91

B060U310 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs
transport a l'obra

 €10,84600

B0F1D2A1 Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir  €182,40000
Altres conceptes 198,66 €

uGDKZHEC4 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 520x520mm i
classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat amb morter

P- 97  €90,71

B0704200 Morter m-4a ( 4 n/mm2 ) a granel  €1,01400
BDKZHEC0 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620mm i

classe C250 segons norma UNE-EN 124
 €49,62000

Altres conceptes 40,08 €

UtGDP00010 Treballs de control d'aigües residuals al llarg de les tasques de connexionat
de les aigües residuals a la instal·lació provisional. La partida inclou el
subministrament i col·locació (i posterior desmuntatge) de globus obturadors
i/o bombaments provisionals d'aigües residuals (incloent tapes i canonades
provisionals). Tot inclòs

P- 98  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

uGDQBV010 Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida de tres tubs de PVC
de D160mm, de 2,5 m de longitud i 0,60 m d'alçada (en la secció de sortida
dels tubs), parets de 20 cm de gruix, incloses aletes, base de formigó
emmacada amb pedra natural i rastrell, totalment col·locat, incloent encofrats
i formació de base de graves. Tot inclòs.

P- 99  €1.700,00

Sense descomposició 1.700,00 €

uGDQBV015 Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida de un tub de PVC de
D315mm, de 1 m de longitud i 0,80 m d'alçada (en la secció de sortida dels
tubs), parets de 20 cm de gruix, incloses aletes, base de formigó emmacada
amb pedra natural i rastrell, totalment col·locat, incloent encofrats i formació
de base de graves. Tot inclòs.

P- 100  €1.280,00

Sense descomposició 1.280,00 €

m3GR3P2311 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat elèctrica
menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada
amb retroexcavadora mitjana

P- 101  €32,03
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BR3P2310 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una conductivitat

elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel
 €23,92005

Altres conceptes 8,11 €

uGR66222B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l,
excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

P- 102  €4,76

B0111000 Aigua  €0,00885
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0.8 m3
 €0,18189

Altres conceptes 4,57 €

uGR66266B Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l,
excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un
pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada
amb un 10% de compost i primer reg

P- 103  €32,10

B0111000 Aigua  €0,05133
BR341150 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en

sacs de 0.8 m3
 €0,84882

Altres conceptes 31,20 €

m2GR7217K0 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix
manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una
dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent,
bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2

P- 104  €1,23

B0111000 Aigua  €0,00354
BR34J000 Bioactivador microbià  €0,10770
BR361100 Estabilitzant sintètic de base acrílica  €0,40095
BR3A7000 Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent  €0,17970
BR3PAN00 Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta  €0,20000
BR4U1K00 Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de

lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N
 €0,14670

Altres conceptes 0,19 €

u.M0AM0011 Subministrament i instal·lació de la canonada d'alimentació d'aigua de
serveis.
- Diàmetre nominal: 25 mm.
- Longitud aproximada: 20 m.
- Connexió: Per soldadura TIG.
- Material: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ISO 1127 de 2,0 mm de
gruix.
- Inclou: suports, accesoris, etc.
La partida inclou la connexió a la canonada general d'aigua de serveis, i les
connexions amb les vàlvules de bola i electrovàlvula.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 105  €681,45

B0AM0011 Canonada d'alimentació d'aigua de serveis.
- Diàmetre nominal: 25 mm.
- Longitud aproximada: 20 m.
- Connexió: Per soldadura TIG.
- Material: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ISO 1127 de 2,0 mm de
gruix.
- Inclou: suports, accesoris, etc.
La partida inclou la connexió a la canonada general d'aigua de serveis, i les
connexions amb les vàlvules de bola i electrovàlvula.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €530,62000

Altres conceptes 150,83 €
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u.M0AM0015 Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del tanc
polivalent format per una te submergida 0,50 m en el líquid i 1,20 per sobre
del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 106  €938,61

B0AM0015 Peça de sortida dels dipòsits del tanc polivalent format per una te
submergida 0,50 m en el líquid i 1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €730,85000

Altres conceptes 207,76 €

u.M0AM1301 Subministrament i instal·lació de columna d'impulsió de les bombes d'aigua
d'entrada, des de la bomba fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN65/DN80, suports, accessoris,
cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 107  €391,63

B0AM1301 Columna d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des de la bomba fins
al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN65/DN80, suports, accessoris,
cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €304,94000

Altres conceptes 86,69 €

u.M0AM1302 Subministrament i instal·lació de pantaló d'impulsió de les bombes d'aigua
d'entrada, des de les vàlvules de comporta de la impulsió individual fins al
mesurador de cabal.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 2,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 108  €752,53
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B0AM1302 Pantaló d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des de les vàlvules de

comporta de la impulsió individual fins al mesurador de cabal.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 2,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €585,96000

Altres conceptes 166,57 €

u.M0AM1303 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de les bombes d'aigua
d'entrada, des del mesurador de cabal fins a les vàlvules de comporta, la
d'entrada al pretractament i la de by-pass del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 6,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 109  €1.010,22

B0AM1303 Canonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des del mesurador
de cabal fins a les vàlvules de comporta, la d'entrada al pretractament i la de
by-pass del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 6,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €786,62000

Altres conceptes 223,60 €

u.M0AM1304 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de les bombes d'aigua
d'entrada, des del rodet de desmuntatge fins al pretractament prefabricat.
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 0,5/0,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN150/DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 110  €507,01

B0AM1304 Canonada d'impulsió de les bombes d'aigua d'entrada, des del rodet de
desmuntatge fins al pretractament prefabricat.
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 0,5/0,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN150/DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €394,79000

Altres conceptes 112,22 €
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u.M0AM1401 Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass del pretractament, des
del rodet de desmuntatge del by-pass fins a la brida de la canonada de
sortida del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 9,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 111  €1.064,12

B0AM1401 Canonada de by-pass del pretractament, des del rodet de desmuntatge del
by-pass fins a la brida de la canonada de sortida del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 9,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 2,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €828,59000

Altres conceptes 235,53 €

u.M0AM1402 Subministrament i instal·lació de canonada de sortida del pretractament, des
de l'equip prefabricat fins a la vàlvula de comporta.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 0,25 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 112  €435,85

B0AM1402 Canonada de sortida del pretractament, des de l'equip prefabricat fins a la
vàlvula de comporta.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 0,25 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €339,38000

Altres conceptes 96,47 €

u.M0AM1403 Subministrament i instal·lació de peça de derivació de l'aigua de sortida, des
de la vàlvula de comporta de sortida del pretractament, fins a les vàlvules de
comporta d'entrada al decantador primari i de by-pass del tanc polivalent,
incloent la connexió de la canonada de by-pass del pretractament..
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 1,8 / 0,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 /2,0
mm de gruix.
- Inclou: Brides, tes iguals DN150, reducció concèntrica DN150/DN80,
suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 113  €1.803,64
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B0AM1403 Peça de derivació de l'aigua de sortida, des de la vàlvula de comporta de

sortida del pretractament, fins a les vàlvules de comporta d'entrada al
decantador primari i de by-pass del tanc polivalent, incloent la connexió de la
canonada de by-pass del pretractament..
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 1,8 / 0,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 /2,0
mm de gruix.
- Inclou: Brides, tes iguals DN150, reducció concèntrica DN150/DN80,
suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €1.404,42000

Altres conceptes 399,22 €

u.M0AM1404 Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació a la decantació
primària, des del rodet de desmuntatge fins a l'entrada al decantador.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 10,8 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 114  €3.122,27

B0AM1404 Canonada d'alimentació a la decantació primària, des del rodet de
desmuntatge fins a l'entrada al decantador.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 10,8 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €2.431,18000

Altres conceptes 691,09 €

u.M0AM1405 Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass del tanc polivalent,
des del rodet de desmuntatge fins a la brida de connexió amb la canonada
de foneria.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 3,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 115  €1.415,13

B0AM1405 Canonada de by-pass del tanc polivalent, des del rodet de desmuntatge fins
a la brida de connexió amb la canonada de foneria.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 3,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7 de 3,0 mm
de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €1.101,90000

Altres conceptes 313,23 €
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u.M0AM1406 Subministrament i instal·lació de la canonada de buidats del pretractament,
des de la vàlvula de bola fins a l'arqueta de drenatges.
- Diàmetre nominal: 50 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 116  €123,02

B0AM1406 Canonada de buidats del pretractament, des de la vàlvula de bola fins a
l'arqueta de drenatges.
- Diàmetre nominal: 50 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €95,79000

Altres conceptes 27,23 €

u.M0AM2501 Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs primaris,
des del fons del decantador fins al passamurs de sortida del decantador
primari.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 117  €102,62

B0AM2501 Canonada d'aspiració de fangs primaris, des del fons del decantador fins al
passamurs de sortida del decantador primari.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €79,90000

Altres conceptes 22,72 €

u.M0AM2502 Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs primaris,
des del passamurs de sortida del decantador primari fins al rodet de
desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 118  €101,39
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B0AM2502 Canonada d'aspiració de fangs primaris, des del passamurs de sortida del

decantador primari fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €78,95000

Altres conceptes 22,44 €

u.M0AM2503 Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de fangs primaris, des de
les vàlvula de comporta fins a la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 2,7 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 119  €618,16

B0AM2503 Pantaló d'aspiració de fangs primaris, des de les vàlvula de comporta fins a
la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 2,7 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €481,33000

Altres conceptes 136,83 €

u.M0AM2504 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs primaris, des
de la bomba de purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 120  €98,62

B0AM2504 Canonada d'impulsió de fangs primaris, des de la bomba de purga fins a la
vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €76,79000

Altres conceptes 21,83 €
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u.M0AM2505 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs primaris, des
de la vàlvula de comporta fins al passamurs d'entrada al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 16,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
La partida inclou el picatge DN25, d'una longitud aproximada de 0,50 m amb
dos colzes de 90º i l'espai per encabir una vàlvula de bola DN25.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 121  €964,82

B0AM2505 Canonada d'impulsió de fangs primaris, des de la vàlvula de comporta fins al
passamurs d'entrada al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 16,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
La partida inclou el picatge DN25, d'una longitud aproximada de 0,50 m amb
dos colzes de 90º i l'espai per encabir una vàlvula de bola DN25.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €751,27000

Altres conceptes 213,55 €

u.M0AM2601 Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs biològics,
des del fons del decantador fins al passamurs de sortida del decantador
intermedi.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 122  €102,62

B0AM2601 Canonada d'aspiració de fangs biològics, des del fons del decantador fins al
passamurs de sortida del decantador intermedi.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €79,90000

Altres conceptes 22,72 €

u.M0AM2602 Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de fangs biològics,
des del passamurs de sortida del decantador biològic fins al rodet de
desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 123  €101,39
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B0AM2602 Canonada d'aspiració de fangs biològics, des del passamurs de sortida del

decantador biològic fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €78,95000

Altres conceptes 22,44 €

u.M0AM2603 Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de fangs biològics, des
de les vàlvula de comporta fins a la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 124  €503,14

B0AM2603 Pantaló d'aspiració de fangs biològics, des de les vàlvula de comporta fins a
la bomba de purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €391,78000

Altres conceptes 111,36 €

u.M0AM2604 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des
de la bomba de purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 125  €98,62

B0AM2604 Canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la bomba de purga fins a la
vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €76,79000

Altres conceptes 21,83 €
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u.M0AM2605 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des
de la vàlvula de retenció fins a les vàlvules de papallona de recirculació i de
purga de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 1,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 126  €404,74

B0AM2605 Canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de retenció fins a
les vàlvules de papallona de recirculació i de purga de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 1,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris, accessoris,
cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €315,15000

Altres conceptes 89,59 €

u.M0AM2606 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des
de la vàlvula de papallona de purga fins al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 127  €378,31

B0AM2606 Canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de papallona de
purga fins al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €294,57000

Altres conceptes 83,74 €

u.M0AM2607 Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs biològics, des
de la vàlvula de papallona de recirculació fins al reactor anòxic.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 128  €378,31
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B0AM2607 Canonada d'impulsió de fangs biològics, des de la vàlvula de papallona de

recirculació fins al reactor anòxic.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €294,57000

Altres conceptes 83,74 €

u.M0AM3301 Subministrament i instal·lació de canonada de mesura d'aigua tractada, des
del passamurs fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex
de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 129  €547,21

B0AM3301 Canonada de mesura d'aigua tractada, des del passamurs fins al rodet de
desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el
vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €426,09000

Altres conceptes 121,12 €

u.M0AM3302 Subministrament i instal·lació de canonada de mesura d'aigua tractada, des
del mesurador de cabal fins al passamurs.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex
de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 130  €547,21

B0AM3302 Canonada de mesura d'aigua tractada, des del mesurador de cabal fins al
passamurs.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el
vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €426,09000

Altres conceptes 121,12 €
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u.M0AM4301 Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació als filtres verticals,
des del passamurs de sortidade l'arqueta fins a la descàrrega en el centre del
filtre
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud mitja aproximada: 12,6 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el vèrtex
de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

P- 131  €1.354,78

B0AM4301 Canonada d'alimentació als filtres verticals, des del passamurs de sortidade
l'arqueta fins a la descàrrega en el centre del filtre
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud mitja aproximada: 12,6 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN 2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de gruix s/ISO
1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle en el
vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000.

 €1.054,91000

Altres conceptes 299,87 €

u.M0B10040 Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

P- 132  €103,56

B0B10040 Vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

 €80,64000

Altres conceptes 22,92 €
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u.M0B10080 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

P- 133  €126,76

B0B10080 Vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

 €98,70000

Altres conceptes 28,06 €

u.M0B10150 Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

P- 134  €252,41

B0B10150 Vàlvula de comporta de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000.

 €196,55000

Altres conceptes 55,86 €
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u.M0B30040 Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

P- 135  €91,15

B0B30040 Vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

 €70,97000

Altres conceptes 20,18 €

u.M0B30080 Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

P- 136  €112,48

B0B30080 Vàlvula de retenció de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000.

 €87,58000

Altres conceptes 24,90 €
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u.M0B60025 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents
característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

P- 137  €41,70

B0B60025 Vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

 €32,47000

Altres conceptes 9,23 €

u.M0B60050 Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents
característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 50.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

P- 138  €146,48

B0B60050 Vàlvula de bola de les següents característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 50.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000.

 €114,06000

Altres conceptes 32,42 €

u.M0B90040 Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

P- 139  €103,73

B0B90040 Rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

 €80,77000

Altres conceptes 22,96 €
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u.M0B90065 Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 65 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

P- 140  €146,20

B0B90065 Rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 65 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

 €113,85000

Altres conceptes 32,35 €

u.M0B90080 Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

P- 141  €150,81

B0B90080 Rodet de desmuntatge de les següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

 €117,43000

Altres conceptes 33,38 €

u.M0B90150 Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

P- 142  €176,08
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B0B90150 Rodet de desmuntatge de les següents característiques:

Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000.

 €137,10000

Altres conceptes 38,98 €

u.M0BCL025 Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula de pas directe de les següents
característiques:
Marca: LUCIFER o equivalent.
Diàmetre nominal: 1´´.
Fluïd: aigua tractada.
Alimentació: 220 V, 50 Hz.
Resta de característiques segons ET M0BBL000.

P- 143  €82,51

B0BCL025 Electrovàlvula de pas directe de les següents característiques:
Marca: LUCIFER o equivalent.
Diàmetre nominal: 1´´.
Fluïd: aigua tractada.
Alimentació: 220 V, 50 Hz.
Resta de característiques segons ET M0BBL000.

 €64,25000

Altres conceptes 18,26 €

u.M0C20040 Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

P- 144  €324,26

B0C20040 Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

 €252,48000

Altres conceptes 71,78 €

u.M0C20200 Subministre i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

P- 145  €1.051,70

B0C20200 Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000

 €818,91000

Altres conceptes 232,79 €
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u.M0C2E040 Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per
descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

P- 146  €345,95

B0C2E040 Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per
descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

 €269,37000

Altres conceptes 76,58 €

u.M0C2E200 Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per
descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

P- 147  €1.205,10

B0C2E200 Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de gruix per
descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000

 €938,36000

Altres conceptes 266,74 €

u.M0C30100 Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

P- 148  €404,76

B0C30100 Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

 €315,17000

Altres conceptes 89,59 €

u.M0C30150 Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 150 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

P- 149  €589,94
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B0C30150 Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:

Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 150 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

 €459,37000

Altres conceptes 130,57 €

u.M0C30200 Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

P- 150  €813,61

B0C30200 Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

 €633,52000

Altres conceptes 180,09 €

u.M0C30300 Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 300 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

P- 151  €1.157,93

B0C30300 Passamurs  metàl·lic de les següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 300 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000

 €901,63000

Altres conceptes 256,30 €

u.M0D10000 Subministrament i instal·lació de controlador de nivell de les següents
característiques:
Marca: FLYGT o equivalent
Tipus: interruptor-mecànic
Model: ENM-10
Instal·lació: penjada
Materials:
 Coberta: polipropilè
 Cable: PVC especial
Resta de característiques segons ET M0D10000.

P- 152  €92,13

B0D10000 Controlador de nivell de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent
Tipus: interruptor-mecànic
Model: ENM-10
Instal·lació: penjada
Materials:
 Coberta: polipropilè
 Cable: PVC especial
Resta de característiques segons ET M0D10000.

 €71,74000

Altres conceptes 20,39 €
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u.M0D1H000 Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de les següents
característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

P- 153  €345,86

B0D1H000 Interruptor de nivell de les següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000.

 €269,31000

Altres conceptes 76,55 €

mM0D40305 Subministre i instal·lació de vessador de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305.

P- 154  €81,51

B0D40305 Vessador de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305.

 €63,47000

Altres conceptes 18,04 €

u.M0D40510 Subministrament i instal·lació de deflector de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 1.000 mm
 Gruix: 5 mm
 Longitud: 1,50 m
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Inclou els suports i rigiditzadors necessaris.

P- 155  €407,66

B0D40510 Deflector de les següents característiques:
Dimensions
 Alçada: 1.000 mm
 Gruix: 5 mm
 Longitud: 1,50 m
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Inclou els suports i rigiditzadors necessaris.

 €317,34000

Altres conceptes 90,32 €

u.M0D70025 Subministrament i instal·lació de pressa d'aigua de neteja per a conduccions
de les següents característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025.

P- 156  €87,25

B0D70025 Pressa d'aigua de neteja per a conduccions de les següents
característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025.

 €67,93000

Altres conceptes 19,32 €
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UtM0D7A040 Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix segons ISO
1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

P- 157  €122,99

Sense descomposició 122,99 €

u.M1A84620 Subministrament i instal·lació d'agitador submergit de les següents
característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el suport superior de les
barres guia, estructura del sistema d'hissat, base pel winche, winche, polinxa
i suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620.

P- 158  €4.678,04

B1A84620 Agitador submergit de les següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el suport superior de
les barres guia, estructura del sistema d'hissat, base pel winche, winche,
polinxa i suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620.

 €3.642,60000

Altres conceptes 1.035,44 €

u.M1B13069 Subministrament i instal·lació de grup motobomba submergible de les
següents característiques:
Servei: Bombament entrada a l'EDAR.
Marca: FLYGT o equivalent.
Tipus: DP-3069-LT.
Fluid: Aigua bruta.
Cabal: 16,67 m3/h.
Alçada manomètrica: 7,62 m.c.d.a.
Velocitat de la bomba: 1.355 rpm.
Motor:
   - Potencia: 2,00 kW.
   - Velocitat: 1.355 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Cos: fosa GG25.
   - Rodet: fosa GG20.
   - Eix: acer inoxidable DIN 1.4057 (AISI-431).
   - Tanca: superior de Carbó-Ceràmica. Inferior de WCCr-Ceràmic.
Inclou sòcol de descàrrega en fosa, suport superior, cadena i tubs guia, tots
en acer inoxidable AISI-316L.
El sòcol s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina
HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612 o equivalent (segons
indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1B13069.

P- 159  €2.250,55
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B1B13069 Grup motobomba submergible de les següents característiques:

Servei: Bombament entrada a l'EDAR.
Marca: FLYGT o equivalent.
Tipus: DP-3069-LT.
Fluid: Aigua bruta.
Cabal: 16,67 m3/h.
Alçada manomètrica: 7,62 m.c.d.a.
Velocitat de la bomba: 1.355 rpm.
Motor:
   - Potencia: 2,00 kW.
   - Velocitat: 1.355 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Cos: fosa GG25.
   - Rodet: fosa GG20.
   - Eix: acer inoxidable DIN 1.4057 (AISI-431).
   - Tanca: superior de Carbó-Ceràmica. Inferior de WCCr-Ceràmic.
Inclou sòcol de descàrrega en fosa, suport superior, cadena i tubs guia, tots
en acer inoxidable AISI-316L.
El sòcol s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina
HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612 o equivalent (segons
indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1B13069.

 €1.752,41000

Altres conceptes 498,14 €

u.M1BA0000 Subministrament i instal·lació de grup de pressió d'aigua potable de les
següents característiques:
- Cabal: 3.900 L/h
- Pressió engegada: 2,0 kg/cm²
- Pressió màxima: 6,7 kg/cm²
- Potència: 1,5CV
Totalment instal·lat i provat.

P- 160  €788,80

B1BA0000 Grup de pressió d'aigua potable de les següents característiques:
- Cabal: 3.900 L/h
- Pressió engegada: 2,0 kg/cm²
- Pressió màxima: 6,7 kg/cm²
- Potència: 1,5CV
Totalment instal·lat i provat.

 €614,21000

Altres conceptes 174,59 €
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u.M1BJFM40 Subministrament i instal·lació de grup motobomba peristàltica de les
següents característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:

- Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR; Connexions: Acer
inoxidable.

- Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i recobriment de polèster en
pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina
HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612 o equivalent (segons
indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40.

P- 161  €5.460,00

B1BJFM40 Grup motobomba peristàltica de les següents característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:

- Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR; Connexions: Acer
inoxidable.

- Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i recobriment de polèster en
pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb resina
HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada sobre la solera, posteriorment
s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb Sikagrout 612 o equivalent (segons
indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40.

 €4.251,47000

Altres conceptes 1.208,53 €
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u.M1E80420 Subministrament i instal·lació de reixa manual de les següents
característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de 40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L ranurat i rastrell en
alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420.

P- 162  €819,00

B1E80420 Reixa manual de les següents característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de 40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L ranurat i rastrell en
alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420.

 €637,72000

Altres conceptes 181,28 €

u.M1F20404 Subministrament i instal·lació de comporta mural manual de les següents
característiques:
Servei:  Aïllament a l'entrada a l'EDAR.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Amplada: 0,40 m.
Alçada. 0,40 m.
Càrrega aigua: 1,50 m.
Alçada banqueta: 2,00 m.
Alçada volant. 2,90 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  - Volant: fosa.
  - Resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

P- 163  €1.637,99

B1F20404 Comporta mural manual de les següents característiques:
Servei:  Aïllament a l'entrada a l'EDAR.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Amplada: 0,40 m.
Alçada. 0,40 m.
Càrrega aigua: 1,50 m.
Alçada banqueta: 2,00 m.
Alçada volant. 2,90 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  - Volant: fosa.
  - Resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

 €1.275,44000

Altres conceptes 362,55 €
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u.M1F2D200 Subministre i instal·lació de comporta mural manual de les següents
característiques:
Servei:  Aïllament biodisc i aïllament tractament terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

P- 164  €1.244,98

B1F2D200 Comporta mural manual de les següents característiques:
Servei:  Aïllament biodisc i aïllament tractament terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000.

 €969,41000

Altres conceptes 275,57 €

u.M2A71100 Subministe i instal·lació de contenidor de les següents característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100.

P- 165  €386,78

B2A71100 Contenidor de les següents característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100.

 €304,18000

Altres conceptes 82,60 €
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u.M2B1HRO5 Subministrament i instal·lacióde planta compacte de pretractament de les
següents característiques:
  Marca: HUBER o equivalent
  Tipus: HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200.
  Caudal màxim: 10 L/s
La partida inclou els següents equips:

Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200 construida en
acer inox. AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a RPPS, construit en acer inox
AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a cargol d'extracció de sorres
1500 mm construit en acer inox AISI-316L
  Coberta construida en acer inox AISI-316L
   Easy Wash Unit, neteja de sorres
  Dipòsit de greixos 
  Plataforma de servei amb barana construida en acer inox AISI-316L

Subministrament i instal·lació d'escomesa d'aigua de serveis de DN-40 mm
d'acer inox AISI-316 L, per a neteja

Quadre elèctric per a pretractament, per al comandament i control de tots
els equips, incloent el cablejat de tots els receptors.
Totalment instal·lat, provat i verificat
Resta de característiques segons ET M2B1HRO5

P- 166  €96.947,50

B2B1HR05 Planta compacte de pretractament de les següents característiques:
  Marca: HUBER o equivalent
  Tipus: HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200.
  Caudal màxim: 10 L/s
La partida inclou els següents equips:

Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200 construida
en acer inox. AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a RPPS, construit en acer inox
AISI-316 L

Tobogan o chute de descàrrega tancat per a cargol d'extracció de sorres
1500 mm construit en acer inox AISI-316L
  Coberta construida en acer inox AISI-316L
   Easy Wash Unit, neteja de sorres
  Dipòsit de greixos 
  Plataforma de servei amb barana construida en acer inox AISI-316L

Subministrament i instal·lació d'escomesa d'aigua de serveis de DN-40 mm
d'acer inox AISI-316 L, per a neteja

Quadre elèctric per a pretractament, per al comandament i control de tots
els equips, incloent el cablejat de tots els receptors.
Totalment instal·lat, provat i verificat
Resta de característiques segons ET M2B1HRO5

 €75.488,98000

Altres conceptes 21.458,52 €
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u.M2B2KKA1 Subministrament i instal·lació de tractament biològic mitjançant biodiscs de
les següents característiques:
Marca: System S&P O EQUIVALENT
Model: KKA-2000-E-1850/2
Dades de disseny per a 2 biodiscs
  Cabal diari: 75 m³/dia
  Cabal mig: 3,13 m³/h
  Cabal punta: 5,63 m³/h
  Càrrega de DQO: 65,33 kg/d
  Càrrega contaminant DBO5: 30,95 kg/d
  Càrrega contaminant SS: 29,09 kg/d
  Càrrega contaminant NTK: 4,50 kg/d
Característiques aigües tractades:
  DQO sortida inferior o igual a 125 ppm
  DBO5 sortida inferior o igual a 25ppm
  SS sortida inferior o igual a 35ppm
  NT sortida inferior o igual a 15 ppm
Característiques unitàries del biodisc:
  Diàmetre del disc: 2.000 mm
  Nombre d'etapes: 3
  Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110
  Nombre total de discs: 295
  Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm
  Superfície de biodiscs: 1.850 m²
  Longitud: 10.110 mm
  Ample: 2.260 mm
  Alçada: 2.265 mm
  Diàmetre de l'eix: 120 mm
  Velocitat de gir: 3,5 rpm
Model decantador lamel·lar: LMS-E-3,5/1
Potència de cada biodisc:
  Biodiscs: 1,1 kW
  Bomba purga fangs: 0,60kW
Materials:
  Biodiscs: polipropilè
  Estructura exterior: acer inoxidable AISI-304
La partida inclou:
  Muntatge hidràulic entre els equips.
  Ancoratge i anivellament del biodisc.

Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de fangs i del motor del
biodisc amb el quadre elèctric.
  Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el sistema.

Coberta d'alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb sistema
d'obertura servo assistida que permet l'accés a tots els components del
mòdul de biodiscs.
Totalment muntat i verificat. 
Resta de característiques segons ET M2B2KKA1.

P- 167  €109.734,95
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B2B2KKA1 Tractament biològic mitjançant biodiscs de les següents característiques:

Marca: System S&P O EQUIVALENT
Model: KKA-2000-E-1850/2
Dades de disseny per a 2 biodiscs
  Cabal diari: 75 m³/dia
  Cabal mig: 3,13 m³/h
  Cabal punta: 5,63 m³/h
  Càrrega de DQO: 65,33 kg/d
  Càrrega contaminant DBO5: 30,95 kg/d
  Càrrega contaminant SS: 29,09 kg/d
  Càrrega contaminant NTK: 4,50 kg/d
Característiques aigües tractades:
  DQO sortida inferior o igual a 125 ppm
  DBO5 sortida inferior o igual a 25ppm
  SS sortida inferior o igual a 35ppm
  NT sortida inferior o igual a 15 ppm
Característiques unitàries del biodisc:
  Diàmetre del disc: 2.000 mm
  Nombre d'etapes: 3
  Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110
  Nombre total de discs: 295
  Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm
  Superfície de biodiscs: 1.850 m²
  Longitud: 10.110 mm
  Ample: 2.260 mm
  Alçada: 2.265 mm
  Diàmetre de l'eix: 120 mm
  Velocitat de gir: 3,5 rpm
Model decantador lamel·lar: LMS-E-3,5/1
Potència de cada biodisc:
  Biodiscs: 1,1 kW
  Bomba purga fangs: 0,60kW
Materials:
  Biodiscs: polipropilè
  Estructura exterior: acer inoxidable AISI-304
La partida inclou:
  Muntatge hidràulic entre els equips.
  Ancoratge i anivellament del biodisc.

Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de fangs i del motor del
biodisc amb el quadre elèctric.
  Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el sistema.

Coberta d'alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb sistema
d'obertura servo assistida que permet l'accés a tots els components del
mòdul de biodiscs.
Totalment muntat i verificat. 
Resta de característiques segons ET M2B2KKA1.

 €85.446,04000

Altres conceptes 24.288,91 €

u.M2B3F250 Subministrament i instal·lació de Fosa sèptica i filtre percolador prefabricat de
les següents característiques:
Marca: REMOSA o equivalent.
Model FF250
Diàmetre: 2.500 mm
Longitud total: 12.900 mm
Volum total: 62 m³
Volum digestor: 28 m³
Volum clarificador: 14 m³
Volum filtre biològic: 20 m³
Volum replè plàstic: 13 m³
Materials:
Material de fabricació: PRFV
Tipus de resina: Ortoftélica
Acabat exterior: Protecció UV - Topcoat
Boca home: Polipropilè
Canonades: PVC
Sortida: Inferior
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET M2B3F250.

P- 168  €19.581,19
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B2B3F250 Fosa sèptica i filtre percolador prefabricat de les següents característiques:

Marca: REMOSA o equivalent.
Model FF250
Diàmetre: 2.500 mm
Longitud total: 12.900 mm
Volum total: 62 m³
Volum digestor: 28 m³
Volum clarificador: 14 m³
Volum filtre biològic: 20 m³
Volum replè plàstic: 13 m³
Materials:
Material de fabricació: PRFV
Tipus de resina: Ortoftélica
Acabat exterior: Protecció UV - Topcoat
Boca home: Polipropilè
Canonades: PVC
Sortida: Inferior
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET M2B3F250.

 €15.247,06000

Altres conceptes 4.334,13 €

UtM3A30000 Subministrament i instal·lació de mesurador de nivell per ultrasons de les
següents característiques:
Servei: automatització del bombament d'entrada.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Compost per:
  Sensor PROSONIC S FDU91
  Transmisor PROSONIC FMU90
Protecció IP-67.
Sortida corrent: 4-20 mA.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L
format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una
caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el
transmissor.
Resta de característiques segons ET M3A30000.

P- 169  €1.774,36

B3A30000 Mesurador de nivell per ultrasons de les següents característiques:
Servei: automatització del bombament d'entrada.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Compost per:
  Sensor PROSONIC S FDU91
  Transmisor PROSONIC FMU90
Protecció IP-67.
Sortida corrent: 4-20 mA.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L
format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una
caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el
transmissor.
Resta de característiques segons ET M3A30000.

 €1.381,62000

Altres conceptes 392,74 €

u.M3AE0065 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de les
següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C65.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 65 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L
format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una
caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el
transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

P- 170  €2.088,15
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B3AE0065 Cabalímetre electromagnètic de les següents característiques:

Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C65.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 65 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L
format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una
caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el
transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

 €1.625,95000

Altres conceptes 462,20 €

u.M3AE0080 Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de les
següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C80.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 80 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L
format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una
caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el
transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

P- 171  €2.088,15

B3AE0080 Cabalímetre electromagnètic de les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C80.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 80 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable AISI-316L
format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m d'alçada i acabat amb una
caixa oberta del mateix material de dimensions necessàries per encabir el
transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000.

 €1.625,95000

Altres conceptes 462,20 €

UtM4A1FF10 Treballs de bombament d'aigua tractada per la fosa-filtre durant el transcurs
de les obres. La partida inclou el subministrament i col·locació de bomba (en
funcionament 7/24), capaç de vehicular el cabal tractat i elevar-lo fins a la
sortida a la llera del torrent, canonada d'impulsió, elements de control de
nivell d'aigua i accionament de les bombes, quadre de control incloent
sistema d'alarma amb comunicació vía GSM. La partida inclou també el
lloguer, instal·lació i manteniment d'un grup electrògen, així com elements
auxiliars necessaris (armaris, màstil de comunicació, cablejat, etc). Tot
instal·lat i provat. 

Inlou
- Transport a obra.
- Asesorament d'instal·lació.
- Ancoratges a la llosa per evitar flotació
- Muntatge de tosts els elements
Totalment instal·lat i verificat.

P- 172  €4.500,00

Sense descomposició 4.500,00 €
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u.M4B30000 Subministrament i instal·lació de sistema de descàrrega mitjançans polsos
format per:
- Sifó autocebant basculant.
- Capacitat: 7,80 m³/h.
- Canonada flexible per connexió amb l'arqueta de sortida.
- 2 Topalls per limitar l'alçada de basculant.
Materials:
- Acer inoxidable AISI-316L.
Totalment instal·lat i provat.

P- 173  €6.500,00

B4B30000 Sistema de descàrrega mitjançans polsos format per:
- Sifó autocebant basculant.
- Capacitat: 7,80 m³/h.
- Canonada flexible per connexió amb l'arqueta de sortida.
- 2 Topalls per limitar l'alçada de basculant.
Materials:
- Acer inoxidable AISI-316L.
Totalment instal·lat i provat.

 €5.061,28000

Altres conceptes 1.438,72 €

mNA110060 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 6 mm2. 
- Diàmetre exterior: 5,3 mm.
- Pes: 111 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

P- 174  €1,38

BA110060 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 6 mm2. 
- Diàmetre exterior: 5,3 mm.
- Pes: 111 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

 €1,07000

Altres conceptes 0,31 €

mNA110160 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

P- 175  €3,32
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BA110160 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents

característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000.

 €2,58000

Altres conceptes 0,74 €

mNA210003 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

P- 176  €1,72

BA210003 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

 €1,25000

Altres conceptes 0,47 €

mNA210004 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

P- 177  €1,93

BA210004 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

 €1,51000

Altres conceptes 0,42 €

mNA210005 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

P- 178  €2,45

BA210005 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

 €1,91000
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Altres conceptes 0,54 €

mNA210007 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 7 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

P- 179  €3,65

BA210007 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 7 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000.

 €2,84000

Altres conceptes 0,81 €

mNA320015 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 180  €1,08

BA320015 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

 €0,84000

Altres conceptes 0,24 €

mNA330025 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 181  €1,98

BA330025 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

 €1,53000

Altres conceptes 0,45 €

mNA340025 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 182  €2,22
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BA340025 Subministre i estesa de cable en safata i/o tub de les següents

característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

 €1,75000

Altres conceptes 0,47 €

mNA340060 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 183  €4,56

BA340060 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

 €3,55000

Altres conceptes 1,01 €

mNA350060 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 6 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

P- 184  €5,66

BA350060 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 6 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.

 €4,41000

Altres conceptes 1,25 €

mNA462015 Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 2 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

P- 185  €2,53
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BA462015 Cable en safata i/o tub de les següents característiques:

Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

 €1,77000

Altres conceptes 0,76 €

mNA462415 Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 4 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

P- 186  €2,72

BA462415 Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 4 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.

 €1,95000

Altres conceptes 0,77 €

mNAA50160 Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les següents
característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Afumex Easy (AS)
Denominació UNE: RZ-k (AS) 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 16 mm2. 
Diàmetre exterior: 21,5 mm.
Pes: 990 kg/km
Material conductor: coure electrolític recuit classe 5.
Característiques segons ET NA310000.

P- 187  €15,43

BAA50160 Cable de les següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Afumex Easy (AS)
Denominació UNE: RZ-k (AS) 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 16 mm2. 
Diàmetre exterior: 21,5 mm.
Pes: 990 kg/km
Material conductor: coure electrolític recuit classe 5.
Característiques segons ET NA300000.

 €12,02000

Altres conceptes 3,41 €
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mNAB10002 Subministrament i estesa de cable de baixa tensió de les següents
caracteristiques: 
- Marca: PRYSMIAN o equivalent.
- Denominació comercial: RETENAX VARINET K.
- Denominació UNE: RVKV 0,6/1 kV.
- Conductor: Cable electrolític classe 5 (FLEXIBLE).
- Secció: 3 x 2,5 / 2,5 mm2.
- Diàmetre exterior nominal: 14,2 mm.
- Pes aproximat: 290 kg/km
- Aïllament conductor: XLPE.
- Conductor concèntric: Corona de fils de coure col·locats helicoidalment +
contraespira de coure.
- Aplicacions: Interconnexió entre variadors de freqüència i motors.
Totalment instal·lat, connectat i provat.
Característiques del cable segons ET NAB1000.

P- 188  €4,79

BAB10002 Cable de baixa tensió de les següents caracteristiques: 
- Marca: PRYSMIAN o equivalent.
- Denominació comercial: RETENAX VARINET K.
- Denominació UNE: RVKV 0,6/1 kV.
- Conductor: Cable electrolític classe 5 (FLEXIBLE).
- Secció: 3 x 2,5 / 2,5 mm2.
- Diàmetre exterior nominal: 14,2 mm.
- Pes aproximat: 290 kg/km
- Aïllament conductor: XLPE.
- Conductor concèntric: Corona de fils de coure col·locats helicoidalment +
contraespira de coure.
- Aplicacions: Interconnexió entre variadors de freqüència i motors.
Totalment instal·lat, connectat i provat.
Característiques del cable segons ET NAB1000.

 €3,75000

Altres conceptes 1,04 €

mNB120100 Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca: UNEX o
equivalent. Dimensions: 100 mm x 60 mm. Suplements: tapa, suports i
accesoris. Característiques segons ET NB110000.

P- 189  €21,60

BB120100 Subministre i estesa de safata de PVC perforada. Marca: UNEX o
equivalent. Dimensions: 100 mm x 60 mm. Suplements: tapa, suports i
accesoris. Segons ET NB110000.

 €16,81000

Altres conceptes 4,79 €

mNB120200 Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca: UNEX o
equivalent. Dimensions: 200 mm x 60 mm. Suplements: tapa, tabic
separador, suports i accesoris. Gargoleria en acer inoxidable.
Característiques segons ET NB110000.

P- 190  €33,66

BB120200 Safata de PVC perforada. Marca: UNEX o equivalent. Dimensions: 200 mm
x 60 mm. Suplements: tapa, suports i accesoris. Segons ET NB110000.

 €26,21000

Altres conceptes 7,45 €

mlNB31R016 Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no propagador de la
flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència a compressió > 1250 N, amb
una rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat
superficialment, inclús part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent
subministre i col·locació. Segons ET NB310010.

P- 191  €6,68

BB31R016 Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no propagador de la
flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència a compressió > 1250 N, amb
una rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat
superficialment, inclús part proporcional d'accessoris de muntatge. Segons
ET NB310010.

 €5,20000

Altres conceptes 1,48 €

mNB31R020 Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la
flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència a compressió > 1250 N, amb
una rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat
superficialment, inclús part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent
subministre i col·locació. Segons ET NB310010.

P- 192  €6,98
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BB31R020 Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no propagador de la

flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència a compressió > 1250 N, amb
una rigidesa dielèctrica > 2000 V, connectat amb maniguet roscat i muntat
superficialment, inclús part proporcional d'accessoris de muntatge. Segons
ET NB310010.

 €5,43000

Altres conceptes 1,55 €

UtNB41000C Pericó prefabricat per a canalització de serveis de 100x100 cm i 135 cm de
fondària, formada per una peça base (peça ET tipus Iberdrola) de 600 mm
d'alçada i dimensions interiors de 100x100 cm amb forats pels tubs, dues
peces de recreixement (peça E2 tipus Iberdrola) de 200 mm d'alçada i
dimensions interiors de 100x100 cm, una peça reductora de secció (peça C
tipus Iberdrola) de 350 mm d'alçada i una reducció de secció de 100x100 cm
interiors a 60x60 cm interiors. Incloent el marc i la tapa de registre de fossa
dúctil de 600x600 mm de dimensions interiors per una càrrega de ruptura de
12,50 t. Tot recolzat sobre una solera de formigó en massa HM-20 de 15 cm
de gruix amb un forat centrat de 30 cm per la instal·lació de la pica (pica no
inclosa). La partida inclou l'excavació, reblert i compactació, transport de
terres i materials sobrants a l'abocador o lloc d'ús, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

P- 193  €826,37

Sense descomposició 826,37 €

UtNB420020 Subministrament i instal·lació de botonera realitzada en material plàstic, amb
polsador de marxa, polsador d'aturada i polsador d'emergencia tipus girar per
desenclavar. Grau de protecció IP 65. Marca: Schneider o equivalent. Petit
material accessori i premsaestopes de poliamita M-20 color negre.
Característiques segons ET NB420020.

P- 194  €128,13

BB420020 Botonera realitzada en material plàstic, amb polsador de marxa, polsador
d'aturada i polsador d'emergencia amb enclavament. Grau de protecció IP
55. Segons ET NB420020.

 €99,76000

Altres conceptes 28,37 €

UtNB420050 Subministrament i instal·lació de peu per suport de botonera, realitzada en
acer inoxidable AISI-316 L. Inclou els tacs d'ancoratge al formigo en
inoxidable.

P- 195  €120,00

BB420050 Peu per suport de botonera, realitzada en acer inoxidable AISI-316 L. Inclou
els tacs d'ancoratge al formigo en inoxidable.

 €93,44000

Altres conceptes 26,56 €

UtNB430139 Subministrament i instal·lació de caixa de distribució metal·lica de dimensions
206x156x83 mm. Contenint al seu interiors carril DIN i Borns de connexió de
la marca Weidmuller o equivalent. Entrada de cables mitjançant
premsaestopes de poliamida tipus CAP-TOP 1000 de color negre de
dimensions adequades al cable. Característiques segons ET NB430000.

P- 196  €52,76

BB430135 Caixa de distribució, amb bornes de material aillant de dimensions
206x156x83 mm. Segons ET NB430000.

 €40,96000

Altres conceptes 11,80 €

UtNB4Z0000 Conjunt de petit material d'instal·lació. 
Suplements: Tub flexible PMA NW17, Premsaestopes tipus CAP-TOP 1000,
etiquetes, fixacions, suports, abraçaderes, racors, etc.

P- 197  €500,00

Sense descomposició 500,00 €

mNB510050 Subministrament i estesa de cable de coure, nu: Secció: 50 mm2. Segons ET
NB510000.

P- 198  €4,85

BB510050 Cable de coure, nu: Secció: 50 mm2. Segons ET NB510000.  €3,97000
Altres conceptes 0,88 €

UtNB520002 Pica de terra. Material: acer couritzat. Longitud: 2.000 mm. Diàmetre: 18,3
mm. Suplements: grapes d'ancoratge. Segons ET NB520000.

P- 199  €32,02

BB520002 Pica de terra. Material: acer couritzat. Longitud: 2.000 mm. Diàmetre: 18,3
mm. Suplements: grapes d'ancoratge. Segons ET NB520000.

 €24,93000
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Altres conceptes 7,09 €

UtNB52000C Subministrament i instal·lació de posada a terres de punt de llum exterior
format pels següents elements:
- 1 ut de pica de terres llisa de 1500 x 14,6 mm amb anima d'acer al carboni i
amb revestiment de coure electrolític.
- 1 ut de grapa d'acer inoxidable model KR-1 Ix de KLK.
- 2 m de cable RV-k 0,6/1 kV groc/verd de 16 mm2 de secció.
Inclús petit material accesssori.

P- 200  €66,71

BB52000C - 1 ut de pica de terres llisa de 1500 x 14,6 mm amb anima d'acer al carboni i
amb revestiment de coure electrolític.
- 1 ut de grapa d'acer inoxidable model KR-1 Ix de KLK.
- 2 m de cable RV-k 0,6/1 kV groc/verd de 16 mm2 de secció.
Inclús petit material accesssori.

 €51,94000

Altres conceptes 14,77 €

UtNB545050 Soldadura aluminotérmica. Forma: en T. Cable: 50/50 mm2.P- 201  €16,29

BB545050 Soldadura aluminotérmica. Forma: en T. Cable: 50/50 mm2.  €12,68000
Altres conceptes 3,61 €

UtNB561010 Subministrament i instal·lació de Embarrat de coure sobre aiiladors de les
següents característiques:
- Marca: KLK o equivalent
- Model: BE-420/10/8
- Nombre fileres forats: 1
- Nombre de forats per filera: 10
- Longitud de la pletina: 420 mm
- Pes: 1,75 kg
- Fixació: a la pared, 400 mm per sobre nivell de terra acabat
Servei: Connexió de conductors de terra

P- 202  €211,92

BB561010 Subministrament i instal·lació de Embarrat de coure sobre aiiladors de les
següents característiques:
- Marca: KLK o equivalent
- Model: BE-420/10/8
- Nombre fileres forats: 1
- Nombre de forats per filera: 10
- Longitud de la pletina: 420 mm
- Pes: 1,75 kg
- Fixació: a la pared, 400 mm per sobre nivell de terra acabat
Servei: Connexió de conductors de terra

 €165,00000

Altres conceptes 46,92 €

UtNB570000 Subministrament i instal·lació de caixa de terra, de la marca Claved o
equivalent,, model TC-2, contenint dos pletines de coure de 20 x 3 mm
muntats sobre sòcol aillant. Capacitat màxima de secció de cable de 120
mm2. Material caixa: Polipropilè.

P- 203  €28,93

BB570000 Caixa de terra, de la marca Claved o equivalent,, model TC-2, contenint dos
pletines de coure de 20 x 3 mm muntats sobre sòcol aillant. Capacitat
màxima de secció de cable de 120 mm2. Material caixa: Polipropilè.

 €22,53000

Altres conceptes 6,40 €

UtNB5Z0010 Conjunt de petit material, per a instal·lació de posada a terra. Suplements:
fixacions, suports, abraçaderes, racors, etc.

P- 204  €212,00

BB5Z0010 Conjunt de petit material, per a instal·lació de posada a terra. Suplements:
fixacions, suports, abraçaderes, racors, etc.

 €200,00000

Altres conceptes 12,00 €
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mNB610002 Canalització de 2 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de
diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble
capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent,
empaquetats en formigó (segons plànols Rasa tipus 3), per a connexió entre
arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20,
replè i compactat de terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús
cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre
lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

P- 205  €80,39

BB610002 Canalització de 2 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de
diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble
capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent,
empaquetats en formigó (segons plànols), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20,
replè i compactat de terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús
cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre
lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

 €62,60000

Altres conceptes 17,79 €

mNB610004 Canalització de 4 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de
diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble
capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent,
empaquetats en formigó (segons plànols Rasa tipus 2), per a connexió entre
arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20,
replè i compactat de terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús
cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre
lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

P- 206  €109,59

BB610004 Canalització de 4 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de
diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble
capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent,
empaquetats en formigó (segons plànols), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20,
replè i compactat de terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús
cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre
lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

 €85,34000

Altres conceptes 24,25 €

mNB610006 Canalització de 6 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de
diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble
capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent,
empaquetats en formigó (segons plànols Rasa tipus 1), per a connexió entre
arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20,
replè i compactat de terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús
cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre
lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010.

P- 207  €146,44
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BB610006 Canalització de 6 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de 160 mm de

diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs de polietilè de doble
capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent,
empaquetats en formigó (segons plànols), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu, formigó HM-20,
replè i compactat de terres, transport de terres sobrants a abocador (inclús
cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm de diàmetre
lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.

Característiques dels tubs segons ET NB350010.

 €112,79000

Altres conceptes 33,65 €

UtNC11TL05 Subministrament i instal·lació de columna trococònica de 5 m d'alçada
composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model: ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits elements de
muntatge i  dau d'ancoratge de formigó. Segons ET NC11TL05.

P- 208  €1.310,73

BC11TL05 Columna trococònica de 5 m d'alçada composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: LAMP o equivalent.
- Tipus: OWL.
- Model: 6941523 OWL CL.I 17500 NW GR. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 220-240V/1/ 50Hz
- Potència: 117 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits elements de
muntatge i  dau d'ancoratge de formigó. Segons ET NC11TL05.

 €979,34000

Altres conceptes 331,39 €
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UtNC11TL06 Subministrament i instal·lació de columna trococònica de 5 m d'alçada
composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) 2 unitats de Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model: ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits elements de
muntatge i  dau d'ancoratge de formigó. Segons ET NC11TL05.

P- 209  €1.790,55

BC11TL06 Columna trococònica de 5 m d'alçada composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: LAMP o equivalent.
- Tipus: OWL.
- Model: 6941523 OWL CL.I 17500 NW GR. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 220-240V/1/ 50Hz
- Potència: 117 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits elements de
muntatge i  dau d'ancoratge de formigó. Segons ET NC11TL05.

 €1.432,00000

Altres conceptes 358,55 €

UtNC1C0000 Subministrament i instal·lació de cèlula fotoelèctrica digital per instal·lació en
façana. Grau de protecció IP55

P- 210  €189,95

BC1C0000 Cèlula fotoelèctrica digital per instal·lació en façana. Grau de protecció IP55  €140,00000
Altres conceptes 49,95 €

UtNC230236 Subministrament i instal·lació de llumenera estanca tipus LED de les
següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: CoreLine Estanca
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Potència d'entrada inicial: 36 W
- 4000 lm, 840 blanc
- Grau de protecció: IP65, IK08
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm
- Pes: 1,53 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment instal·lat i
provat. Segons ET NC230236.

P- 211  €156,35
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BC230236 Llumenera estanca tipus LED de les següents característiques:

- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: CoreLine Estanca
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Potència d'entrada inicial: 36 W
- 4000 lm, 840 blanc
- Grau de protecció: IP65, IK08
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm
- Pes: 1,53 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment instal·lat i
provat. Segons ET NC230236.

 €125,00000

Altres conceptes 31,35 €

UtNC240100 Aplic LED per iluminación exterior, de les següents característiques:
- Marca: Faro o equivalent
- Gamma: BACO LED
- Referència: 70819 
- Bombeta: SMD LED 6W
- Alimentació: 100-240 V/1/50 Hz
 Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. 

P- 212  €89,63

BC240100 Aplic LED per iluminació exterior, de les següents característiques:
- Marca: Faro o equivalent
- Gamma: BACO LED
- Referència: 70819 
- Bombeta: SMD LED 6W
- Alimentació: 100-240 V/1/50 Hz

 Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. 

 €64,00000

Altres conceptes 25,63 €

UtNC250315 Subministrament i instal·lació d'aparell autònom de emergència de les
següents característiques: 
- Marca: Daisaluxo equivalent
- Gama: NOVA
- Model: N6
- Làmpada: ILM LED
- Alimentació:  230 V / 50 Hz
- Flux lluminòs: 320 lumen
- Autonomia: 1 hora
- Bateria: Ni-Cd
- Grau de protecció: IP44, IK04
- Dimensions: 330 x 95 x 67 mm

Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. Totalment
instal·lat i provat. Segons ET NC250315.

P- 213  €127,24

BC250315 Aparell autònom de emergència de les segúents característiques: 
- Marca: Daisaluxo equivalent
- Gama: NOVA
- Model: N6
- Làmpada: ILM LED
- Alimentació:  230 V / 50 Hz
- Flux lluminòs: 320 lumen
- Autonomia: 1 hora
- Bateria: Ni-Cd
- Grau de protecció: IP44, IK04
- Dimensions: 330 x 95 x 67 mm

Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. Totalment
instal·lat i provat. Segons ET NC250315.

 €105,00000

Altres conceptes 22,24 €
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UtNC2L0110 Subministrament i instal·lació de punt de llum estanc tipus LED de les
següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: Waterlily
- Model: 3304431P0
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Vatatge bombeta inclosa: 8 W
- Flux lluminòs: 800 lm
- Grau de protecció: IP44
- Dimensions: D 236 mm
- Pes: 0,585 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment instal·lat i
provat. Segons ET NC2L0110.

P- 214  €77,40

BC2L0110 Subministrament i instal·lació de punt de llum estanc tipus LED de les
següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: Waterlily
- Model: 3304431P0
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Vatatge bombeta inclosa: 8 W
- Flux lluminòs: 800 lm
- Grau de protecció: IP44
- Dimensions: D 236 mm
- Pes: 0,585 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment instal·lat i
provat. Segons ET NC2L0110.

 €57,50000

Altres conceptes 19,90 €

UtNC31A250 Subministrament i instal·lació de presa de corrent bipolar amb presa de terra.
Tipus: Estanca. Intensidad nominal: 10/16 A. Tensió nominal: 250 V. Inclús
part proporcional de cable, tub i caixes. Segons ET NC31A250.

P- 215  €22,12

BC31A250 Presa de corrent bipolar amb presa de terra. Tipus: Estanca. Intensidad
nominal: 10/16 A. Tensió nominal: 250 V. Inclús part proporcional de cable,
tub i caixes. Segons ET NC31A250.

 €17,22000

Altres conceptes 4,90 €

UtNC32A010 Subministre i instal·lació d'interruptor. Tipus: Estanc i muntatge sufperficial.
Intensidad nominal: 10 A. Tensió nominal: 250 V. Inclús part proporcional de
cable, tub i caixes. Segons ET NC32A010.

P- 216  €27,80

BC32A010 Interruptor. Tipus: Estanc i muntatge sufperficial. Intensidad nominal: 10 A.
Tensió nominal: 250 V. Inclús part proporcional de cable, tub i caixes.
Segons ET NC32A010.

 €21,65000

Altres conceptes 6,15 €

UtNC340020 Quadre estanc per preses de corrent, format per armari KAEDRA de
Schneider o equivalent, referència 131180. De material aillant amb finestra
transparent amb apertura a 90º. Grau de protecció IP-65. Dimensions: 340 x
335 x 160 mm. Temperatura d'utilització: -25 a +60 ºC. Contenint:
1 Ut. Interruptor. Autom. iC60N amb bloc Vigi IIIx16 A,  300 mA.
1 Ut. Interrupt. autom. iC60N amb bloc Vigi II x 16 A, 6kA, 30 mA.
1 Ut. Presa corrent tripolar tipus CETACT 16A, 3P+T -IP-67.
1 Ut. Presa corrent bipolar tipus CETACT 16 A, 2P+T IP-67.
1 Ut. Presa corrent amb tapa de seguretat 10/16 A amb presa de terres
lateral tipus Schuko IP-55.
Accessoris de muntatge: premsaestopes, bornes, cablejat interior i fixació a
paret o estructura.
Equip muntat segons ET NC340020.

P- 217  €433,44
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B222C016 Interruptor automàtic magnetotèrmic de les següents característiques: 

Marca: Merlin Gerin, model C60N
Poder de tall: 6.000 A (UNE-EN 60898) / 10 kA (UNE-EN 60947.2)
Nº de pols: 2
Intensitat: 16 A corba C.
Tensió de servei: 230/400 V CA
Referència: 24337 

 €23,27000

B223C032 Interruptor automàtic magnetotèrmic de les següents característiques: 
Marca: Merlin Gerin, model C60N
Poder de tall: 6.000 A (UNE-EN 60898) / 10 kA (UNE-EN 60947.2)
Nº de pols: 3
Intensitat: 32 A corba C.
Tensió de servei: 230/400 V CA
Referència: 24353 

 €37,99000

B4122300 Bloc diferencial Vigi C60 de la marca Merlin Gerin de les següents
característiques:
Classe: AC instantani
Referència: 26511
Nº de pols: 2
Tensió de servei: 230 V
Intensitat: 25 A
Sensibilitat: 300 mA

 €73,55000

B4134300 Bloc diferencial Vigi C60 de la marca Merlin Gerin de les següents
característiques:
Classe: AC instantani
Referència: 26542
Nº de pols: 2
Tensió de servei: 230 V
Intensitat: 40 A
Sensibilitat: 300 mA

 €78,39000

BC340020 Cofret Kaedra de Merlin Gerin. Referència 13180. Dimensions: 340 x 335 x
160 mm. IP-65. Nº d'apertures per preses: 3 ut. 

 €28,30000

BC340021 Presa de corrent industrial amb sortida inclinada PK de Merlin Gerin.
- Tensió d'aillament: 690 V.
- Intensitat nominal 16 A.
- Grau de protecció: IP-67
- Nº de pols: 2P+T
- Dimensions brida. 65 x 85 mm.
- Referència: 83204

 €3,93000

BC340022 Presa de corrent industrial amb sortida inclinada PK de Merlin Gerin.
- Tensió d'aillament: 690 V.
- Intensitat nominal 32 A.
- Grau de protecció: IP-67
- Nº de pols: 3P+T
- Dimensions brida. 90 x 100 mm.
- Referència: 83270

 €6,68000

BC340023 Presa de corrent PK tipus Schuko de Merlin Gerin.
- Intensitat nominal 10/16 A.
- Grau de protecció: IP-55
- Nº de pols: 2P+T lateral
- Dimensions brida. 65 x 85 mm.
- Referència: 81141

 €6,64000

BC340025 Accessoris de muntatge del cofret de presses de corrent, incloent bornes
interiors, cablejat interior cofret, premsaestopes

 €30,00000

Altres conceptes 144,69 €

UtND11TF11 Subministrament i instal·lació de Caixa General de Potecció i Mesurament
normalitzada tipus TMF1 previst per a una potència de 20,78 kW - 3x400/230
V - 50 Hz, composat per un joc de fusibles gG 80 A , comptador multifunció
mesura directa, interruptor ICP tetrapolar de 30 A, i interruptor diferencial
ajustable en sensibilitat i temps d'actuació. Totalment instal·lat i comprovat
d'acord a les normes de la companyia subministradora.

P- 218  €1.950,40

BD11TF11 Subministrament i instal·lació de Caixa General de Potecció i Mesurament
normalitzada tipus TMF1 previst per a una potència de 20,78 kW -
3x400/230 V - 50 Hz, composat per un joc de fusibles gG 80 A , comptador
multifunció mesura directa, interruptor ICP tetrapolar de 30 A, i interruptor
diferencial ajustable en sensibilitat i temps d'actuació. Totalment instal·lat i
comprovat d'acord a les normes de la companyia subministradora.

 €1.555,00000
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Altres conceptes 395,40 €

UtND130000 Subministrament i instal·lació de Caixa General de Protecció amb
portafusibles tipus NH i fusibles de 80A per les fases i neutre amovible.
Esquema tipus 7.

P- 219  €219,42

BD130000 Caixa General de Protecció amb portafusibles tipus NH i fusibles de 80A per
les fases i neutre amovible. Esquema tipus 7.

 €150,00000

Altres conceptes 69,42 €

UtND140000 Subministrament i instal·lació d'una Caixa de Seccionament CS-400 BUC de
les sguents característiques:
Sortida a la caixa general de protecció per la parte superior i de la línea de
distribució per la part inferior. Envolupant de polièster reforçat amb fibra de
vidre. IP43 UNE 20 324. Tres bases fusibles mida BUC-2, 400 A. i element
neutre amovible. Conjunt normalitzat segons normativa Endesa.

P- 220  €668,41

BD140000 Caixa de Seccionament CS-400 BUC de les sguents característiques:
Sortida a la caixa general de protecció per la parte superior i de la línea de
distribució per la part inferior. Envolupant de polièster reforçat amb fibra de
vidre. IP43 UNE 20 324. Tres bases fusibles mida BUC-2, 400 A. i element
neutre amovible. Conjunt normalitzat segons normativa Endesa.

 €360,58000

Altres conceptes 307,83 €

UtND210050 Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat i serveis auxiliars a
instalar a la sala elèctrica de l'edifici, format per armari de superficie, de la
marca Schneider o equivalent, model Pragma 24, amb 3 fileres per 72
mòduls i porta plena. Referència quadre PRA13813, referencia porta
PRA16324. 
Contenint el següent material:
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 16 - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 10 - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 10A - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C - Schneider
- 2 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 2P - 25A - 30 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 300 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 30 mA - Schneider
- 1 ut Contactor ICT 25A 4NA
- 1 ut Interruptor crepuscular IC 2000 per cel·lula en mur 
La partida inclou el petit material i cablejat interior.
Resta de característiques segons E.T. ND210050.

P- 221  €2.309,88

BD210050 Quadre d'enllumenat i serveis auxiliars a instalar a la sala elèctrica de
l'edifici, format per armari de superficie, de la marca Schneider o equivalent,
model Pragma 24, amb 3 fileres per 72 mòduls i porta plena. Referència
quadre PRA13813, referencia porta PRA16324. 
Contenint el següent material:
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 16 - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 10 - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 10A - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C - Schneider
- 2 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 2P - 25A - 30 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 300 mA - Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 30 mA - Schneider
- 1 ut Contactor ICT 25A 4NA
- 1 ut Interruptor crepuscular IC 2000 per cel·lula en mur 
La partida inclou el petit material i cablejat interior.
Resta de característiques segons E.T. ND210050.

 €1.674,75000

Altres conceptes 635,13 €
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UtND310640 Subministrament i muntatge d'armari elèctric realitzat per combinació de tres
mòduls formant un únic conjunt, de les següents característiques:
- Marca armari: Schneider o equivalent:
- Gamma: Spacial SF
L'armari estarà format pel següent material:
- 3 ut Mòdul Spacial SF de 2000 x 800 x 500 mm amb placa muntatge.
- 1 ut Conjunt de panells laterals 2000 x 500 mm
- 2 ut Kit d'unió estándar
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Kit frontal)
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Panells laterals)
- 3 ut Placa pasacables 2 entrades
- 1 ut Portaplanols A4
- 2 ut Lámpara de baix consum 400 lm, 230V, 8W
- 2 ut Microrruptor porta
- 1 ut Conjunt cáncamos d'elevació
- 3 ut Cable de conexió a terra Porta de 220 mm x 6 mm2
- 1 ut Resistencia calefactora de 55 W, 230 Vac
- 1 ut Higròstat amb regulació de 40 a 90% d’humitat, model ETF2000 
- 1 ut Termòstat amb regulació de 0 a 60ºC, amb contacte NC. 
- 1 ut Barra colectora de terres 15 x 3
- 1 ut Repartidor esglaonat 4 pols 160 A
- 1 ut Ventilador amb filtre IP54 de 85 m3/h, 230Vca
- 1 ut Reixeta de sortida 125 x 125
Petit material accessori: Cables, regeletes, etiquetes, canals.
Dimensions totals armari incloent sòcol: 2200x2400x500 mm.
Resta de característiques segons ET ND310000.

P- 222  €5.388,82

BD310640 Quadre elèctric per centre de control de motors de les següents
característiques:

- 3 ut Mòdul Spacial SF de 2000 x 800 x 500 mm amb placa muntatge.
- 1 ut Conjunt de panells laterals 2000 x 500 mm
- 2 ut Kit d'unió estándar
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Kit frontal)
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Panells laterals)
- 3 ut Placa pasacables 2 entrades
- 1 ut Portaplanols A4
- 2 ut Lámpara de baix consum 400 lm, 230V, 8W
- 2 ut Microrruptor porta
- 1 ut Conjunt cáncamos d'elevació
- 3 ut Cable de conexió a terra Porta de 220 mm x 6 mm2
- 1 ut Resistencia calefactora de 55 W, 230 Vac
- 1 ut Higròstat amb regulació de 40 a 90% d’humitat, model ETF2000 
- 1 ut Termòstat amb regulació de 0 a 60ºC, amb contacte NC. 
- 1 ut Barra colectora de terres 15 x 3
- 1 ut Repartidor esglaonat 4 pols 160 A
- 1 ut Ventilador amb filtre IP54 de 85 m3/h, 230Vca
- 1 ut Reixeta de sortida 125 x 125
Petit material accessori: Cables, regeletes, etiquetes, canals.
Dimensions totals armari incloent sòcol: 2200x2400x500 mm.
Resta de característiques segons ET ND310000.

Resta de característiques segons ET ND310000.

 €4.367,73000

Altres conceptes 1.021,09 €
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UtND321251 Subministrament i instal·lació en armari elèctric i deixant el suficient espai de
reserva, els següents elements:
- 1 ut Transformador encapsulat 400 V / 230 V de 800 VA amb proteccions
magnetotèrmiques i bloc de contacte de senyalització.
- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A.
- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb bloc de contactes de
senyalització.
- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc SD, per protecció
maniobra 230 Vca de mòdul d'armari.
- 2 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba C + Bloc SD amb Bloc
Vigi 25A, Classe AC, 300 mA.
- 1 ut Bloc Diferencial Vigi 25A, Classe AC, 30 mA.
- Elements de protecció i maniobra per a boies, electrovàlvules, etc.
- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de ventiladors i il·luminació dels
armaris
- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil DIN, etc.
- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de l'armari.
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET ND321251.

P- 223  €1.680,68

BD321251 - 1 ut Transformador encapsulat 400 V / 230 V de 800 VA amb proteccions
magnetotèrmiques i bloc de contacte de senyalització.
- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A.
- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb bloc de contactes de
senyalització.
- 1 ut Protecció contra sobretensions permanents i transitòries V-Check 4R
de Cirprotec amb protecció per fusibles.
- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc SD, per protecció
maniobra 230 Vca de mòdul d'armari.
- 1 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba C + Bloc SD amb Bloc
Vigi 25A, Classe AC, 300 mA.
- 1 ut Bloc Diferencial Vigi 25A, Classe AC, 30 mA.
- Elements de protecció i maniobra per a boies, electrovàlvules, etc.
- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de ventiladors i il·luminació dels
armaris
- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil DIN, etc.
- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de l'armari.
Totalment instal·lat i provat.

Resta de característiques segons ET ND321251.

 €1.274,88000

Altres conceptes 405,80 €

UtND330040 Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per
alimentació a motor de fins a 4 kW de potència nominal, tipus engegada
directe, a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge, formada
pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes auxiliars
GV-AD0110. Poder de tall > 100 kA.
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars
LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb transformador toroidal
TA-30.
- 2 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 4 ut bornes per cable de fins a 6 mm2 amb accessoris per cable de potència
- 14 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

P- 224  €744,52
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BD330040 Sortida per motor de fins a 4 kW tipus engegada directe, a instal·lar en

armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes auxiliars
GV-AD0110. Poder de tall > 100 kA.
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D, amb bloc de contactes auxiliars
LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb transformador toroidal
TA-30.
- 2 ut relés auxiliars tipus RXM de Telemecanique.
- 4 ut bornes per cable de fins a 6 mm2 amb accessoris per cable de
potència
- 14 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elemensts: Schneider o equivalent.

Resta de característiques segons ET ND330001.

 €596,33000

Altres conceptes 148,19 €

UtND330041 Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per
alimentació a ventilació forçada de motor, a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes auxiliars
GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars
LAD-N20.
- 4 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
- Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

P- 225  €272,89

BD330041 Sortida per ventilació forçada de motor, a instal·lar en armari convencional
sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes auxiliars
GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars
LAD-N20.
- 4 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
- Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001.

 €212,49000

Altres conceptes 60,40 €
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UtND380040 Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de sortida per
alimentació a motor de fins a 4 kW de potència nominal, tipus engegada
amb convertidor de freqüència (No inclòs en la partida), a instal·lar en armari
convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntors magnetic GV2-Lxx, amb bloc de contactes auxiliars
GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars
LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH99M, 300 mA, amb transformador toroidal
TA-30.
- 3 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 19 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la sortida del variador CS1
40-400 de Cirprotec coordinats amb fusibles de protecció.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
- 1 ut. Terminal d'operador del variador de freqüència (T.O. inclòs en la
partida del variador)
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND380001.

P- 226  €850,87

BD380040 Sortida per motor de fins a 4 kW tipus engegada amb convertidor de
freqüència (No inclòs en la partida), a instal·lar en armari convencional sobre
placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntors magnetic GV2-Lxx, amb bloc de contactes auxiliars
GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes auxiliars
LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH99M, 300 mA, amb transformador toroidal
TA-30.
- 3 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 19 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per maniobra.
- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la sortida del variador CS1
40-400 de Cirprotec coordinats amb fusibles de protecció 80 A Gl.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
- 1 ut. Terminal d'operador del variador de freqüència (T.O. inclòs en la
partida del variador)
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.

Resta de característiques segons ET ND380001.

 €680,11000

Altres conceptes 170,76 €

UtND39N206 Sortida bipolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge,
formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 2P, 6 A corba C, 10 kA.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per iC60, I= 25 A, de 300 mA de sensibilitat i
actuació instantania.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 2 ut borns per cable d'alimentació amb accessoris.
- 2 ut borns per cables de control amb accessoris corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND39N002.

P- 227  €283,27
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BD39N202 Sortida bipolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge,

formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic C60N, 1P+N, 2 A corba C, 10 kA.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per C60, I= 25 A, de 300 mA de sensibilitat i
actuació instantania.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 2 ut borns per cable d'alimentació amb accessoris.
- 2 ut borns per cables de control amb accessoris corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND39N002.

 €229,16000

Altres conceptes 54,11 €

UtND3BC040 Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge,
formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tripolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de sensibilitat i
actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3BC040.

P- 228  €341,93

BD3BC040 Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge,
formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic C60H, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per a C60 , I= 45 A, de 300 mA de sensibilitat i
actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte OF+SD.
- 5 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- 2 ut borns per a cables de control amb accessorios corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3BC040.

 €270,06000

Altres conceptes 71,87 €

UtND3CN016 Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per instal·lar en armari
convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 4P, 16 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de
sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000.

P- 229  €288,31

BD3CN016 Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de muntatge,
formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 4P, 16 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de
sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3B0010.

 €224,50000
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Altres conceptes 63,81 €

UtND3CN032 Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per instal·lar en armari
convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 32 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de
sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca Elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000.

P- 230  €388,29

BD3CN040 Sortida tetrapolar per instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tripolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de sensibilitat
i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3CN040.

 €319,52000

Altres conceptes 68,77 €

UtNDC20015 Subministrament i instal·lació de bateria de condensadors per corretgir el
factor de potència de tota la instal·lació de les següents característiques: 
- Marca: Cisar o equivalent
- Gamma: R-CAP 400V
- Potència: 12,5 kVAr
- Composició: 1+1,5+2,5+2x5 
- Dimensions: 610 x 418 x 258.
- Pes: 22 kg
La partida inclou la instal·lació d'un transformador d'intensitat x/5A a instal·lar
en el quadre general, així com el petit material accessori d'instal·lació.

Resta de característiques segons E.T. ND34A015.

P- 231  €1.275,18

BDC20015 Bateria de condensadors per corretgir el factor de potència de tota la
instal·lació de les següents característiques: 
- Marca: Cisar o equivalent
- Gamma: R-CAP 400V
- Potència: 12,5 kVAr
- Composició: 1+1,5+2,5+2x5 
- Dimensions: 610 x 418 x 258.
- Pes: 22 kg
La partida inclou la instal·lació d'un transformador d'intensitat x/5A a
instal·lar en el quadre general, així com el petit material accessori
d'instal·lació.

Resta de característiques segons E.T. ND34A015.

 €1.100,00000

Altres conceptes 175,18 €

UtNDS1DM12 Subministrament i instalació en quadre de PLC, d'equip protector contra
sobretensions transitories de tipus 3, bipolar de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Model: DM1-230.
- Codi: 77702800.
- Corrent màxima de descàrrega: 8 kA.
- Instal·lació: en carril DIN.
La partida inclou petit material i accessoris.

P- 232  €120,88
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BDS1DM12 Equip protector contra sobretensions transitories de tipus 3, bipolar de les

següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Model: DM1-230.
- Codi: 77702800.
- Corrent màxima de descàrrega: 8 kA.
- Instal·lació: en carril DIN.
La partida inclou petit material i accessoris.

 €94,12000

Altres conceptes 26,76 €

UtNDS1OCT6 Protector combinat de sobretensions permanents i transitòries de tipus II amb
IGA incorporat, a instal·lar en el Quadre General de les següents
característiques: 
- Marca: Cirprotec o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-40
- Alimentació: Trifàssica 400V, 50Hz
- Règim de neutre: TT
- Talla del IGA: 40 A 
- Rearme: Automàtic
Servei. Aplicació per infra-sobretensions amb rearme automàtic, connectat a
l'entrada general del quadre pel testeig de la xarxa i actua sobre l'IGA (inclòs
a la partida).
Característiques segons ET NDS1OCT6.

P- 233  €439,41

BDS1OCT6 Protector combinat de sobretensions permanents i transitòries de tipus II de
les següents característiques: 
- Marca: Cirprotec o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-.40
- Alimentació: Trifàssica 400V, 50Hz.
- Règim de neutre: TT
- Talla del IGA: 40 A 
- Rearme: Automàtic
Servei. Aplicació per infra-sobretensions amb rearme automàtic, connectat a
l'entrada general del CCM pel testeig de la xarxa i actua sobre l'IGA inclòs a
la partida.
Característiques segons ET NDS1OCT6.

 €324,46000

Altres conceptes 114,95 €

UdNDS1TF00 Subministrament i instal·lació de quadre de protecció per a sobretensions
transitories a col·locar en quadre general, de les següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Modelo: CM_CHS_25_TF
- Código: 77772100.
- Tipus protecció: 1.
- Configuració Interna: 3P+N
- Nivell de protecció: Up < 4 kV.
- Corrent d'impuls tipus llamp: 35 kA (L-N) , 100 kA (N-PE).
- Dimensions: 270 x 360 x 170 mm.
- Pes: 4638 gr.
- Grau de protecció: IP-56.
Característiques segons ET NDS1TF00.

P- 234  €1.165,53

Altres conceptes 1.165,53 €
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UtNE84GET5 Subministrament i instal·lació d'armari prefabricat model GRA-5 o similar de
GET.SL de les següents característiques:
Armari prefabricat monobloc de dimensions 2.500 x 1.890 x 480 mm.,
Composició GRC segons UNE-EN 1169. Amb dos habitácles independients i
dues portes totalment diferenciades.

1) Espai per la col·locació de la CS + CGP. La porta és d'acer galvanitzat
amb tres frontises, amb pany triangular i dispositiu de cadenat segons
normas CÍA.

2) Espai per a la ubicació d'una TMF-1 de fins a 43,64 kW. La porta
metàl·lica de doble full, amb pany d'ancoratge a tres punts, maneta
escamoteadle i bombí JIS. 

Disposa d'una paret intermeitja de separació de seguretat entre el dos
habitàcles que disposa d'un pas de cables de connexió entre la CGP i
l'escomesa.
L'armari es recolzarà sobreuna llosa de formigó de 150mm., de espessor.
Totalment  Instal·lat.

P- 235  €2.457,08

BE82GET5 Subministrament i instal·lació d'armari prefabricat model GRA-5 o similar de
GET.SL de les següents característiques:
Armari prefabricat monobloc de dimensions 2.500 x 1.890 x 480 mm.,
Composició GRC segons UNE-EN 1169. Amb dos habitácles independients
i dues portes totalment diferenciades.

1) Espai per la col·locació de la CS + CGP. La porta és d'acer galvanitzat
amb tres frontises, amb pany triangular i dispositiu de cadenat segons
normas CÍA.

2) Espai per a la ubicació d'una TMF-1 de fins a 43,64 kW. La porta
metàl·lica de doble full, amb pany d'ancoratge a tres punts, maneta
escamoteadle i bombí JIS. 

Disposa d'una paret intermeitja de separació de seguretat entre el dos
habitàcles que disposa d'un pas de cables de connexió entre la CGP i
l'escomesa.
L'armari es recolzarà sobreuna llosa de formigó de 150mm., de espessor.
Totalment  Instal·lat.

 €1.700,00000

Altres conceptes 757,08 €

UtNF150006 Subministrament i instal·lació de convertidor de freqüencia de parell constant
de les següents característiques:
- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent
- Sèrie. SDRIVE 500.
- Model: SD500642
- Potència: 2,2 kW
- Voltatge: 400 V
- Sobrecàrreg: 150% durant 60 segons
- Intensitat nominal: 6 A
- Protecció: IP20
- Temperatura de treball: 50 ºC
- Dimensions (HxWxP): 284 x 150 x 197 mm.
- Cable per connectar el Terminal de 3 metres de longitud.
Nota: El terminal d'operador s'instal·larà a la porta de l'armari.
Resta de característiques segons ET NF110000.

P- 236  €1.179,75

BF150006 Convertidor de freqüencia de parell constant de les següents
característiques:
- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent
- Sèrie. SDRIVE 500.
- Model: SD500642
- Potència: 2,2 kW
- Voltatge: 400 V
- Sobrecàrreg: 150% durant 60 segons
- Intensitat nominal: 6 A
- Protecció: IP20
- Temperatura de treball: 50 ºC
- Dimensions (HxWxP): 284 x 150 x 197 mm

Resta de característiques segons ET NF110000.

 €948,18000

Altres conceptes 231,57 €
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UtNG121100 Equip per a Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de les següents
característiques:
- Marca: Salicru o equivalent.
- Model: SPS-1100-ONE.
- Potència: 1100 VA / 600W
- Tensió entrada: Seleccionable 220....240 VAC.
- Correcció factor de potència: > 0.99.
- Tensió de sortida: Seleccionable 220....240 VAC.
- Bateries: Pb-Ca, estanques.
- Autonomia: 20 minuts
- Comunicació: port RJ-45
- Dimensions (F x Am x Al): 350 x 146 x 160 mm.
- Servei. Alimentació PLC i HMI.

P- 237  €327,54

BG121100 quip per a Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de les següents
característiques:
- Marca: Salicru o equivalent.
- Model: SPS-1100-ONE.
- Potència: 1100 VA / 600W
- Tensió entrada: Seleccionable 220....240 VAC.
- Correcció factor de potència: > 0.99.
- Tensió de sortida: Seleccionable 220....240 VAC.
- Bateries: Pb-Ca, estanques.
- Autonomia: 20 minuts
- Comunicació: port RJ-45
- Dimensions (F x Am x Al): 350 x 146 x 160 mm.
- Servei. Alimentació PLC i HMI.
Caracteristiques segons E.T. NG122000.

 €245,00000

Altres conceptes 82,54 €

UtNG160070 Enginyeria de Configuració, programació i realizació del programa de
supervisió, incloent les sigüents actuacions:
- Generació del programa de l'autòmat d'acord a la descripció funcional.
- Generació del programa de supervisió al HMI, comprenent:
  * Pantalla general de Planta.
  * Pantalla del bombament d'entrada.
  * Pantalla del pretractament
  * Pantalla del tractament biològic
  * Pantalla del tractament de fangs.
  * Pantalla de consignes
  * Generació de pantalles d'alarmes, tendencies i històrics.
- Configuració de la Xarxa Ethernet de la planta.
- Configuració del router per connexió remota.
- Configuració del sistema d'alarmes a mòvil i per e-mail.
- Posada en servei del sistema de control (Comissioning).
- Generació de la documentació de control: Manual d'operació del sistema.

Segons ET NE160070.

P- 238  €5.088,00

BG160070 Enginyeria de Configuració, programació i realizació del programa de
supervisió, incloent les sigüents actuacions:
- Generació del programa de l'autòmat d'acord a la descripció funcional.
- Generació del programa de supervisió al HMI, comprenent:
  * Pantalla general de Planta.
  * Pantalla del bombament d'entrada.
  * Pantalla del pretractament
  * Pantalla del tractament biològic
  * Pantalla del tractament de fangs.
  * Pantalla de consignes
  * Generació de pantalles d'alarmes, tendencies i històrics.
- Configuració de la Xarxa Ethernet de la planta.
- Configuració del router per connexió remota.
- Configuració del sistema d'alarmes a mòvil i per e-mail.
- Configuració de la comunicació amb el PLC del quadre de Huber
- Posada en servei del sistema de control (Comissioning).
- Generació de la documentació de control: Manual d'operació del sistema.

Segons ET NE160070.

 €4.800,00000
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Altres conceptes 288,00 €

UtNG170000 Subministrament i instal·lació de latiguillo de conexió entre Switch de
comunicació i PLC, passarela, PC, etc, format pels següents elements:
- 2 ut de connector IE FC RJ45 PLUG 180 amb caixa de metall robusta i
tecnologia de connexió FC, sortida de cable 180 graus. Referencia
6GK1901-1BB10-2AA0.
- 10 m de cable per IE FC Standard per Ethernet, 4 fils, cable de parell trenat
i amb pantalla. Referència: 6XV1840-2AH10.
- Petit material accessori.
Totalment confeccionat, insytal·lat i comprovat.
 Característiques segons ET NG170005.

P- 239  €27,84

BG170000 Subministrament i instal·lació de latiguillo de conexió entre Switch de
comunicació i PLC, passarela, PC, etc, format pels següents elements:
- 2 ut de connector IE FC RJ45 PLUG 180 amb caixa de metall robusta i
tecnologia de connexió FC, sortida de cable 180 graus. Referencia
6GK1901-1BB10-2AA0.
- 10 m de cable per IE FC Standard per Ethernet, 4 fils, cable de parell trenat
i amb pantalla. Referència: 6XV1840-2AH10.
- Petit material accessori.
Totalment confeccionat, insytal·lat i comprovat.
 Característiques segons ET NG170000.

 €24,05000

Altres conceptes 3,79 €

UtNG180345 Subministrament i instal·lació en l'armari general de la planta d'un PLC de la
sèrie S7-1200 de SIEMENS o equivalent equipat amb els següents elements:

* Sobre la placa de muntatge:
- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C. Referència
6ES7215-1AG40-0XB0
- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2 AO. Referència
6ES7234-4HE32-0XB0
- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4 AO. Referència
6ES7232-4HD32-0XB0
- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M. Referència
6ES7155-6AU00-0BN0
- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S. Referència
6ES7131-6BH00-0BA0
- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S. Referència
6ES7132-6BH00-0BA0
- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP 
* A la porta de l'armari:
1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort. Referència
6AV2124-0MC01-0AX0
Inclou petit material accessori, etiquetat, etc..
Característiques segons ET NG1800345.

P- 240  €6.315,85
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BG180345 PLC de la sèrie S7-1200 de SIEMENS o equivalent equipat amb els

següents elements: 
* Sobre la placa de muntatge:
- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C. Referència
6ES7215-1AG40-0XB0
- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2 AO. Referència
6ES7234-4HE32-0XB0
- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4 AO. Referència
6ES7232-4HD32-0XB0
- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M. Referència
6ES7155-6AU00-0BN0
- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S. Referència
6ES7131-6BH00-0BA0
- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S. Referència
6ES7132-6BH00-0BA0
- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP

* A la porta de l'armari:
1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort. Referència
6AV2124-0MC01-0AX0

Característiques segons ET NG1800345.

 €4.973,16000

Altres conceptes 1.342,69 €

UtNG1S2045 Subministrament i instal·lació en armari corresponent de Router modular de
comunicació industrial de les següents característiques:
- Funció: Accés remot, gestió d'enviament d'alarmes (SMS, e-mail, FTP o
SNMP trap) i també fa la funció de switch.
- Marca: eWON o equivalent.
Inclou els següents elements:
   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45.
   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B
   - 1 ut Antena
Inclou petit material de muntatge. (Targeta SIM no inclosa a la partida).

P- 241  €899,86

BG1S2045 Router modular de comunicació industrial de les següents característiques:
- Funció: Accés remot, gestió d'enviament d'alarmes (SMS, e-mail, FTP o
SNMP trap) i també fa la funció de switch.
- Marca: eWON o equivalent.
Inclou els segúents elements:
   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45.
   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B
   - 1 ut Antena
Inclou petit material de muntatge.

 €608,00000

Altres conceptes 291,86 €

UtNVA0000 Subministrament i instal·lació d'un equip d'aire condicionat de les seguents
característiques:
- Marca: DAITSU o equivalent.
- Model: ASD 12 Ui-DA(W)
- Codi equip: 3NDA8390
- Tipus unitat interior: Split.
- Potència fred: 2.752 kcal
- Potència calor: 2.924 kcal
- Tensió d'alimentació: 230 V/1/50 Hz.
- Classificació energètica F/C: A++/A+
- Consum F/C: 0.99/0.94 kW 
- Refrigerant: R410A
- Dimensions unitat interior: 720x200x275 mm
- Dimensions unitat exterior: 842x320x596 mm  
La partida inclou els accessoris necesris per interconnectar els dos aparells,
suports, connexió elèctrica i petit material accessori.

P- 242  €959,30
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BVA0000 Subministrament i instal·lació d'un equip d'aire condicionat de les seguents

característiques:
- Marca: DAITSU o equivalent.
- Model: ASD 12 Ui-DA(W)
- Codi equip: 3NDA8390
- Tipus unitat interior: Split.
- Potència fred: 2.752 kcal
- Potència calor: 2.924 kcal
- Tensió d'alimentació: 230 V/1/50 Hz.
- Classificació energètica F/C: A++/A+
- Consum F/C: 0.99/0.94 kW 
- Refrigerant: R410A
- Dimensions unitat interior: 720x200x275 mm
- Dimensions unitat exterior: 842x320x596 mm  

La partida inclou els accessoris necesris per interconnectar els dos aparells,
suports, connexió elèctrica i petit material accessori.

 €559,00000

Altres conceptes 400,30 €

UtNVPL0000 Realització del projecte tècnic de legalització de la instal·lació de Baixa
Tensió, incloent tases, visats així com l'inspecció inicial per entitat competent.
Els esquemes dels quadres es realitzaran amb el software específic Eplan
segons les directrius de la Propietat.

P- 243  €3.000,00

Sense descomposició 3.000,00 €

PaPA00X010 Partida alçada a justificar per a passos de serveis en zona del pont i
acondicionament del mateix a la finalització de les obres.

P- 244  €5.000,00

Sense descomposició 5.000,00 €

uPAFONTAN Partida alçada per a la fontaneria interior de l'edificiP- 245  €300,00

Sense descomposició 300,00 €

paXPA00001 Partida alçada a justificar pel seguiment arqueològic durant les excavacions P- 246  €1.200,00

Sense descomposició 1.200,00 €

paXPA00002 Partida alçada a justificar per la realització d'un estudi dels nivells d'avaluació
de la immissió sonora, transcorreguts tres mesos des de l'entrada en règim
d'explotació  

P- 247  €2.300,00

Sense descomposició 2.300,00 €

Granollers, novembre de 2018
                                              
L´Autor del projecte

David Blázquez Aguirre
Enginyer de camins, canals i ports
DBA Estudis i Projectes
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OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL TREBALLS PREVIS01

ELEMENT ACCESSOS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21F0001 Ut Treballs de poda de branques (a qualsevol alçada) d'arbrat
existent (al camí d'accès i zona de EDAR), per a posterior pas de
maquinària i materials, incloent càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 36)

1,000863,99 863,99

2 G22DU005 m2 Treballs d'arranjament de camí existent per accès a zona de
treball, incloent esbrossada i perfilació i creació de pendents en
rasant, inclosa càrrega i transport a l'abocador de material
sobrant o aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 54)

485,0001,10 533,50

3 G22DU007 Ut Treballs d'arranjament i millora del pas sobre el riu Tordera
segons indicacions de la DO (P - 55)

1,0003.800,00 3.800,00

ELEMENTTOTAL 01.01.01.01 5.197,49

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL TREBALLS PREVIS01

ELEMENT ESBROSSADES I TALES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21F0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs calcinal,
càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 37)

30,000109,98 3.299,40

2 G22DU012 m2 Esbrossada en zones boscoses, en qualsevol tipus de terreny,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 56)

1.397,0000,80 1.117,60

ELEMENTTOTAL 01.01.01.02 4.417,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS02

ELEMENT CONDUCCIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

72,80014,36 1.045,41

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

39,0000,72 28,08

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa

15,60024,16 376,90

EUR
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de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

4 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

57,1008,55 488,21

5 GD770250 m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de
PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 250
mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou part proporcional de colzes,
l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i
recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a
les unicons amb les arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de
morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre
de la part preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada. (P -
81)

65,00025,83 1.678,95

6 GDK2A4F3 u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i
fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre
llit de sorra. 
 (P - 95)

4,000131,92 527,68

7 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter (P - 97)

4,00090,71 362,84

8 GDP00010 Ut Treballs de control d'aigües residuals al llarg de les tasques de
connexionat de les aigües residuals a la instal·lació provisional.
La partida inclou el subministrament i col·locació (i posterior
desmuntatge) de globus obturadors i/o bombaments provisionals
d'aigües residuals (incloent tapes i canonades provisionals). Tot
inclòs (P - 98)

1,000600,00 600,00

ELEMENTTOTAL 01.01.02.01 5.108,07

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL INSTAL·LACIONS PROVISIONALS02

ELEMENT FOSA-FILTRE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U195 m3 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny amb còdols i
roca de qualsevol duressa i tamany), amb mitjans mecànics,
inclòs treballs en presència de nivell freàtic i bombament d'aigües
(mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou
transport dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc
d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclòs entibació de rases mitjançant
plaforns metâl·lics i/o de fusta. Inclou treballs d'esgotament del
nivell freàtic. Tot inclòs. (P - 41)

543,15016,60 9.016,29

2 G228U201 m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures),
amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a
10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou
subministrament del material. (P - 47)

94,68621,90 2.073,62

3 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

359,3048,55 3.072,05

4 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 4,86091,20 443,23

5 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

36,020104,40 3.760,49
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6 G4BXU010 Ut Formació de conjunt d'anclatges entre la fosa-filtre i la solera de
formigó per evitar flotació.  (P - 69)

1,000450,00 450,00

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

2.386,0000,99 2.362,14

8 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

22,62025,90 585,86

9 M4A1FF10 Ut Treballs de bombament d'aigua tractada per la fosa-filtre durant
el transcurs de les obres. La partida inclou el subministrament i
col·locació de bomba (en funcionament 7/24), capaç de vehicular
el cabal tractat i elevar-lo fins a la sortida a la llera del torrent,
canonada d'impulsió, elements de control de nivell d'aigua i
accionament de les bombes, quadre de control incloent sistema
d'alarma amb comunicació vía GSM. La partida inclou també el
lloguer, instal·lació i manteniment d'un grup electrògen, així com
elements auxiliars necessaris (armaris, màstil de comunicació,
cablejat, etc). Tot instal·lat i provat. 

Inlou
- Transport a obra.
- Asesorament d'instal·lació.
- Ancoratges a la llosa per evitar flotació
- Muntatge de tosts els elements
Totalment instal·lat i verificat. (P - 172)

1,0004.500,00 4.500,00

10 GDD1B120 u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb
acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de
reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa
imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i
junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els
treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.
segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana
Prefabricados o equivalent. (P - 88)

1,000455,96 455,96

11 GDD1M120 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre
interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15 cm de
gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou
subministre i col·locació d'anells i conus de reducció o llosa de
tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre
anells i conus i repàs de juntes interiors amb morter de ciment
especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent.
inclou suplements d'obra de fàbrica fins a arribar a cota de
coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa). (P - 89)

7,200228,18 1.642,90

12 GDDZD600 u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400
decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal segons
ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124,
articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu
marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll,
antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc
accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie
del mateix, marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats
per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o
formigó de nivellació. Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri
DF. (P - 90)

4,000191,00 764,00

13 GDDZU100 u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols (P - 92) 9,0009,85 88,65

14 GDK2A4G3 u Formació d'arqueta per a instal·lació de reixa de neteja manual,
executada amb mao (o bloc de formigó) arrebossat i lliscat per
dins de 40x120 cm interior i fins a 200 cm d'alçada, amb solera

1,000391,91 391,91
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de formigó, col·locada sobre llit de sorra. La partida inclou la
col·locació de tancament i baranes perimetrals a l'arqueta fins a
una alçada de 1,0 m sobre la rasant del terreny.  
 (P - 96)

ELEMENTTOTAL 01.01.02.02 29.607,10

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL DEMOLICIONS I ENDERROCS03

ELEMENT BUIDATS DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G21B010 Ut Treballs de buidat de residus del tanc sèptic existent, procedents
de la decantació d'aigua residual, en estat semi sòlid, mitjançant
excavació amb retroexcavadora i ajudes de camió d'aspiració
impulsió, incloent càrrega sobre camió i/o sobre contenidor i
transport a abocador autoritzat (específic per al tipus de residu) i
canon d'abocament.  (P - 34)

1,0002.941,63 2.941,63

ELEMENTTOTAL 01.01.03.01 2.941,63

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL DEMOLICIONS I ENDERROCS03

ELEMENT RETIRADA D'EQUIPS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214UA01 Ut Demuntatge dels elements existents en la planta existent
(reixes-filtre, cubeto, canonades interiors, valvuleria, etc) i
transport a abocador inclòs cànon o a lloc indicat per la Direcció
d'obra. (P - 32)

1,000600,00 600,00

2 G214UA02 Ut Desmuntatge i enderroc de canonada aèria existent de 300 mm
de diàmetre i de 14 m de longitud (en planta) i 3,40 m d'alçada,
incloent viga de suport i pilars metàl·lics i de formigó armat. La
partida inclou el transport de residus a abocador i canon
d'abocament.  (P - 33)

1,000499,39 499,39

ELEMENTTOTAL 01.01.03.02 1.099,39

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL DEMOLICIONS I ENDERROCS03

ELEMENT DEMOLICIÓ D'ESTRUCTURES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o
armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs descobriment i
col·locació en la posició adequada, o tall d'armadures, càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 31)

96,86059,99 5.810,63

ELEMENTTOTAL 01.01.03.03 5.810,63

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL DEMOLICIONS I ENDERROCS03

ELEMENT RETIRADA DE TANCAMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 G21G0001 ml Desmuntatge de la tanca perimetral de tancament, incloent la
demolició de base de formigó, amb mitjans mecànics o manuals,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 38)

124,0006,25 775,00

ELEMENTTOTAL 01.01.03.04 775,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL DEMOLICIONS I ENDERROCS03

ELEMENT RETIRADA INSTAL·LACIONS PROVISIONALS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

67,36014,36 967,29

2 G21DU031 m Demolició de claveguera de tub de PVC, sense recobriment de
formigó, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador. Incloent la part
proporcional d'arquetes i altres elements provisionals.  (P - 35)

52,00032,10 1.669,20

ELEMENTTOTAL 01.01.03.05 2.636,49

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL MOVIMENTS DE TERRES04

ELEMENT EXPLANACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U199 m3 Excavació de capa de terra vegetal, (incloent còdols i bolos de
petit i mitjà tamany). Inclou transport dins de l'obra, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o acopi intermedi,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. Tot
inclòs. (P - 42)

237,32010,92 2.591,53

2 G228U205 m3 Formació d'esplanades mitjançant subministrament i col·locació
de material seleccionat de prèstec, estès en tongades de gruix
fins a 10 cm, i compactat fins al 98% del PM, utilitzant rodet i pico
vibrant. La partida inclou subministrament del material. (P - 49)

1.810,8608,55 15.482,85

ELEMENTTOTAL 01.01.04.01 18.074,38

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL MOVIMENTS DE TERRES04

ELEMENT EXCAVACIONS D'ELEMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U194 m3 Excavació de terreny no classificat (incloent terreny amb còdols i
bolos de qualsevol tamany), amb mitjans mecànics, inclòs
treballs en presència de nivell freàtic i bombament d'aigües
(mitjançant qualsevol mètode) per tal de treballar en sec. Inclou
transport dins de l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc

1.813,97014,36 26.048,61

EUR
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d'ús de terres i/o acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. Inclòs entibació de rases mitjançant
plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 40)

ELEMENTTOTAL 01.01.04.02 26.048,61

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL MOVIMENTS DE TERRES04

ELEMENT REBLIMENTS EN TRASDOS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G228U201 m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures),
amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a
10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou
subministrament del material. (P - 47)

440,91221,90 9.655,97

2 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

650,6588,55 5.563,13

ELEMENTTOTAL 01.01.04.03 15.219,10

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT BOMBAMENT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 2,83891,20 258,83

2 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

10,400104,40 1.085,76

3 G450U073 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 62)

20,009108,70 2.174,98

4 G450U075 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba
de formigonar, grua, vibrat i curat. (P - 63)

3,321106,70 354,35

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

3.985,1000,99 3.945,25

6 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

11,68025,90 302,51

7 G4D0V030 m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base
rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 71)

293,60031,81 9.339,42

8 G4D0V050 m2 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics, per a
deixar el formigó vist (P - 72)

26,28034,00 893,52

9 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 73)

300,90011,20 3.370,08

10 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 78)

19,00014,35 272,65

EUR
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11 GDDZU052 u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta
estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega
de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P -
91)

0,000375,05 0,00

12 EB151AEE m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i
sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm  (P - 21)

3,40074,50 253,30

13 E5ZJ0006 m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de
6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i dos
capes d'esmalt o galvanitzat (P - 7)

1,920157,05 301,54

14 E5ZJ0008 m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316
de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm de gruix i
tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat
antilliscant. (P - 8)

5,510225,50 1.242,51

ELEMENTTOTAL 01.01.05.01 23.794,70

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT TANC POLIVALENT I REPARTIMENT BIODISCS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 9,69191,20 883,82

2 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

35,612104,40 3.717,89

3 G450U073 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 62)

65,833108,70 7.156,05

4 G450U075 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba
de formigonar, grua, vibrat i curat. (P - 63)

21,554106,70 2.299,81

5 G450U077 m Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb, en la zona
d'unió de la solera i l'alçat dels elements de formigó armat, amb
una secció transversal de 1,20 m d'alçada x 0,8 m de base,
incloent l'aplicació d'un adhesiu a base de resines epoxi de dos
components tipus SIKADUR N o equivalent, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat. (P - 64)

26,400138,20 3.648,48

6 G450U078 m Mitja canya formada per formigó HA-30/B/20/IV+Qb, en la zona
d'unió de la solera i l'alçat dels elements de formigó armat, amb
una secció transversal de 0,3x03, incloent l'aplicació d'un adhesiu
a base de resines epoxi de dos components tipus SIKADUR N o
equivalent, inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i
curat. (P - 65)

34,800113,20 3.939,36

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

14.618,2000,99 14.472,02

8 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

21,20025,90 549,08

9 G4D0V030 m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base
rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 71)

426,92031,81 13.580,33

10 G4D0V050 m2 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics, per a
deixar el formigó vist (P - 72)

95,09534,00 3.233,23

11 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la 231,52811,20 2.593,11

EUR
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preparació de la base (P - 73)

12 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 78)

63,80014,35 915,53

13 EB151AEE m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i
sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm  (P - 21)

0,00074,50 0,00

14 E5ZJ0006 m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de
6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i dos
capes d'esmalt o galvanitzat (P - 7)

6,000157,05 942,30

15 E5ZJ0008 m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316
de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm de gruix i
tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat
antilliscant. (P - 8)

2,250225,50 507,38

ELEMENTTOTAL 01.01.05.02 58.438,39

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT ZONA DE CONTENIDORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 4,27591,20 389,88

2 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

16,895104,40 1.763,84

3 G450U073 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 62)

8,280108,70 900,04

4 G450U075 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba
de formigonar, grua, vibrat i curat. (P - 63)

2,852106,70 304,31

5 E5ZI35PA Ut Formació d'escala de formigó armat HA-30 per a salvar 2,5 m
d'alçada vertical, i 1,0 m d'amplada, formada per un total de 14
graons (segons plànols), incloent armats d'acer B500 S,
encofrats i desencofrats i formació de cindris auxiliars. La partida
inclou les baranes necessàries. Totalment instal·lada. (P - 6)

1,0001.027,08 1.027,08

6 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

3.222,0000,99 3.189,78

7 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

18,30025,90 473,97

8 G4D0V030 m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base
rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 71)

55,20031,81 1.755,91

9 G4D0V050 m2 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics, per a
deixar el formigó vist (P - 72)

14,92534,00 507,45

10 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 73)

27,51011,20 308,11

11 EB151AEE m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i
sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm  (P - 21)

38,00074,50 2.831,00

12 G228U201 m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures),
amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a
10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou
subministrament del material. (P - 47)

5,50021,90 120,45

EUR
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ELEMENTTOTAL 01.01.05.03 13.571,82

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT BIODISCS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 9,97691,20 909,81

2 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

27,328104,40 2.853,04

3 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

3.005,2000,99 2.975,15

4 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

22,80025,90 590,52

ELEMENTTOTAL 01.01.05.04 7.328,52

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT ARQUETA DE MESURA DE CABAL05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 1,14591,20 104,42

2 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

2,576104,40 268,93

3 G450U073 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 62)

6,588108,70 716,12

4 G450U075 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba
de formigonar, grua, vibrat i curat. (P - 63)

0,000106,70 0,00

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

1.073,5000,99 1.062,77

6 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

3,81025,90 98,68

7 G4D0V030 m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base
rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 71)

52,68031,81 1.675,75

8 G4D0V050 m2 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics, per a
deixar el formigó vist (P - 72)

0,00034,00 0,00

9 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 73)

0,00011,20 0,00

10 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 78)

12,70014,35 182,25

11 GDDZU052 u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta 0,000375,05 0,00

EUR
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estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega
de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P -
91)

12 E5ZJ0006 m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de
6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i dos
capes d'esmalt o galvanitzat (P - 7)

1,800157,05 282,69

13 E5ZJ0008 m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316
de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm de gruix i
tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat
antilliscant. (P - 8)

2,880225,50 649,44

ELEMENTTOTAL 01.01.05.05 5.041,05

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT ARQUETA ALIMENTACIÓ DE FILTRES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 1,27691,20 116,37

2 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

3,000104,40 313,20

3 G450U073 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 62)

6,278108,70 682,42

4 G450U075 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba
de formigonar, grua, vibrat i curat. (P - 63)

0,000106,70 0,00

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

1.082,4000,99 1.071,58

6 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

3,90025,90 101,01

7 G4D0V030 m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base
rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 71)

36,27031,81 1.153,75

8 G4D0V050 m2 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics, per a
deixar el formigó vist (P - 72)

0,00034,00 0,00

9 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 73)

0,00011,20 0,00

10 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 78)

13,00014,35 186,55

11 GDDZU052 u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta
estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega
de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P -
91)

0,000375,05 0,00

12 E5ZJ0006 m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de
6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i dos
capes d'esmalt o galvanitzat (P - 7)

0,000157,05 0,00

13 E5ZJ0008 m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316
de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm de gruix i
tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat
antilliscant. (P - 8)

4,050225,50 913,28

EUR
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14 EB151AEE m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i
sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm  (P - 21)

13,00074,50 968,50

ELEMENTTOTAL 01.01.05.06 5.506,66

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT FILTRES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 5,50891,20 502,33

2 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

10,440104,40 1.089,94

3 G450U073 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 62)

6,307108,70 685,57

4 G450U075 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba
de formigonar, grua, vibrat i curat. (P - 63)

0,000106,70 0,00

5 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

1.905,6000,99 1.886,54

6 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

28,98025,90 750,58

7 G4D0V030 m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base
rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 71)

63,07031,81 2.006,26

8 G4D0V050 m2 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics, per a
deixar el formigó vist (P - 72)

0,00034,00 0,00

9 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 73)

0,00011,20 0,00

10 G7J1U304 m Junt de dilatació amb perfil de cautxú-neoprè expansiu de 20x20
mm, adherida amb massilla expansiva, prèvia preparació del
parament de formigó (P - 78)

5,00014,35 71,75

11 GDDZU052 u Marc i tapa 60/65 cm de diàmetre de fosa dúctil, d'alta
estanqueitat ( PAMESTANCA o equivalent), per a una càrrega
de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat (P -
91)

0,000375,05 0,00

12 E5ZJ0006 m2 Subministrament i col.locació de marc i tapa de xapa estriada de
6 mm de gruix, acabat pintat amb una capa antioxidant i dos
capes d'esmalt o galvanitzat (P - 7)

0,000157,05 0,00

13 E5ZJ0008 m2 Subministrament i col.locació de marc d'acer inoxidable AISI-316
de 40.4 i tapa de tipus ´´tramex´´ de PRFV de 40 mm de gruix i
tancat superficialment amb una làmina de PRFV amb acabat
antilliscant. (P - 8)

0,000225,50 0,00

14 EB151AEE m Barana d´alumini anoditzat, amb passamà, travesser inferior i
sòcol, muntants cada 100 cm, de 90 cm  (P - 21)

0,00074,50 0,00

15 E9DB122W m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular, tipus 2, de
16 a 25 peces/m2, col.locat sobre paquet de graves (P - 15)

0,75034,01 25,51

16 G228U203 m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 3-6 mm
per a formació de filtre, col·locat amb ajuda de maquinaria i
estesa amb mitjans manuals.  (P - 48)

11,32939,92 452,25

EUR
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17 G228U12 m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 12-20
mm per a formació de filtre, col·locat amb ajuda de maquinaria i
estesa amb mitjans manuals.  (P - 45)

7,55337,18 280,82

18 G228U40 m3 Subministrament i col·locació de material tipus grava de 40-70
mm per a formació de filtre, col·locat amb ajuda de maquinaria i
estesa amb mitjans manuals.  (P - 52)

15,17732,09 487,03

ELEMENTTOTAL 01.01.05.07 8.238,58

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT BROCS08

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDQBV010 u Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida de tres
tubs de PVC de D160mm, de 2,5 m de longitud i 0,60 m d'alçada
(en la secció de sortida dels tubs), parets de 20 cm de gruix,
incloses aletes, base de formigó emmacada amb pedra natural i
rastrell, totalment col·locat, incloent encofrats i formació de base
de graves. Tot inclòs. (P - 99)

1,0001.700,00 1.700,00

2 GDQBV015 u Broc de desguàs de formigó HA-30 in situ per a sortida de un tub
de PVC de D315mm, de 1 m de longitud i 0,80 m d'alçada (en la
secció de sortida dels tubs), parets de 20 cm de gruix, incloses
aletes, base de formigó emmacada amb pedra natural i rastrell,
totalment col·locat, incloent encofrats i formació de base de
graves. Tot inclòs. (P - 100)

1,0001.280,00 1.280,00

ELEMENTTOTAL 01.01.05.08 2.980,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT CASETA EDAR09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G450U038 m3 Formigó HM-20 per a capa de neteja, inclòs col·locació. (P - 59) 4,57691,20 417,33

2 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

19,188104,40 2.003,23

3 G450U073 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a alçats, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 62)

0,000108,70 0,00

4 G450U075 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per lloses, inclòs col·locació, bomba
de formigonar, grua, vibrat i curat. (P - 63)

0,000106,70 0,00

5 G450U080 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a pilars, columnes o parets,
inclòs col·locació, bomba de formigonar, grua, vibrat i curat,
inclòs formació de passamurs i xamfranaments.
 (P - 66)

3,636106,70 387,96

6 G450U085 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a sostres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat.

 (P - 67)

12,432106,70 1.326,49

7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

1.654,4000,99 1.637,86

8 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.

21,76025,90 563,58

EUR
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Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

9 G4D0V030 m2 Encofrat i desencofrat amb taulers fenolics per a alçats de base
rectilinia, de 8 m d'alçaria, com a maxim. Inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 71)

0,00031,81 0,00

10 G4D0V050 m2 Encofrat i desencofrat en lloses, amb taulers fenolics, per a
deixar el formigó vist (P - 72)

0,00034,00 0,00

11 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la
preparació de la base (P - 73)

84,36011,20 944,83

12 G4E2H628 m2 Paret estructural d'una cara vista, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, rugós, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 76)

75,00052,92 3.969,00

13 E614MK11 m2 Envà recolzat divisori de 4 cm de gruix, de supermaó de
600x250x40 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col.locat amb pasta de guix (P - 9)

8,10014,81 119,96

14 E4DA1DX0 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre unidireccional, a
una alçària <=3 m, amb tauler de fusta de pi, sobre entramat
desmuntable (P - 3)

28,12025,91 728,59

15 E4LF442E m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+5 cm, amb revoltó de
ceràmica i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
intereixos 0,7 m, llum <5 m, de moment flector últim 47,5 kNm
per m d'amplària de sostre (P - 4)

28,12050,27 1.413,59

16 E4B9DA66 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a
l'obra i manipulada a taller ME 15x15 D: 8 - 8 B 500 T 6x2,2 m
UNE 36092, per a l'armadura de sostres amb elements resistents
(P - 2)

28,1206,37 179,12

17 E52211NK m2 Coberta a dos aigües amb teula àrab mecànica de ceràmica de
color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col.locada amb
morter mixt 1:2:10 elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l i
envanets de sostre mort i solera de plaques encadellades
(amidament en planta) (P - 5)

28,12060,27 1.694,79

18 EAF1289D u Finestra d'alumini lacat, col.locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 80x60 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies (P - 17)

2,000252,26 504,52

19 E8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica fina, de
color vermell, amb trencaaigües, col.locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 13)

1,60024,86 39,78

20 EAQD2265 u Porta interior, de fusta de roure envernissada, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 60 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària, inclòs marc de la paret, batents,
moldures i manetes. Tot inclòs i acabat (P - 18)

1,000495,61 495,61

21 EARA1221 u Porta basculant d'una fulla, de 1 m d'amplària i 2.6 m d'alçària de
llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils d'acer
galvanitzat, acabada amb plafons de fusta per a envernissar,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa
registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 19)

2,000707,63 1.415,26

22 EARAA3J6 u Porta basculant articulada de dues fulles, d'1.8 m d'amplària i 2.6
m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de perfils
d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i

0,000907,20 0,00

EUR
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prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l (P - 20)

23 E9U21BAD m Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària,
col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 16)

22,4008,66 193,98

24 E9DA121W m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar de
forma rectangular preu alt, de 15 peces m2 peces/m2, com a
màxim, col.locat a truc de maceta amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
(P - 14)

28,12029,00 815,48

25 E2R5PL00 u Subministrament de contenidor de 1100 l (P - 1) 0,000448,38 0,00

26 E824123V m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb
rajola de ceràmica esmaltada brillant, preu alt, de 16 a 25
peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 11)

98,10026,05 2.555,51

27 E81111E0 m2 Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l (P - 10)

98,10012,75 1.250,78

28 E8989240 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues
d'acabat (P - 12)

0,0003,89 0,00

29 G6A18436 m2 Registres en entramat metà·lic d'acer inoxidable, inclòs
bastiments. Tot inclòs (P - 77)

0,00090,00 0,00

30 EJ14B11P u Inodor de porcellana vitrificada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació (P - 23)

1,000341,11 341,11

31 EJ13B212 u Lavabo de porcellana vitrificada, senzill, d'amplària de 45 a 60
cm, de color blanc, preu alt, col.locat amb suports murals (P - 22)

1,000131,47 131,47

32 EQ11U010 m Banc de vestidors, d'estructura metàl.lica i seient de fusta
envernissada (P - 24)

1,00072,33 72,33

33 EQ9GU002 u Mòdul de 2 guixetes, format amb aglomerat de xapa amb
melamina a dues cares, prestatges interiors, panys de serreta i
frontisses interiors de cassoleta, de mides totals 315x291 cm,
col.locat (P - 25)

1,000214,49 214,49

34 PAFONTAN u Partida alçada per a la fontaneria interior de l'edifici (P - 245) 1,000300,00 300,00

ELEMENTTOTAL 01.01.05.09 23.716,65

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ESTRUCTURES05

ELEMENT ARQUETES10

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GDK2A4F3 u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i
fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre
llit de sorra. 
 (P - 95)

5,000131,92 659,60

2 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter (P - 97)

5,00090,71 453,55

ELEMENTTOTAL 01.01.05.10 1.113,15

EUR
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OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL CONDUCCIONS06

ELEMENT ENTRADA A PLANTA NUCLI MONTSENY01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

17,91014,36 257,19

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

10,6880,72 7,70

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

9,64024,16 232,90

4 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

15,2208,55 130,13

5 GD770315 m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de
PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 315
mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb
cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la
canonada i l’arqueta prefabricada. (P - 82)

13,36038,33 512,09

6 GDD1B120 u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb
acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de
reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa
imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i
junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els
treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.
segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana
Prefabricados o equivalent. (P - 88)

2,000455,96 911,92

7 GDD1M120 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre
interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15 cm de
gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou
subministre i col·locació d'anells i conus de reducció o llosa de
tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre
anells i conus i repàs de juntes interiors amb morter de ciment
especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent.
inclou suplements d'obra de fàbrica fins a arribar a cota de
coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa). (P - 89)

2,000228,18 456,36

8 GDDZD600 u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400
decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal segons
ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124,
articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu

2,000191,00 382,00

EUR
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marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll,
antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc
accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie
del mateix, marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats
per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o
formigó de nivellació. Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri
DF. (P - 90)

9 GDDZU100 u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols (P - 92) 8,0009,85 78,80

10 GD7P0010 Ut Formació de baixant de fins a 5 m d'alçada amb canonada de
PVC 315 mm SN8 per sanejament incloent colzes, unions i
treballs auxiliars de connexió a canonada existent. La partida
inclou la millora de la fonamentació el pilar existent (incloent
demolicions parcials amb mitjans manuals, gestió integral de
subproductes i ampliació i millora de la fonamentació).  (P - 87)

1,000590,00 590,00

ELEMENTTOTAL 01.01.06.01 3.559,09

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL CONDUCCIONS06

ELEMENT ENTRADA A PLANTA 'PISCINES'02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

14,26014,36 204,77

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

4,7600,72 3,43

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

4,25024,16 102,68

4 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

13,7208,55 117,31

5 GD770250 m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de
PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 250
mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou part proporcional de colzes,
l'encatament, impregnació amb cola per canonada homologada i
recobriment d’àrid silici rentat de granulometria de 1,5 a 3mm a
les unicons amb les arquetes i obres de fàbrica, i l'aplicació de
morter tipus Sika Monotop 612 o equivalent directament a sobre
de la part preparada de la canonada i l’arqueta prefabricada. (P -
81)

5,95025,83 153,69

6 GDD1B120 u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb
acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de
reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa

2,000455,96 911,92

EUR
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imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i
junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els
treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.
segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana
Prefabricados o equivalent. (P - 88)

7 GDD1M120 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre
interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15 cm de
gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou
subministre i col·locació d'anells i conus de reducció o llosa de
tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre
anells i conus i repàs de juntes interiors amb morter de ciment
especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent.
inclou suplements d'obra de fàbrica fins a arribar a cota de
coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa). (P - 89)

2,000228,18 456,36

8 GDDZD600 u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400
decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal segons
ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124,
articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu
marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll,
antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc
accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie
del mateix, marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats
per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o
formigó de nivellació. Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri
DF. (P - 90)

2,000191,00 382,00

9 GDDZU100 u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols (P - 92) 8,0009,85 78,80

ELEMENTTOTAL 01.01.06.02 2.410,96

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL CONDUCCIONS06

ELEMENT BY-PASS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

141,42014,36 2.030,79

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

48,6240,72 35,01

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

33,68024,16 813,71

4 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

119,0108,55 1.017,54

5 GD770315 m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de
PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 315
mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves

60,78038,33 2.329,70

EUR
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d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb
cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la
canonada i l’arqueta prefabricada. (P - 82)

6 GDD1B120 u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb
acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de
reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa
imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i
junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els
treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.
segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana
Prefabricados o equivalent. (P - 88)

4,000455,96 1.823,84

7 GDD1M120 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre
interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15 cm de
gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou
subministre i col·locació d'anells i conus de reducció o llosa de
tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre
anells i conus i repàs de juntes interiors amb morter de ciment
especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent.
inclou suplements d'obra de fàbrica fins a arribar a cota de
coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa). (P - 89)

4,000228,18 912,72

8 GDDZD600 u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400
decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal segons
ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124,
articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu
marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll,
antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc
accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie
del mateix, marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats
per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o
formigó de nivellació. Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri
DF. (P - 90)

4,000191,00 764,00

9 GDDZU100 u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols (P - 92) 24,0009,85 236,40

10 GDDZU105 u Control d'aigua dins de pou de registre mitjançant
subministrament i col·locació de vàlvula 'tajadera' d'accionament
manual formada per dos guies verticals i una horitzontal (en la
base) en forma de U, comporta d'acer de 3 mm de gruix, incloent
cadena d'accionament i subjecció fins a cota superior del pou. La
partida inclou la preparació i modificació de la base del pou de
registre. Tot instal·lat i provat (P - 93)

4,000420,00 1.680,00

ELEMENTTOTAL 01.01.06.03 11.643,71

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL CONDUCCIONS06

ELEMENT LÍNIA D'AIGUA04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament

80,20014,36 1.151,67

EUR
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de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

52,0000,72 37,44

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

20,80024,16 502,53

4 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

59,4008,55 507,87

5 GD770160 m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de
PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 160
mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb
cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la
canonada i l’arqueta prefabricada. (P - 79)

19,00014,10 267,90

6 GD770200 m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de
PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 200
mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb
cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la
canonada i l’arqueta prefabricada. (P - 80)

6,50016,35 106,28

7 GD770315 m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de
PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 315
mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb
cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la
canonada i l’arqueta prefabricada. (P - 82)

6,00038,33 229,98

8 GD7G0100 ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 100
mm, per sanejament amb junta automàtica flexible, revestida
interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part
interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb
una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint
Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials
(colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres
de fabrica amb passamurs format amb doble junta
hidroexpansiva i peces especials. (P - 83)

10,00042,13 421,30

9 GD7G0150 ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 150
mm, per sanejament amb junta automàtica flexible, revestida
interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part
interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb
una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint
Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials
(colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de

18,00047,03 846,54

EUR
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peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres
de fabrica amb passamurs format amb doble junta
hidroexpansiva i peces especials. (P - 84)

10 GD7G0200 ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 200
mm, per sanejament amb junta automàtica flexible, revestida
interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part
interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb
una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint
Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials
(colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres
de fabrica amb passamurs format amb doble junta
hidroexpansiva i peces especials. (P - 85)

23,00063,54 1.461,42

11 GDK2A4F3 u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i
fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre
llit de sorra. 
 (P - 95)

2,000131,92 263,84

12 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter (P - 97)

2,00090,71 181,42

13 GDD1B120 u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb
acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de
reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa
imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i
junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els
treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.
segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana
Prefabricados o equivalent. (P - 88)

3,000455,96 1.367,88

14 GDD1M120 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre
interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15 cm de
gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou
subministre i col·locació d'anells i conus de reducció o llosa de
tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre
anells i conus i repàs de juntes interiors amb morter de ciment
especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent.
inclou suplements d'obra de fàbrica fins a arribar a cota de
coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa). (P - 89)

5,000228,18 1.140,90

15 GDDZD600 u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400
decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal segons
ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124,
articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu
marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll,
antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc
accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie
del mateix, marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats
per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o
formigó de nivellació. Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri
DF. (P - 90)

3,000191,00 573,00

16 GDDZU100 u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols (P - 92) 19,0009,85 187,15

ELEMENTTOTAL 01.01.06.04 9.247,12

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

EUR
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SUBCAPITOL CONDUCCIONS06

ELEMENT LÍNIA DE FANGS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

16,92014,36 242,97

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

14,1000,72 10,15

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

5,64024,16 136,26

4 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

11,2808,55 96,44

5 GD7G0150 ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 150
mm, per sanejament amb junta automàtica flexible, revestida
interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part
interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb
una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint
Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials
(colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres
de fabrica amb passamurs format amb doble junta
hidroexpansiva i peces especials. (P - 84)

16,50047,03 776,00

6 GD7G0200 ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 200
mm, per sanejament amb junta automàtica flexible, revestida
interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part
interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb
una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint
Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials
(colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres
de fabrica amb passamurs format amb doble junta
hidroexpansiva i peces especials. (P - 85)

7,00063,54 444,78

7 GDK2A4F3 u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i
fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre
llit de sorra. 
 (P - 95)

1,000131,92 131,92

8 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter (P - 97)

1,00090,71 90,71

ELEMENTTOTAL 01.01.06.05 1.929,23

EUR
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OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL CONDUCCIONS06

ELEMENT LÍNIA DE RECIRCULACIÓ INTERNA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

25,92014,36 372,21

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

21,6000,72 15,55

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

9,14024,16 220,82

4 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

17,2808,55 147,74

5 GD7G0200 ml Subministrament i col.locació de canonada de fosa dúctil DN 200
mm, per sanejament amb junta automàtica flexible, revestida
interiorment de morter de ciment aluminòs, reforçat en la part
interior de l'endoll amb brea epoxi, i revestida exteriorment amb
una capa de zenc electrodipositat més pintura epoxídica, reforçat
l'extrem final del tub amb brea epoxi, tipus INTEGRAL de Saint
Gobain o equivalent, incloent-hi la p.p. de peces especials
(colzes, tes, reduccions, brida-llis,etc..). En cas d'utilització de
peces d'aigua potable, aquestes es protegiran amb l'aplicació de
dues mans de resina epoxi de 250 micres. Estanqueitat en obres
de fabrica amb passamurs format amb doble junta
hidroexpansiva i peces especials. (P - 85)

36,00063,54 2.287,44

6 GDK2A4F3 u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i
fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre
llit de sorra. 
 (P - 95)

1,000131,92 131,92

7 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter (P - 97)

1,00090,71 90,71

ELEMENTTOTAL 01.01.06.06 3.266,39

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL CONDUCCIONS06

ELEMENT LÍNIA DE DRENATGES07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de

219,76014,36 3.155,75

EUR
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l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

20,4000,72 14,69

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

18,18024,16 439,23

4 G228U035 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material seleccionat procedent de prèstec,
estesa i compactació al 98% del PM, mesurat sobre perfil teòric,
incloent el subministrament del material, la càrrega amb medis
mecànics i el transport des de la zona d'acopi. (P - 44)

212,1208,55 1.813,63

5 GD770200 m Subministrament i col·locació al fons de la rasa de canonada de
PVC per sanejament segons norma, UNE-EN ISO 1452, de 200
mm de diàmetre incloent juntes d'estanquitat i proves
d'estanquitat. La partida inclou l'encatament, impregnació amb
cola per canonada homologada i recobriment d’àrid silici rentat
de granulometria de 1,5 a 3mm a les unicons amb les arquetes i
obres de fàbrica, i l'aplicació de morter tipus Sika Monotop 612 o
equivalent directament a sobre de la part preparada de la
canonada i l’arqueta prefabricada. (P - 80)

38,00016,35 621,30

6 GDD1B120 u Formació de base de formigó armat prefabricat per a pou de
registre de 1200 mm de diàmetre i 1,10 m d'alçada, per a
connexionat de canonades de fins a 600 mm de diàmetre amb
acabat vertical mascle per a connexionat d'anells o conus de
reducció. inclou formació de mitja canya de formigó previa
imprimació amb Sikadur 32 Fix o equivalent a la base del pou i
junta d'estanqueitat entre els diferents elements. inclou tots els
treballs necessaris per a la correcta connexió de les canonades.
segons UNE 1917. tot inclòs, marca i model Arenzana
Prefabricados o equivalent. (P - 88)

1,000455,96 455,96

7 GDD1M120 m Formació de paret per a pou de registre de 1200 mm de diàmetre
interior, amb anells prefabricats de formigó armat de 15 cm de
gruix, marca i model Arenzana Prefabricados o equivalent. inclou
subministre i col·locació d'anells i conus de reducció o llosa de
tancament de diferents mides així com juntes d'estanqueitat entre
anells i conus i repàs de juntes interiors amb morter de ciment
especial sense retracció tipus Sika monotop 612 o equivalent.
inclou suplements d'obra de fàbrica fins a arribar a cota de
coronació de la rasant d'asfalt (excepte marc i tapa). (P - 89)

2,490228,18 568,17

8 GDDZD600 u. Bastiment i tapa per a pou de registre model GEO PKSR D400
decor o equivalent realitzats en fosa de grafit esferoidal segons
ISO 1083 (tipus 500-7) i EN1583, classe D400 segons EN124,
articulada, extraible en posició vertical, autocentrada en el seu
marc per 5 guies i provista de junta de polietilè antisoroll,
antidesplaçant i antilliscant, sistema de bloqueig al marc
accionant el tirador d'apertura/manipulació ocultat en la superficie
del mateix, marc i apertura lliure, alçada de 100mm, amb 4 forats
per ancorar al sol amb tacos d'expansió. Col·locat amb morter i/o
formigó de nivellació. Totalment instal·lat, tot inclòs segons criteri
DF. (P - 90)

1,000191,00 191,00

9 GDDZU100 u Graó de polipropilé armat col·locat, segons plànols (P - 92) 11,0009,85 108,35

10 GDK2A4F3 u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i
fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre

2,000131,92 263,84

EUR
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llit de sorra. 
 (P - 95)

11 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter (P - 97)

2,00090,71 181,42

ELEMENTTOTAL 01.01.06.07 7.813,34

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL XARXES07

ELEMENT AIGUA POTABLE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

89,60014,36 1.286,66

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

112,0000,72 80,64

3 G22E0010 m3 Subministrament i col.locació de material granular fi (sorra) per
soleres i assentament de canonades.
 (P - 57)

33,60024,17 812,11

4 G228U030 m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs, rases, pous i
fonamentacions, amb material procedent de la pròpia obra,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric, incloent la
càrrega amb medis mecànics i el transport des de la zona
d'acopi. (P - 43)

56,0008,55 478,80

5 GD7O0063 ml Subministrament i col·locació de canonada de polietilè d'alta
densitat PE100, PN10, Diàmetre exterior: 63 mm. Diàmetre
interior: 55,4 mm. Segons UNE 12.201. Segons UNE 12.201.
Totes les unions entre canonades de polietilè o amb accessoris
roscats seran amb maniguets electrosoldats.inclou la part
proporcional d'accessoris i vàlvules.Totalment instal·lada i
provada. (P - 86)

280,0007,04 1.971,20

ELEMENTTOTAL 01.01.07.01 4.629,41

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL XARXES07

ELEMENT ENLLUMENAT02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament

80,00014,36 1.148,80

EUR
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de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

80,0000,72 57,60

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

4,00024,16 96,64

4 G228U201 m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures),
amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a
10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou
subministrament del material. (P - 47)

48,00021,90 1.051,20

5 G450U041 m3 Formigó HM-20 per a replens, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
60)

28,00083,20 2.329,60

ELEMENTTOTAL 01.01.07.02 4.683,84

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL XARXES07

ELEMENT PRISMA CAMÍ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

192,00014,36 2.757,12

2 F227A01F m2 Repàs i piconatge de sòl d'excavació, amb compactació del 95%
PM (P - 26)

192,0000,72 138,24

3 G228U200 m3 Rebliment i piconatge de rasa en solera de 10 cm de gruix i al
voltant de la canonada, amb material tipus graveta 5-15 mm, en
tongades de gruix fins a 10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa
de la solera. Inclou subministrament del material. (P - 46)

9,60024,16 231,94

4 G228U201 m3 Rebliment i piconatge de rasa (i/o alçats darrera d'estructures),
amb material tipus graveta 5-15 mm, en tongades de gruix fins a
10 cm, utilitzant picó vibrant en l'estesa de la solera. Inclou
subministrament del material. (P - 47)

115,20021,90 2.522,88

5 G450U041 m3 Formigó HM-20 per a replens, inclòs col·locació, vibrat i curat (P -
60)

67,20083,20 5.591,04

6 GDK2A4F3 u Pericó de mao arrebossat i lliscat per dins de 60x60 cm interior i
fins a 100 cm d'alçada, amb solera de formigó, col·locada sobre
llit de sorra. 
 (P - 95)

7,000131,92 923,44

7 GDKZHEC4 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
520x520mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col.locat
amb morter (P - 97)

7,00090,71 634,97

8 GDG3C125 m canonada de PVC passacables de 125 mm de diàmetre i 1,4 mm
de gruix, per a la seva col·locació a l'interior d'un dau de formigó
amb uions encolades. (P - 94)

480,0005,10 2.448,00

EUR
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ELEMENTTOTAL 01.01.07.03 15.247,63

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ACABATS08

ELEMENT MURS D'ESCULLERA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G3J21710 m3 Formació de mur d' escullera amb blocs de pedra granítica de
400 a 800 kg de pes, col·locats amb màquina giratoria de
cadenes i utensili cullera/pinça. La partida inclou el
subministrament de l'escullera, transport fins a lloc d'aplec a peu
d'obra amb camió pinça i volquet, càrrega de la escullera sobre
camió de petit tonatge i transport interior dins l'obra fins a lloc
d'ús i col·locació de la escullera, incloent cimentació i mur. (La
partida inclou el subministrament de petita escullera per a
col·locació en zona de coronació).Tot inclòs (P - 58)

233,640106,97 24.992,47

2 G228X200 m3 Formació de secció en la part interior del mur de contenció
d'escullera, mesurada sobre m lineal de mur. La partida inclou el
subministrament i col·locació de material drenant així com el
subministrament i col·locació de làmina geotextil. La partida
inclou el transport interior de l'obra amb dúmper d'obra o similar,
així com la creació d'acopis intermitjos. (P - 53)

54,00058,74 3.171,96

ELEMENTTOTAL 01.01.08.01 28.164,43

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ACABATS08

ELEMENT PAVIMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 F9365A11 m3 Base de formigó HM-20/S/10/I, de consistència seca i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat (P - 28)

41,70085,99 3.585,78

2 F965A6EJ m Vorada recta o corvada de peces de formigó tipus F15
(BREINCO) o equivalent, doble capa, amb secció normalitzada
de calçada C3 de 28x10 cm, de classe climàtica B, classe
resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió U (R-6 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de
30 a 35 cm d'alçària, i rejuntada amb morter (incloent formació de
la base). (P - 29)

166,80029,52 4.923,94

3 F9E1320P m2 Formació de vorera amb peces de paviment tipus Vulcano
Breinco de 40x20, de 8 cm de gruix (acabat color sorra), col·locat
a truc de maceta amb morter pastat mixt 1:2:10 i beurada de
ciment pòrtland, incloent el subministrament del material. La
partida inclou el tall de peces de paviments en transicions,
entroncaments i límits de façanes i tapes de registre, etc. (P - 30)

23,60066,82 1.576,95

4 G228U210 m3 Formació de paviment de grava granítica de mides de 10-25 mm
col·locades sobre làmina geotextil o antiherbes, amb mitjans
manuals i ajudes mecàniques. Inclou subministrament del
material. (P - 50)

95,18827,10 2.579,59

5 G228U212 m3 Formació de paviment de material tipus saulò, sobre làmina
geotextil o antiherbes, amb mitjans manuals i ajudes
mecàniques. Inclou subministrament del material. (P - 51)

157,77226,00 4.102,07

6 F9000010 m2 Subministrament i instal·lació de malla antiherbes de 130 gr/m2
de densitat, col·locada sobre base de terres, amb mitjans
manuals incloent talls en extrems de la superficie i en transicions

1.116,6204,90 5.471,44

EUR
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amb lloses de formigó, tapes i registres. La partida inclou la part
proporcional de solapaments i doblats de la malla.  (P - 27)

ELEMENTTOTAL 01.01.08.02 22.239,77

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ACABATS08

ELEMENT TANCAMENTS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G222U193 m3 Excavació de terreny no classificat, en pous i rases, amb mitjans
mecànics, i ajudes de treball manual, inclòs treballs en presència
de nivell freàtic i bombament d'aigües (mitjançant qualsevol
mètode) per tal de treballar en sec. Inclou transport dins de
l'obra, càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús de terres i/o
acopi intermedi, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. inclou part proporcional d'excavació de pous,
cambres i sobreeixidors així com sobreexcavació per allotjament
de campana del tub. inclou part proporcional d'excavació en zona
amb presència d'altres serveis. Inclòs entibació de rases
mitjançant plaforns metâl·lics i/o de fusta. Tot inclòs. (P - 39)

46,08014,36 661,71

2 G4D0V010 m2 Encofrat i desencofrat pla en fonaments inclòs p.p.
d'apuntalaments, arriostraments, distanciadors i mitjans auxiliars.
Incloent l'esgotament necessari. (P - 70)

153,60025,90 3.978,24

3 G450U072 m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb per a soleres, inclòs col·locació,
bomba de formigonar, grua, vibrat i curat (P - 61)

34,560104,40 3.608,06

4 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de
500 N/mm2. Inclou talls, col·locació i part proporcionals de
solapaments, despuntaments, lligats amb filferrorecuit,
separadors i qualsevol altre elements de muntatge. (P - 68)

3.110,4000,99 3.079,30

5 G4E25668 m2 Paret estructural de dues cares vistes, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, de cara
vista, llis, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col.locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:5 (7,5 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 75)

38,40053,18 2.042,11

6 G4E25610 m Subministrament i col·locació de reixa model simple torsió o
equivalent de 2 m d'alçada (executada sobre base de formigó o
bloc), de forma romboidal fabricat amb filferro de 400N/mm2 de
resistencia recobert plastificat de color verd , postes especials
color verd tipus lux d50-1,5mm (e.m.) fabricats en xapa
galvanitzada en calen tipus z-275 especialment concebuts per a
tancaments amb accessoris intercambiables i possibilitat de
fixació de la malla a qualsevol punt del poste. Postes extrems i
de tensió d50-1,5mm (e.m.). Separació de postes de tensió de
30m i intermitjos de 3m. Filferro tipus 16. Muntatge i tensat de la
malla inclòs. 
La partida inclou:
-Formació d'una unitat de porta d'accès de 2,40 m'alçada i 3,60
m d'amplada en dos fulles batents, model LUX EST (de Rivisa o
equivalent), incloent postes i elements accessoris.
-Formació de tres unitats de porta d'accès d'home de 1,00 m
d'amplada en una fulla batent, model LUX EST (de Rivisa o
equivalent), incloent postes i elements accessoris.
Tot inclòs (P - 74)

96,00060,12 5.771,52

ELEMENTTOTAL 01.01.08.03 19.140,94

OBRA EDAR MONTSENY01

EUR
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CAPÍTOL OBRA CIVIL01

SUBCAPITOL ACABATS08

ELEMENT ALTRES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA00X010 Pa Partida alçada a justificar per a passos de serveis en zona del
pont i acondicionament del mateix a la finalització de les obres.
(P - 244)

1,0005.000,00 5.000,00

ELEMENTTOTAL 01.01.08.04 5.000,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENT01

ELEMENT POU DE GRUIXUTS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0D1H000 u. Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de les
següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000. (P - 153)

1,000345,86 345,86

2 M1F20404 u. Subministrament i instal·lació de comporta mural manual de les
següents característiques:
Servei:  Aïllament a l'entrada a l'EDAR.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Amplada: 0,40 m.
Alçada. 0,40 m.
Càrrega aigua: 1,50 m.
Alçada banqueta: 2,00 m.
Alçada volant. 2,90 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  - Volant: fosa.
  - Resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000. (P - 163)

1,0001.637,99 1.637,99

3 M0D7A040 Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents
característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix
segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o
equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40
 (P - 157)

1,000122,99 122,99

4 M0D40510 u. Subministrament i instal·lació de deflector de les següents
característiques:
Dimensions
 Alçada: 1.000 mm
 Gruix: 5 mm
 Longitud: 1,50 m
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Inclou els suports i rigiditzadors necessaris.
 (P - 155)

1,000407,66 407,66

ELEMENTTOTAL 01.02.01.01 2.514,50

EUR
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OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENT01

ELEMENT DESBAST DE GRUIXUTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M1E80420 u. Subministrament i instal·lació de reixa manual de les següents
característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de 40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L ranurat i
rastrell en alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420. (P - 162)

1,000819,00 819,00

2 M0D40305 m Subministre i instal·lació de vessador de les següents
característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305. (P - 154)

0,50081,51 40,76

3 M2A71100 u. Subministe i instal·lació de contenidor de les següents
característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.
Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100. (P - 165)

1,000386,78 386,78

ELEMENTTOTAL 01.02.01.02 1.246,54

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENT01

ELEMENT BOMBAMENT D'ENTRADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M1B13069 u. Subministrament i instal·lació de grup motobomba submergible
de les següents característiques:
Servei: Bombament entrada a l'EDAR.
Marca: FLYGT o equivalent.
Tipus: DP-3069-LT.
Fluid: Aigua bruta.
Cabal: 16,67 m3/h.
Alçada manomètrica: 7,62 m.c.d.a.
Velocitat de la bomba: 1.355 rpm.
Motor:
   - Potencia: 2,00 kW.
   - Velocitat: 1.355 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:
   - Cos: fosa GG25.
   - Rodet: fosa GG20.

2,0002.250,55 4.501,10

EUR
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   - Eix: acer inoxidable DIN 1.4057 (AISI-431).
- Tanca: superior de Carbó-Ceràmica. Inferior de

WCCr-Ceràmic.
Inclou sòcol de descàrrega en fosa, suport superior, cadena i
tubs guia, tots en acer inoxidable AISI-316L.
El sòcol s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L, amb
resina HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada sobre la
solera, posteriorment s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb
Sikagrout 612 o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1B13069. (P - 159)

2 M0AM1301 u. Subministrament i instal·lació de columna d'impulsió de les
bombes d'aigua d'entrada, des de la bomba fins al rodet de
desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN65/DN80, suports,
accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 107)

2,000391,63 783,26

3 M0B90080 u. Subministrament i instal·lació de rodet de desmuntatge de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000. (P - 141)

4,000150,81 603,24

4 M0B30080 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000. (P - 136)

2,000112,48 224,96

5 M0B10080 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 80 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.

4,000126,76 507,04

EUR
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Resta de característiques segons ET M0B10000. (P - 133)

6 M0AM1302 u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'impulsió de les
bombes d'aigua d'entrada, des de les vàlvules de comporta de la
impulsió individual fins al mesurador de cabal.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 2,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris,
cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 108)

1,000752,53 752,53

7 M3AE0080 u. Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de
les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C80.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 80 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable
AISI-316L format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m
d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de
dimensions necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000. (P - 171)

1,0002.088,15 2.088,15

8 M0AM1303 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de les
bombes d'aigua d'entrada, des del mesurador de cabal fins a les
vàlvules de comporta, la d'entrada al pretractament i la de
by-pass del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 6,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN80, suports, accessoris,
cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 109)

1,0001.010,22 1.010,22

9 M0AM1304 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de les
bombes d'aigua d'entrada, des del rodet de desmuntatge fins al
pretractament prefabricat.
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 0,5/0,5 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, con de reducció concèntric DN150/DN80,
suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 110)

1,000507,01 507,01

10 M0D10000 u. Subministrament i instal·lació de controlador de nivell de les
següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent
Tipus: interruptor-mecànic
Model: ENM-10
Instal·lació: penjada
Materials:
 Coberta: polipropilè
 Cable: PVC especial
Resta de característiques segons ET M0D10000. (P - 152)

3,00092,13 276,39

11 M3A30000 Ut Subministrament i instal·lació de mesurador de nivell per 1,0001.774,36 1.774,36

EUR
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ultrasons de les següents característiques:
Servei: automatització del bombament d'entrada.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Compost per:
  Sensor PROSONIC S FDU91
  Transmisor PROSONIC FMU90
Protecció IP-67.
Sortida corrent: 4-20 mA.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable
AISI-316L format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m
d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de
dimensions necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3A30000. (P - 169)

ELEMENTTOTAL 01.02.01.03 13.028,26

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENT01

ELEMENT PRETRACTAMENT PREFABRICAT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0AM1401 u. Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass del
pretractament, des del rodet de desmuntatge del by-pass fins a la
brida de la canonada de sortida del pretractament.
- Diàmetre nominal: 80 mm.
- Longitud aproximada: 9,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 111)

1,0001.064,12 1.064,12

2 M2B1HRO5 u. Subministrament i instal·lacióde planta compacte de
pretractament de les següents característiques:
  Marca: HUBER o equivalent
  Tipus: HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200.
  Caudal màxim: 10 L/s
La partida inclou els següents equips:

Planta compacta HUBER ROTAMAT Ro5 10 Ro1 600/6 3200
construida en acer inox. AISI-316 L
Tobogan o chute de descàrrega tancat per a RPPS, construit en

acer inox AISI-316 L
Tobogan o chute de descàrrega tancat per a cargol d'extracció

de sorres 1500 mm construit en acer inox AISI-316L
  Coberta construida en acer inox AISI-316L
   Easy Wash Unit, neteja de sorres
  Dipòsit de greixos 

Plataforma de servei amb barana construida en acer inox
AISI-316L

Subministrament i instal·lació d'escomesa d'aigua de serveis de
DN-40 mm d'acer inox AISI-316 L, per a neteja

Quadre elèctric per a pretractament, per al comandament i
control de tots els equips, incloent el cablejat de tots els
receptors.
Totalment instal·lat, provat i verificat
Resta de característiques segons ET M2B1HRO5 (P - 166)

1,00096.947,50 96.947,50

3 M0AM1402 u. Subministrament i instal·lació de canonada de sortida del
pretractament, des de l'equip prefabricat fins a la vàlvula de
comporta.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 0,25 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1

1,000435,85 435,85

EUR
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- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 112)

4 M0B10150 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de comporta de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000. (P - 134)

3,000252,41 757,23

5 M0B90150 u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 150 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000. (P - 142)

2,000176,08 352,16

6 M0AM1403 u. Subministrament i instal·lació de peça de derivació de l'aigua de
sortida, des de la vàlvula de comporta de sortida del
pretractament, fins a les vàlvules de comporta d'entrada al
decantador primari i de by-pass del tanc polivalent, incloent la
connexió de la canonada de by-pass del pretractament..
- Diàmetre nominal: 150/80 mm.
- Longitud aproximada: 1,8 / 0,2 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 3,0 /2,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, tes iguals DN150, reducció concèntrica
DN150/DN80, suports, accessoris, cargoleria, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 113)

1,0001.803,64 1.803,64

7 M0AM1404 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació a la
decantació primària, des del rodet de desmuntatge fins a
l'entrada al decantador.
- Diàmetre nominal: 150 mm.
- Longitud aproximada: 10,8 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 114)

1,0003.122,27 3.122,27

8 M0AM1405 u. Subministrament i instal·lació de canonada de by-pass del tanc
polivalent, des del rodet de desmuntatge fins a la brida de
connexió amb la canonada de foneria.
- Diàmetre nominal: 150 mm.

1,0001.415,13 1.415,13

EUR
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- Longitud aproximada: 3,0 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brides, colzes, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 115)

9 M0B60050 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents
característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 50.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000. (P - 138)

1,000146,48 146,48

10 M0AM1406 u. Subministrament i instal·lació de la canonada de buidats del
pretractament, des de la vàlvula de bola fins a l'arqueta de
drenatges.
- Diàmetre nominal: 50 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria
en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 116)

1,000123,02 123,02

11 M0BCL025 u. Subministrament i instal·lació d'electrovàlvula de pas directe de
les següents característiques:
Marca: LUCIFER o equivalent.
Diàmetre nominal: 1´´.
Fluïd: aigua tractada.
Alimentació: 220 V, 50 Hz.
Resta de característiques segons ET M0BBL000. (P - 143)

2,00082,51 165,02

12 M0B60025 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents
característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000. (P - 137)

6,00041,70 250,20

13 M0AM0011 u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'alimentació
d'aigua de serveis.
- Diàmetre nominal: 25 mm.
- Longitud aproximada: 20 m.
- Connexió: Per soldadura TIG.
- Material: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ISO 1127 de
2,0 mm de gruix.
- Inclou: suports, accesoris, etc.
La partida inclou la connexió a la canonada general d'aigua de
serveis, i les connexions amb les vàlvules de bola i
electrovàlvula.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 105)

1,000681,45 681,45

14 M2A71100 u. Subministe i instal·lació de contenidor de les següents
característiques:
Marca: ROS-ROCA o equivalent.

2,000386,78 773,56

EUR
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Tipus: DIN 30700.
Capacitat: 1100 l.
Dimensions:
  - Llarg: 1.370 mm.
  - Amplada: 1.075 mm.
  - Alçada: 1.460 mm.
Materials: polietilè injectat o poliester reforçat amb fibra de vidre.
Resta de característiques segons ET M2A71100. (P - 165)

15 M0D7A040 Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents
característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix
segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o
equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40
 (P - 157)

1,000122,99 122,99

ELEMENTTOTAL 01.02.01.04 108.160,62

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TANC POLIVALENT02

ELEMENT DECANTADOR PRIMARI01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0AM0015 u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del
tanc polivalent format per una te submergida 0,50 m en el líquid i
1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 106)

1,000938,61 938,61

2 M0C30200 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 150)

2,000813,61 1.627,22

3 M0D1H000 u. Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de les
següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000. (P - 153)

1,000345,86 345,86

4 M0D7A040 Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents
característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix
segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o
equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40

2,000122,99 245,98

EUR
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 (P - 157)

ELEMENTTOTAL 01.02.02.01 3.157,67

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TANC POLIVALENT02

ELEMENT TANC ANÒXIC02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0AM0015 u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del
tanc polivalent format per una te submergida 0,50 m en el líquid i
1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 106)

1,000938,61 938,61

2 M0C30200 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 150)

1,000813,61 813,61

3 M0C2E200 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de
gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000 (P - 147)

2,0001.205,10 2.410,20

4 M0C2E040 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de
gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000 (P - 146)

1,000345,95 345,95

5 M1A84620 u. Subministrament i instal·lació d'agitador submergit de les
següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el suport
superior de les barres guia, estructura del sistema d'hissat, base
pel winche, winche, polinxa i suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.

1,0004.678,04 4.678,04

EUR
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Resta de característiques segons ET M1A84620. (P - 158)

ELEMENTTOTAL 01.02.02.02 9.186,41

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TANC POLIVALENT02

ELEMENT DECANTADOR INTERMEDI03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0AM0015 u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del
tanc polivalent format per una te submergida 0,50 m en el líquid i
1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 106)

1,000938,61 938,61

2 M0C20200 u. Subministre i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000 (P - 145)

1,0001.051,70 1.051,70

ELEMENTTOTAL 01.02.02.03 1.990,31

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TANC POLIVALENT02

ELEMENT DIPÒSIT DE FANG04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0AM0015 u. Subministrament i instal·lació de peça de sortida dels dipòsits del
tanc polivalent format per una te submergida 0,50 m en el líquid i
1,20 per sobre del líquid.
- Diàmetre nominal: 200 mm.
- Longitud aproximada: 1,7 m.
- Connexió: Per brides s/EN 1092-1, Tipus 1
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/EN 10217-7
de 3,0 mm de gruix.
- Inclou: Brida, te igual, suports, accessoris, cargoleria, juntes,
etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 106)

1,000938,61 938,61

2 M0C20200 u. Subministre i instal·lació de passamurs metàl·lic de les següents
característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000 (P - 145)

1,0001.051,70 1.051,70

EUR
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3 M0C2E200 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de
gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000 (P - 147)

1,0001.205,10 1.205,10

4 M0C2E040 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat i colze de 90º s/EN 10253 de 2 mm de
gruix per descàrrega en dipòsit.
Resta de característiques segons ET M0C2E000 (P - 146)

2,000345,95 691,90

5 M1A84620 u. Subministrament i instal·lació d'agitador submergit de les
següents característiques:
Marca: FLYGT o equivalent.
Model: SR 4620.410 SF 13º
Potència motor: 1,50 kW a 1.350 r.p.m..
Tipus d'hèlix: 2 pales.
Diàmetre: 210 mm.
Inclou el suport de l'agitador, sistema de barres guia, el suport
superior de les barres guia, estructura del sistema d'hissat, base
pel winche, winche, polinxa i suport i base pel pescant.
Tots els materials en acer inoxidable AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1A84620. (P - 158)

1,0004.678,04 4.678,04

ELEMENTTOTAL 01.02.02.04 8.565,35

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TANC POLIVALENT02

ELEMENT PURGA DE FANGS PRIMARIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0AM2501 u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de
fangs primaris, des del fons del decantador fins al passamurs de
sortida del decantador primari.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 117)

2,000102,62 205,24

2 M0C20040 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.

2,000324,26 648,52

EUR
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Resta de característiques segons ET M0C20000 (P - 144)

3 M0AM2502 u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de
fangs primaris, des del passamurs de sortida del decantador
primari fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 118)

2,000101,39 202,78

4 M0B90040 u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000. (P - 139)

3,000103,73 311,19

5 M0B10040 u. Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000. (P - 132)

2,000103,56 207,12

6 M0AM2503 u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de fangs
primaris, des de les vàlvula de comporta fins a la bomba de
purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 2,7 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 119)

1,000618,16 618,16

7 M1BJFM40 u. Subministrament i instal·lació de grup motobomba peristàltica de
les següents característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.

2,0005.460,00 10.920,00

EUR
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Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:

- Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR; Connexions:
Acer inoxidable.

- Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i recobriment de
polèster en pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L,
amb resina HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada sobre la
solera, posteriorment s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb
Sikagrout 612 o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40. (P - 161)

8 M0AM2504 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs
primaris, des de la bomba de purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 120)

1,00098,62 98,62

9 M0B30040 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000. (P - 135)

1,00091,15 91,15

10 M0AM2505 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs
primaris, des de la vàlvula de comporta fins al passamurs
d'entrada al dipòsit de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 16,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria
en A4, juntes, etc.
La partida inclou el picatge DN25, d'una longitud aproximada de
0,50 m amb dos colzes de 90º i l'espai per encabir una vàlvula de
bola DN25.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 121)

1,000964,82 964,82

EUR
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11 M0D70025 u. Subministrament i instal·lació de pressa d'aigua de neteja per a
conduccions de les següents característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025. (P - 156)

1,00087,25 87,25

12 M0B60025 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents
característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000. (P - 137)

1,00041,70 41,70

ELEMENTTOTAL 01.02.02.05 14.396,55

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TANC POLIVALENT02

ELEMENT RECIRCULACIÓ I PURGA DE FANGS BIOLÒGICS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0AM2601 u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de
fangs biològics, des del fons del decantador fins al passamurs de
sortida del decantador intermedi.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud aproximada: 4,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, suports necessaris, accessoris, cargoleria en A4,
juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 122)

2,000102,62 205,24

2 M0C20040 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: brida-brida
Diàmetre nominal: 40 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C20000 (P - 144)

2,000324,26 648,52

3 M0AM2602 u. Subministrament i instal·lació de la canonada d'aspiració de
fangs biològics, des del passamurs de sortida del decantador
biològic fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria
en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 123)

2,000101,39 202,78

4 M0B90040 u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent

3,000103,73 311,19

EUR
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Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000. (P - 139)

5 M0B10040 u. Subministre i instal·lació de vàlvula de comporta de les següents
característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: INFINITY
Tipus: comporta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10/16 Kg/cm2
Accionament: manual
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa GGG-50 (dúctil)
 Comporta: fosa
 Tanca: elàstica
 Fuset: acer inoxidable 13% Cr
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B10000. (P - 132)

4,000103,56 414,24

6 M0AM2603 u. Subministrament i instal·lació de pantaló d'aspiració de fangs
biològics, des de les vàlvula de comporta fins a la bomba de
purga.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 3,2 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria
en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 124)

1,000503,14 503,14

7 M1BJFM40 u. Subministrament i instal·lació de grup motobomba peristàltica de
les següents característiques:
Servei: Bombament de fangs primaris i de recirculació.
Marca: BOYSER o equivalent.
Tipus: fmp-40.
Fluid: fangs primaris a l'1,5% i fangs biològics al 3%.
Cabal: 1,56 m3/h.
Alçada manomètrica: fins a 4 bar.
Velocitat de la bomba: 3-53 rpm.
Motor:
   - Potencia: 1,50 kW.
   - Velocitat: 1.450 rpm.
   - Tensió: 400 V, 50 Hz.
   - Protecció: IP-68.
Materials:

- Parts en contacte amb el fluid: Tub flexible: NR; Connexions:
Acer inoxidable.

- Parts sense contacte amb el fluid: Ferro fos i recobriment de
polèster en pols.
Inclou:
   - Variador de freqüència.
   - Sondes PTC.
   - Ventilació forçada del motor.
La bomba s'instal·larà amb perns d'acer inoxidable AISI-316L,
amb resina HIT-HY-200A de Hilti o equivalent aixecada sobre la
solera, posteriorment s'anivellarà i s'omplirà l'espai lliure amb

1,0005.460,00 5.460,00

EUR
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Sikagrout 612 o equivalent (segons indicacions de la DO).
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M1BJFM40. (P - 161)

8 M0AM2604 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs
biològics, des de la bomba de purga fins a la vàlvula de retenció.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 0,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria
en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 125)

1,00098,62 98,62

9 M0B30040 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Model: BV-05-37
Tipus: clapeta
Diàmetre nominal: 40 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials:
 Cos: fosa
 Clapeta: fosa
 Tanca: elastòmer-metall
Incloent part proporcional de cargoleria, juntes i peces especials.
Resta de característiques segons ET M0B30000. (P - 135)

1,00091,15 91,15

10 M0AM2605 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs
biològics, des de la vàlvula de retenció fins a les vàlvules de
papallona de recirculació i de purga de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 1,5 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, te igual DN40, suports necessaris,
accessoris, cargoleria en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 126)

1,000404,74 404,74

11 M0AM2606 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs
biològics, des de la vàlvula de papallona de purga fins al dipòsit
de fangs.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria
en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 127)

1,000378,31 378,31

12 M0AM2607 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'impulsió de fangs
biològics, des de la vàlvula de papallona de recirculació fins al
reactor anòxic.
- Diàmetre nominal: 40 mm.
- Longitud total aproximada: 6,3 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de

1,000378,31 378,31

EUR
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gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, colzes, suports necessaris, accessoris, cargoleria
en A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 128)

13 M0D70025 u. Subministrament i instal·lació de pressa d'aigua de neteja per a
conduccions de les següents característiques:
Vàlvula de bola manual DN-25
Racord ràpid tipus Barcelona
Inclòs picatge i ''machón'' en la canonada general.
Resta de característiques segons ET M0D70025. (P - 156)

1,00087,25 87,25

14 M0B60025 u. Subministrament i instal·lació de vàlvula de bola de les següents
característiques:
Material: Acer inoxidable AISI-316L.
Tipus: 2 peces
Diàmetre nominal: DN 25.
Pressió nominal: PN 16.
Unions: Roscades.
Accionament: Manual per palanca.
Resta de característiques segons ET M0B60000. (P - 137)

1,00041,70 41,70

ELEMENTTOTAL 01.02.02.06 9.225,19

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TRACTAMENT BIOLÒGIC03

ELEMENT ARQUETA DE REPARTIMENT A TRACTAMENT BIOLÒGIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0C30200 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 150)

1,000813,61 813,61

2 M0C30150 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 150 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 149)

3,000589,94 1.769,82

3 M1F2D200 u. Subministre i instal·lació de comporta mural manual de les
següents característiques:
Servei:  Aïllament biodisc i aïllament tractament terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000. (P - 164)

2,0001.244,98 2.489,96

EUR
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ELEMENTTOTAL 01.02.03.01 5.073,39

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TRACTAMENT BIOLÒGIC03

ELEMENT BIODISCS I DECANTACIÓ LAMEL·LAR02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M2B2KKA1 u. Subministrament i instal·lació de tractament biològic mitjançant
biodiscs de les següents característiques:
Marca: System S&P O EQUIVALENT
Model: KKA-2000-E-1850/2
Dades de disseny per a 2 biodiscs
  Cabal diari: 75 m³/dia
  Cabal mig: 3,13 m³/h
  Cabal punta: 5,63 m³/h
  Càrrega de DQO: 65,33 kg/d
  Càrrega contaminant DBO5: 30,95 kg/d
  Càrrega contaminant SS: 29,09 kg/d
  Càrrega contaminant NTK: 4,50 kg/d
Característiques aigües tractades:
  DQO sortida inferior o igual a 125 ppm
  DBO5 sortida inferior o igual a 25ppm
  SS sortida inferior o igual a 35ppm
  NT sortida inferior o igual a 15 ppm
Característiques unitàries del biodisc:
  Diàmetre del disc: 2.000 mm
  Nombre d'etapes: 3
  Nombre de discs per etapa: 91 / 94 / 110
  Nombre total de discs: 295
  Distància entre discs: 15 / 15 / 12 mm
  Superfície de biodiscs: 1.850 m²
  Longitud: 10.110 mm
  Ample: 2.260 mm
  Alçada: 2.265 mm
  Diàmetre de l'eix: 120 mm
  Velocitat de gir: 3,5 rpm
Model decantador lamel·lar: LMS-E-3,5/1
Potència de cada biodisc:
  Biodiscs: 1,1 kW
  Bomba purga fangs: 0,60kW
Materials:
  Biodiscs: polipropilè
  Estructura exterior: acer inoxidable AISI-304
La partida inclou:
  Muntatge hidràulic entre els equips.
  Ancoratge i anivellament del biodisc.

Cablejat elèctric i connexió elèctrica de la bomba de fangs i del
motor del biodisc amb el quadre elèctric.
  Panell de control SYSTEM S&P que controla tot el sistema.

Coberta d'alumini anoditzat amb revestiment interior aïllant amb
sistema d'obertura servo assistida que permet l'accés a tots els
components del mòdul de biodiscs.
Totalment muntat i verificat. 
Resta de característiques segons ET M2B2KKA1. (P - 167)

2,000109.734,95 219.469,90

2 M0D7A040 Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents
característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix
segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o
equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40
 (P - 157)

1,000122,99 122,99

EUR
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ELEMENTTOTAL 01.02.03.02 219.592,89

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TRACTAMENT BIOLÒGIC03

ELEMENT MESURA DE CABAL D'AIGUA TRACTADA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0C30200 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 150)

2,000813,61 1.627,22

2 M0C30100 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 148)

4,000404,76 1.619,04

3 M0AM3301 u. Subministrament i instal·lació de canonada de mesura d'aigua
tractada, des del passamurs fins al rodet de desmuntatge.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle
en el vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en
A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 129)

1,000547,21 547,21

4 M0B90065 u. Subministre i instal·lació de rodet de desmuntatge de les
següents característiques:
Marca: BELGICAST o equivalent
Tipus: telescòpic
Model: BC-06-11
Diàmetre nominal: 65 mm
Pressió nominal: 10 Kg/cm2
Connexió: embridada PN-10
Materials: 
  Canonada: xapa d'acer inoxidable AISI-304
  Brides: Acer al carboni S-275 recobertes d'epoxi
Resta de característiques segons ET M0B90000. (P - 140)

1,000146,20 146,20

5 M3AE0065 u. Subministrament i instal·lació de cabalímetre electromagnètic de
les següents característiques:
Servei: Entrada d'aigua a tractar.
Marca: ENDRESS-HAUSER o equivalent.
Model: PROMAG W400, 5W4C65.
Tipus: cabalímetre electromagnètic versió remota.
Diàmetre nominal: 65 mm.
Comunicació: 4-20 mA HART.
La partida inclou el suport del transmissor en acer inoxidable
AISI-316L format per una columna de 40x40 mm d'1,50 m

1,0002.088,15 2.088,15

EUR
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d'alçada i acabat amb una caixa oberta del mateix material de
dimensions necessàries per encabir el transmissor.
Resta de característiques segons ET M3AE0000. (P - 170)

6 M0AM3302 u. Subministrament i instal·lació de canonada de mesura d'aigua
tractada, des del mesurador de cabal fins al passamurs.
- Diàmetre nominal: 100 mm.
- Longitud total aproximada: 1,0 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle
en el vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en
A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 130)

1,000547,21 547,21

ELEMENTTOTAL 01.02.03.03 6.575,03

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TRACTAMENT TERCIARI04

ELEMENT ALIMENTACIÓ AL TRACTAMENT TERCIARI01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M1F2D200 u. Subministre i instal·lació de comporta mural manual de les
següents característiques:
Servei:  Aïllament biodisc i aïllament tractament terciari.
Marca: COUTEX o equivalent.
Tipus: mural.
Accionament manual.
Diàmetre del forat: 200 mm.
Càrrega aigua: 1,20 m.
Alçada banqueta: 1,65 m.
Alçada volant. 2,55 m.
Estanqueïtat: 4 costats.
Materials:
  *volant: fosa.
  *resta: acer inox. AISI-316L.
Resta de característiques segons ET M1F20000. (P - 164)

1,0001.244,98 1.244,98

2 M0D40305 m Subministre i instal·lació de vessador de les següents
característiques:
Dimensions
 Alçada: 300 mm
 Gruix: 3 mm
Material: Acer inoxidable AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D40305. (P - 154)

0,50081,51 40,76

3 M0C30200 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 150)

1,000813,61 813,61

4 M0C30300 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 300 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S

1,0001.157,93 1.157,93

EUR
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Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 151)

ELEMENTTOTAL 01.02.04.01 3.257,28

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TRACTAMENT TERCIARI04

ELEMENT ARQUETA ALIMENTACIÓ A FILTRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0C30200 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 200 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 150)

1,000813,61 813,61

2 M0C30100 u. Subministrament i instal·lació de passamurs metàl·lic de les
següents característiques:
Tipus: llis-brida
Diàmetre nominal: 100 mm
Material: canonada d'acer inoxidable AISI-316L s/ANS
B-36,10/19,s/10S
Longitud: 500 mm.
Inclus anell d'estanqueïtat.
Resta de característiques segons ET M0C30000 (P - 148)

6,000404,76 2.428,56

3 M4B30000 u. Subministrament i instal·lació de sistema de descàrrega
mitjançans polsos format per:
- Sifó autocebant basculant.
- Capacitat: 7,80 m³/h.
- Canonada flexible per connexió amb l'arqueta de sortida.
- 2 Topalls per limitar l'alçada de basculant.
Materials:
- Acer inoxidable AISI-316L.
Totalment instal·lat i provat. (P - 173)

1,0006.500,00 6.500,00

4 M0D1H000 u. Subministrament i instal·lació d'interruptor de nivell de les
següents característiques:
Marca: HENDRESS&HAUSER o equivalent
Tipus: forquilla vibrant
Model: Liquiphant FTL31
Amb tub d'extensió.
Materials:
 Sonda: AISI-316L
Resta de característiques segons ET M0D1H000. (P - 153)

1,000345,86 345,86

ELEMENTTOTAL 01.02.04.02 10.088,03

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TRACTAMENT TERCIARI04

ELEMENT FILTRES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M0AM4301 u. Subministrament i instal·lació de canonada d'alimentació als
filtres verticals, des del passamurs de sortidade l'arqueta fins a la
descàrrega en el centre del filtre
- Diàmetre nominal: 100 mm.

3,0001.354,78 4.064,34

EUR
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- Longitud mitja aproximada: 12,6 m.
- Connexió: Per brides planes s/DIN 2576 o premsades s/DIN
2642.
- Materials: Canonada d'acer inoxidable AISI-316L de 2,0 mm de
gruix s/ISO 1127.
- Inclou: Brides, reducció concèntrica DN65/DN100 amb un angle
en el vèrtex de 8º, suports necessaris, accessoris, cargoleria en
A4, juntes, etc.
Totalment instal·lada i provada.
Resta de característiques segons ET M0A20000. (P - 131)

2 M0D7A040 Ut Subministre i instal·lació de pressa d'aigua de les següents
característiques:
- 1,5 m de canonada d'acer inoxidable DN40 de 2 mm de gruix
segons ISO 1127.
- Vàlvula de bola metàl·lica manual DN-40 de la marca TURIA o
equivalent.
- Racord ràpid tipus Barcelona DN 40
 (P - 157)

2,000122,99 245,98

ELEMENTTOTAL 01.02.04.03 4.310,32

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL SERVEIS EDAR05

ELEMENT GRUP PRESSIÓ AIGUA POTABLE01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M1BA0000 u. Subministrament i instal·lació de grup de pressió d'aigua potable
de les següents característiques:
- Cabal: 3.900 L/h
- Pressió engegada: 2,0 kg/cm²
- Pressió màxima: 6,7 kg/cm²
- Potència: 1,5CV
Totalment instal·lat i provat. (P - 160)

1,000788,80 788,80

ELEMENTTOTAL 01.02.05.01 788,80

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL TRACTAMENT PROVISIONAL06

ELEMENT FOSA SÈPTICA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 M2B3F250 u. Subministrament i instal·lació de Fosa sèptica i filtre percolador
prefabricat de les següents característiques:
Marca: REMOSA o equivalent.
Model FF250
Diàmetre: 2.500 mm
Longitud total: 12.900 mm
Volum total: 62 m³
Volum digestor: 28 m³
Volum clarificador: 14 m³
Volum filtre biològic: 20 m³
Volum replè plàstic: 13 m³
Materials:
Material de fabricació: PRFV
Tipus de resina: Ortoftélica
Acabat exterior: Protecció UV - Topcoat
Boca home: Polipropilè
Canonades: PVC
Sortida: Inferior
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET M2B3F250. (P - 168)

1,00019.581,19 19.581,19

EUR
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2 M1E80420 u. Subministrament i instal·lació de reixa manual de les següents
característiques:
Marca: COUTEX o equivalent.
Model: RMB
Ample del canal: 400 mm
Alçada del canal: 2.000 mm
Llum de pas: 20 mm.
Inclinació: 75º
Construida en perfils d'acer inoxidable AISI-316L de 40x8 mm.
Inclou cistell de recollida en acer inoxidable AISI-316L ranurat i
rastrell en alumini.
Resta de característiques segons ET M1E80420. (P - 162)

1,000819,00 819,00

ELEMENTTOTAL 01.02.06.01 20.400,19

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL VARIS07

ELEMENT ELEMENTS DE SEGURETAT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAEMD11 Pa Partida alçada a justificar per la instal·lació dels elements de
seguretat de la instal·lació. (P - 0)

1,0002.000,00 2.000,00

ELEMENTTOTAL 01.02.07.01 2.000,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS MECÀNICS02

SUBCAPITOL VARIS07

ELEMENT RECANVIS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAEMD21 Pa Partida alçada a justificar per al subminsitrament de recanvis dels
equips instal·lats. (P - 0)

1,0001.000,00 1.000,00

ELEMENTTOTAL 01.02.07.02 1.000,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL ESCOMESA ELÈCTRICA01

ELEMENT ESCOMESA ELÈCTRICA A L'EDAR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAE0020 PA Partida alçada a justificar per connexió del nou subministrament
d'energia elèctrica, amb xarxa de Fecsa-Endesa, incloent els
drets d'escomesa i enllaç.  (P - 0)

1,00040.000,00 40.000,00

ELEMENTTOTAL 01.03.01.01 40.000,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL QUADRE DE COMPTADORS02

ELEMENT QUADRE DE COMPTADORS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NE84GET5 Ut Subministrament i instal·lació d'armari prefabricat model GRA-5 o
similar de GET.SL de les següents característiques:
Armari prefabricat monobloc de dimensions 2.500 x 1.890 x 480
mm., Composició GRC segons UNE-EN 1169. Amb dos
habitácles independients i dues portes totalment diferenciades.

1,0002.457,08 2.457,08

EUR
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1) Espai per la col·locació de la CS + CGP. La porta és d'acer
galvanitzat amb tres frontises, amb pany triangular i dispositiu de
cadenat segons normas CÍA.

2) Espai per a la ubicació d'una TMF-1 de fins a 43,64 kW. La
porta metàl·lica de doble full, amb pany d'ancoratge a tres punts,
maneta escamoteadle i bombí JIS. 

Disposa d'una paret intermeitja de separació de seguretat entre
el dos habitàcles que disposa d'un pas de cables de connexió
entre la CGP i l'escomesa.
L'armari es recolzarà sobreuna llosa de formigó de 150mm., de
espessor.
Totalment  Instal·lat. (P - 235)

2 ND11TF11 Ut Subministrament i instal·lació de Caixa General de Potecció i
Mesurament normalitzada tipus TMF1 previst per a una potència
de 20,78 kW - 3x400/230 V - 50 Hz, composat per un joc de
fusibles gG 80 A , comptador multifunció mesura directa,
interruptor ICP tetrapolar de 30 A, i interruptor diferencial
ajustable en sensibilitat i temps d'actuació. Totalment instal·lat i
comprovat d'acord a les normes de la companyia
subministradora. (P - 218)

1,0001.950,40 1.950,40

3 ND130000 Ut Subministrament i instal·lació de Caixa General de Protecció
amb portafusibles tipus NH i fusibles de 80A per les fases i
neutre amovible. Esquema tipus 7. (P - 219)

1,000219,42 219,42

4 ND140000 Ut Subministrament i instal·lació d'una Caixa de Seccionament
CS-400 BUC de les sguents característiques:
Sortida a la caixa general de protecció per la parte superior i de
la línea de distribució per la part inferior. Envolupant de polièster
reforçat amb fibra de vidre. IP43 UNE 20 324. Tres bases
fusibles mida BUC-2, 400 A. i element neutre amovible. Conjunt
normalitzat segons normativa Endesa. (P - 220)

1,000668,41 668,41

5 NDS1TF00 Ud Subministrament i instal·lació de quadre de protecció per a
sobretensions transitories a col·locar en quadre general, de les
següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Modelo: CM_CHS_25_TF
- Código: 77772100.
- Tipus protecció: 1.
- Configuració Interna: 3P+N
- Nivell de protecció: Up < 4 kV.
- Corrent d'impuls tipus llamp: 35 kA (L-N) , 100 kA (N-PE).
- Dimensions: 270 x 360 x 170 mm.
- Pes: 4638 gr.
- Grau de protecció: IP-56.
Característiques segons ET NDS1TF00.

 (P - 234)

1,0001.165,53 1.165,53

ELEMENTTOTAL 01.03.02.01 6.460,84

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL QUADRE DE COMPTADORS02

ELEMENT ESCOMESA A QUADRE GENERAL02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NAA50160 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Afumex Easy (AS)
Denominació UNE: RZ-k (AS) 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 16 mm2. 

70,00015,43 1.080,10

EUR
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Diàmetre exterior: 21,5 mm.
Pes: 990 kg/km
Material conductor: coure electrolític recuit classe 5.
Característiques segons ET NA310000. (P - 187)

ELEMENTTOTAL 01.03.02.02 1.080,10

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL QUADRES ELÈCTRICS03

ELEMENT QUADRE GENERAL EDAR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ND310640 Ut Subministrament i muntatge d'armari elèctric realitzat per
combinació de tres mòduls formant un únic conjunt, de les
següents característiques:
- Marca armari: Schneider o equivalent:
- Gamma: Spacial SF
L'armari estarà format pel següent material:
- 3 ut Mòdul Spacial SF de 2000 x 800 x 500 mm amb placa
muntatge.
- 1 ut Conjunt de panells laterals 2000 x 500 mm
- 2 ut Kit d'unió estándar
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Kit frontal)
- 3 ut Sòcol 800 x 500 x 200 mm (Panells laterals)
- 3 ut Placa pasacables 2 entrades
- 1 ut Portaplanols A4
- 2 ut Lámpara de baix consum 400 lm, 230V, 8W
- 2 ut Microrruptor porta
- 1 ut Conjunt cáncamos d'elevació
- 3 ut Cable de conexió a terra Porta de 220 mm x 6 mm2
- 1 ut Resistencia calefactora de 55 W, 230 Vac
- 1 ut Higròstat amb regulació de 40 a 90% d’humitat, model
ETF2000 
- 1 ut Termòstat amb regulació de 0 a 60ºC, amb contacte NC. 
- 1 ut Barra colectora de terres 15 x 3
- 1 ut Repartidor esglaonat 4 pols 160 A
- 1 ut Ventilador amb filtre IP54 de 85 m3/h, 230Vca
- 1 ut Reixeta de sortida 125 x 125
Petit material accessori: Cables, regeletes, etiquetes, canals.
Dimensions totals armari incloent sòcol: 2200x2400x500 mm.
Resta de característiques segons ET ND310000.
 (P - 222)

1,0005.388,82 5.388,82

2 ND321251 Ut Subministrament i instal·lació en armari elèctric i deixant el
suficient espai de reserva, els següents elements:
- 1 ut Transformador encapsulat 400 V / 230 V de 800 VA amb
proteccions magnetotèrmiques i bloc de contacte de
senyalització.
- 1 ut Font d'alimentació 230/24 Vdc, 5 A.
- 2 ut Proteccions per a embarrat auxiliar a 230 V amb bloc de
contactes de senyalització.
- 2 ut interruptor automàtic Acti9 iC60N 2P 6A + Bloc SD, per
protecció maniobra 230 Vca de mòdul d'armari.
- 2 ut Protecció magnetotèrmica iC60N 2P 10A Corba C + Bloc
SD amb Bloc Vigi 25A, Classe AC, 300 mA.
- 1 ut Bloc Diferencial Vigi 25A, Classe AC, 30 mA.
- Elements de protecció i maniobra per a boies, electrovàlvules,
etc.
- Interruptors magnetotèrmic per a protecció de ventiladors i
il·luminació dels armaris
- Etiquetes identificatives, canaleta ranurada, perfil DIN, etc.
- Petit material de muntatge i mecanitzat de la porta de l'armari.
Totalment instal·lat i provat.
Resta de característiques segons ET ND321251. (P - 223)

1,0001.680,68 1.680,68

EUR
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3 NDS1OCT6 Ut Protector combinat de sobretensions permanents i transitòries de
tipus II amb IGA incorporat, a instal·lar en el Quadre General de
les següents característiques: 
- Marca: Cirprotec o equivalent. 
- Model: V-CHECK 4MR-40
- Alimentació: Trifàssica 400V, 50Hz
- Règim de neutre: TT
- Talla del IGA: 40 A 
- Rearme: Automàtic
Servei. Aplicació per infra-sobretensions amb rearme automàtic,
connectat a l'entrada general del quadre pel testeig de la xarxa i
actua sobre l'IGA (inclòs a la partida).
Característiques segons ET NDS1OCT6. (P - 233)

1,000439,41 439,41

4 ND330040 Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de
sortida per alimentació a motor de fins a 4 kW de potència
nominal, tipus engegada directe, a instal·lar en armari
convencional sobre placa de muntatge, formada pels següents
elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes
auxiliars GV-AD0110. Poder de tall > 100 kA.
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes
auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH10M, 300 mA, amb transformador
toroidal TA-30.
- 2 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 4 ut bornes per cable de fins a 6 mm2 amb accessoris per cable
de potència
- 14 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per
maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001. (P - 224)

8,000744,52 5.956,16

5 ND380040 Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de
sortida per alimentació a motor de fins a 4 kW de potència
nominal, tipus engegada amb convertidor de freqüència (No
inclòs en la partida), a instal·lar en armari convencional sobre
placa de muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntors magnetic GV2-Lxx, amb bloc de contactes
auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes
auxiliars LAD-N20.
- 1 ut rele diferencial tipus RH99M, 300 mA, amb transformador
toroidal TA-30.
- 3 ut relés auxiliars tipus RXM de 4 contactes, 230 Vac.
- 19 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per
maniobra.
- 3 ut protectors per sobretensions per col·locar a la sortida del
variador CS1 40-400 de Cirprotec coordinats amb fusibles de
protecció.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Sobre la porta de l'armari:
- 1 ut Selector 3 posicions amb bloc de contactes auxiliar.
- 1 ut Pilot lluminòs color verd.
- 1 ut Pilot lluminòs color vermell.
- 1 ut. Terminal d'operador del variador de freqüència (T.O. inclòs

6,000850,87 5.105,22

EUR
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en la partida del variador)
* Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND380001. (P - 226)

6 ND330041 Ut Subministrament i instal·lació en Centre de Control de Motors, de
sortida per alimentació a ventilació forçada de motor, a instal·lar
en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels
següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut disjuntor magnetotèrmic GV2-Pxx, amb bloc de contactes
auxiliars GV-AD0110. 
- 1 ut contactor tripolar tipus LC1-D09P7, amb bloc de contactes
auxiliars LAD-N20.
- 4 ut bornes per cable de 2,5 mm2 amb accessoris per
maniobra.
- Carril DIN i canaleta PVC.
- Cablejat interior, etiquetes, terminals, etc.
Marca dels elements: Schneider o equivalent.
Totalment provat.

Resta de característiques segons ET ND330001. (P - 225)

2,000272,89 545,78

7 ND3BC040 Ut Sortida tripolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 40 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tripolar per a iC60, 40 A, de 300 mA de
sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND3BC040. (P - 228)

1,000341,93 341,93

8 ND3CN032 Ut Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per instal·lar
en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels
següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 3P, 32 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA
de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca Elements: Schneider o equivalent

Resta de característiques segons ET ND3CN000. (P - 230)

1,000388,29 388,29

9 ND3CN016 Ut Subministrament i instal·lació de sortida tetrapolar per instal·lar
en armari convencional sobre placa de muntatge, formada pels
següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 4P, 16 A curva C.
- 1 ut bloc diferencial Vigi tetrapolar per a iC60, 40 A, de 300 mA
de sensibilitat i actuació instantània.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 3 ut borns per a cables de potència amb accessoris
corresponents.
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.
Marca elements: Schneider o equivalent

2,000288,31 576,62

EUR
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Resta de característiques segons ET ND3CN000. (P - 229)

10 ND39N206 Ut Sortida bipolar a instal·lar en armari convencional sobre placa de
muntatge, formada pels següents elements:
* Sobre placa de muntatge:
- 1 ut interruptor automàtic iC60N, 2P, 6 A corba C, 10 kA.
- 1 ut bloc diferencial Vigi per iC60, I= 25 A, de 300 mA de
sensibilitat i actuació instantania.
- 1 ut contacte de senyalització de defecte SD.
- 2 ut borns per cable d'alimentació amb accessoris.
- 2 ut borns per cables de control amb accessoris corresponents
- Carril DIN i canaleta PVC.
* Cablejat, etiquetes d'identificació, terminals, etc.

Resta de característiques segons ET ND39N002. (P - 227)

4,000283,27 1.133,08

11 NF150006 Ut Subministrament i instal·lació de convertidor de freqüencia de
parell constant de les següents característiques:
- Marca: POWER ELECTRONICS o equivalent
- Sèrie. SDRIVE 500.
- Model: SD500642
- Potència: 2,2 kW
- Voltatge: 400 V
- Sobrecàrreg: 150% durant 60 segons
- Intensitat nominal: 6 A
- Protecció: IP20
- Temperatura de treball: 50 ºC
- Dimensions (HxWxP): 284 x 150 x 197 mm.
- Cable per connectar el Terminal de 3 metres de longitud.
Nota: El terminal d'operador s'instal·larà a la porta de l'armari.
Resta de característiques segons ET NF110000. (P - 236)

4,0001.179,75 4.719,00

12 NDS1DM12 Ut Subministrament i instalació en quadre de PLC, d'equip protector
contra sobretensions transitories de tipus 3, bipolar de les
següents característiques:
- Marca: Cirprotec o equivalent.
- Model: DM1-230.
- Codi: 77702800.
- Corrent màxima de descàrrega: 8 kA.
- Instal·lació: en carril DIN.
La partida inclou petit material i accessoris.
 (P - 232)

2,000120,88 241,76

ELEMENTTOTAL 01.03.03.01 26.516,75

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL QUADRES ELÈCTRICS03

ELEMENT ALTRES QUADRES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 ND210050 Ut Subministrament i instal·lació de quadre d'enllumenat i serveis
auxiliars a instalar a la sala elèctrica de l'edifici, format per armari
de superficie, de la marca Schneider o equivalent, model Pragma
24, amb 3 fileres per 72 mòduls i porta plena. Referència quadre
PRA13813, referencia porta PRA16324. 
Contenint el següent material:
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 16 - Corba C - Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 4P - 10 - Corba C - Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 10A - Corba C -
Schneider
- 3 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C -
Schneider
- 1 ut Interruptor automàtic iC60N - 2P - 16A - Corba C -
Schneider

1,0002.309,88 2.309,88

EUR
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- 2 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 2P - 25A - 30 mA -
Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 300 mA -
Schneider
- 1 ut Interruptor diferencial Vigi iC60 iID - 4P - 25A - 30 mA -
Schneider
- 1 ut Contactor ICT 25A 4NA
- 1 ut Interruptor crepuscular IC 2000 per cel·lula en mur 
La partida inclou el petit material i cablejat interior.
Resta de característiques segons E.T. ND210050. (P - 221)

2 NC1C0000 Ut Subministrament i instal·lació de cèlula fotoelèctrica digital per
instal·lació en façana. Grau de protecció IP55 (P - 210)

1,000189,95 189,95

3 NDC20015 Ut Subministrament i instal·lació de bateria de condensadors per
corretgir el factor de potència de tota la instal·lació de les
següents característiques: 
- Marca: Cisar o equivalent
- Gamma: R-CAP 400V
- Potència: 12,5 kVAr
- Composició: 1+1,5+2,5+2x5 
- Dimensions: 610 x 418 x 258.
- Pes: 22 kg
La partida inclou la instal·lació d'un transformador d'intensitat
x/5A a instal·lar en el quadre general, així com el petit material
accessori d'instal·lació.

Resta de característiques segons E.T. ND34A015. (P - 231)

1,0001.275,18 1.275,18

ELEMENTTOTAL 01.03.03.02 3.775,01

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL XARXA DE TERRES04

ELEMENT XARXA DE TERRES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NB570000 Ut Subministrament i instal·lació de caixa de terra, de la marca
Claved o equivalent,, model TC-2, contenint dos pletines de
coure de 20 x 3 mm muntats sobre sòcol aillant. Capacitat
màxima de secció de cable de 120 mm2. Material caixa:
Polipropilè.
 (P - 203)

1,00028,93 28,93

2 NB520002 Ut Pica de terra. Material: acer couritzat. Longitud: 2.000 mm.
Diàmetre: 18,3 mm. Suplements: grapes d'ancoratge. Segons ET
NB520000. (P - 199)

4,00032,02 128,08

3 NB545050 Ut Soldadura aluminotérmica. Forma: en T. Cable: 50/50 mm2. (P -
201)

20,00016,29 325,80

4 NB510050 m Subministrament i estesa de cable de coure, nu: Secció: 50
mm2. Segons ET NB510000. (P - 198)

120,0004,85 582,00

5 NB561010 Ut Subministrament i instal·lació de Embarrat de coure sobre
aiiladors de les següents característiques:
- Marca: KLK o equivalent
- Model: BE-420/10/8
- Nombre fileres forats: 1
- Nombre de forats per filera: 10
- Longitud de la pletina: 420 mm
- Pes: 1,75 kg
- Fixació: a la pared, 400 mm per sobre nivell de terra acabat
Servei: Connexió de conductors de terra (P - 202)

1,000211,92 211,92

6 NA110160 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:

50,0003,32 166,00

EUR
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- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000. (P - 175)

7 NA110060 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 6 mm2. 
- Diàmetre exterior: 5,3 mm.
- Pes: 111 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000. (P - 174)

50,0001,38 69,00

8 NB5Z0010 Ut Conjunt de petit material, per a instal·lació de posada a terra.
Suplements: fixacions, suports, abraçaderes, racors, etc. (P -
204)

1,000212,00 212,00

ELEMENTTOTAL 01.03.04.01 1.723,73

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL INSTAL·LACIÓ DE CAMP05

ELEMENT LINIES FORÇA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NA350060 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 6 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000. (P - 184)

25,0005,66 141,50

2 NA340060 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.
 (P - 183)

10,0004,56 45,60

3 NA340025 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 

600,0002,22 1.332,00

EUR



Sanejament i depuració del nucli del Montseny al TM del Montseny

PRESSUPOST Pàg.: 58

Secció: 4 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.
 (P - 182)

4 NAB10002 m Subministrament i estesa de cable de baixa tensió de les
següents caracteristiques: 
- Marca: PRYSMIAN o equivalent.
- Denominació comercial: RETENAX VARINET K.
- Denominació UNE: RVKV 0,6/1 kV.
- Conductor: Cable electrolític classe 5 (FLEXIBLE).
- Secció: 3 x 2,5 / 2,5 mm2.
- Diàmetre exterior nominal: 14,2 mm.
- Pes aproximat: 290 kg/km
- Aïllament conductor: XLPE.
- Conductor concèntric: Corona de fils de coure col·locats
helicoidalment + contraespira de coure.
- Aplicacions: Interconnexió entre variadors de freqüència i
motors.
Totalment instal·lat, connectat i provat.
Característiques del cable segons ET NAB1000.
 (P - 188)

400,0004,79 1.916,00

5 NA330025 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 2,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000. (P - 181)

400,0001,98 792,00

6 NA210003 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 3 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000. (P - 176)

150,0001,72 258,00

7 NB120200 m Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca:
UNEX o equivalent. Dimensions: 200 mm x 60 mm. Suplements:
tapa, tabic separador, suports i accesoris. Gargoleria en acer
inoxidable. Característiques segons ET NB110000. (P - 190)

10,00033,66 336,60

8 NB120100 m Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca:
UNEX o equivalent. Dimensions: 100 mm x 60 mm. Suplements:
tapa, suports i accesoris. Característiques segons ET NB110000.
(P - 189)

20,00021,60 432,00

9 NB430139 Ut Subministrament i instal·lació de caixa de distribució metal·lica de
dimensions 206x156x83 mm. Contenint al seu interiors carril DIN
i Borns de connexió de la marca Weidmuller o equivalent.
Entrada de cables mitjançant premsaestopes de poliamida tipus
CAP-TOP 1000 de color negre de dimensions adequades al
cable. Característiques segons ET NB430000. (P - 196)

7,00052,76 369,32

10 NB31R020 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència
a compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V,
connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment, inclús
part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i
col·locació. Segons ET NB310010. (P - 192)

40,0006,98 279,20

ELEMENTTOTAL 01.03.05.01 5.902,22

EUR
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OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL INSTAL·LACIÓ DE CAMP05

ELEMENT LINIES MANDO I COMUNICACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NB420020 Ut Subministrament i instal·lació de botonera realitzada en material
plàstic, amb polsador de marxa, polsador d'aturada i polsador
d'emergencia tipus girar per desenclavar. Grau de protecció IP
65. Marca: Schneider o equivalent. Petit material accessori i
premsaestopes de poliamita M-20 color negre. Característiques
segons ET NB420020. (P - 194)

11,000128,13 1.409,43

2 NB420050 Ut Subministrament i instal·lació de peu per suport de botonera,
realitzada en acer inoxidable AISI-316 L. Inclou els tacs
d'ancoratge al formigo en inoxidable. (P - 195)

10,000120,00 1.200,00

3 NA210007 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 7 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000. (P - 179)

75,0003,65 273,75

4 NA210005 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 5 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000. (P - 178)

700,0002,45 1.715,00

5 NA210004 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Euroflam energía
Denominació UNE: VV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA210000. (P - 177)

230,0001,93 443,90

6 NA320015 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 2 x 1,5 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000. (P - 180)

400,0001,08 432,00

7 NA462015 m Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub
de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 2 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.
 (P - 185)

600,0002,53 1.518,00

8 NA462415 m Subministre i estesa de cable per instrumentació en safata i/o tub 120,0002,72 326,40

EUR
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de les següents característiques:
Marca: Cervi o equivalent.
Denominació comercial: Cerviflex
Denominació UNE: YCY RC4V-K 500V. 
Secció: 4 x 1 mm2. 
Material: coure electrolític recuit classe 5.
Aillament: XLPE 
Pantalla metàl·lica: Trena de coure polit, 60% cobertura.
Coberta: PVC ST2
Característiques segons ET NA460000.
 (P - 186)

9 NB120100 m Subministrament i estesa de safata de PVC perforada. Marca:
UNEX o equivalent. Dimensions: 100 mm x 60 mm. Suplements:
tapa, suports i accesoris. Característiques segons ET NB110000.
(P - 189)

30,00021,60 648,00

10 NB31R020 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència
a compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V,
connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment, inclús
part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i
col·locació. Segons ET NB310010. (P - 192)

30,0006,98 209,40

11 NB430139 Ut Subministrament i instal·lació de caixa de distribució metal·lica de
dimensions 206x156x83 mm. Contenint al seu interiors carril DIN
i Borns de connexió de la marca Weidmuller o equivalent.
Entrada de cables mitjançant premsaestopes de poliamida tipus
CAP-TOP 1000 de color negre de dimensions adequades al
cable. Característiques segons ET NB430000. (P - 196)

4,00052,76 211,04

12 NB4Z0000 Ut Conjunt de petit material d'instal·lació. 
Suplements: Tub flexible PMA NW17, Premsaestopes tipus
CAP-TOP 1000, etiquetes, fixacions, suports, abraçaderes,
racors, etc. (P - 197)

1,000500,00 500,00

ELEMENTTOTAL 01.03.05.02 8.886,92

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL INSTAL·LACIÓ DE CAMP05

ELEMENT CANALITZACIONS ELÈCTRIQUES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NB610002 m Canalització de 2 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de
160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs
de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la
marca AISCAN o equivalent, empaquetats en formigó (segons
plànols Rasa tipus 3), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu,
formigó HM-20, replè i compactat de terres, transport de terres
sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm
de diàmetre lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010. (P - 205)

23,00080,39 1.848,97

2 NB610004 m Canalització de 4 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de
160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs
de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la
marca AISCAN o equivalent, empaquetats en formigó (segons
plànols Rasa tipus 2), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu,
formigó HM-20, replè i compactat de terres, transport de terres
sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm
de diàmetre lligades per a la subjecció dels tubs.

46,000109,59 5.041,14

EUR
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Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010. (P - 206)

3 NB610006 m Canalització de 6 tubs de polietilè de doble capa de 450 N i de
160 mm de diàmetre de la marca AISCAN o equivalent i dos tubs
de polietilè de doble capa de 450 N i 63 mm de diàmetre de la
marca AISCAN o equivalent, empaquetats en formigó (segons
plànols Rasa tipus 1), per a connexió entre arquetes.
Incús excavació, cable de coure nú de 50 mm, sorra de riu,
formigó HM-20, replè i compactat de terres, transport de terres
sobrants a abocador (inclús cànon d'abocador).
Cada 50 cm es col·locaran unes barres d'acer B 500S de 8 mm
de diàmetre lligades per a la subjecció dels tubs.
Totalment acabat.
Característiques dels tubs segons ET NB350010. (P - 207)

30,000146,44 4.393,20

4 NB41000C Ut Pericó prefabricat per a canalització de serveis de 100x100 cm i
135 cm de fondària, formada per una peça base (peça ET tipus
Iberdrola) de 600 mm d'alçada i dimensions interiors de 100x100
cm amb forats pels tubs, dues peces de recreixement (peça E2
tipus Iberdrola) de 200 mm d'alçada i dimensions interiors de
100x100 cm, una peça reductora de secció (peça C tipus
Iberdrola) de 350 mm d'alçada i una reducció de secció de
100x100 cm interiors a 60x60 cm interiors. Incloent el marc i la
tapa de registre de fossa dúctil de 600x600 mm de dimensions
interiors per una càrrega de ruptura de 12,50 t. Tot recolzat sobre
una solera de formigó en massa HM-20 de 15 cm de gruix amb
un forat centrat de 30 cm per la instal·lació de la pica (pica no
inclosa). La partida inclou l'excavació, reblert i compactació,
transport de terres i materials sobrants a l'abocador o lloc d'ús,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. (P - 193)

14,000826,37 11.569,18

ELEMENTTOTAL 01.03.05.03 22.852,49

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL ENLLUMENAT06

ELEMENT ENLLUMENAT EXTERIOR01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NC11TL05 Ut Subministrament i instal·lació de columna trococònica de 5 m
d'alçada composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model:
ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits
elements de muntatge i dau d'ancoratge de formigó. Segons ET
NC11TL05. (P - 208)

3,0001.310,73 3.932,19

2 NC240100 Ut Aplic LED per iluminación exterior, de les següents
característiques:
- Marca: Faro o equivalent
- Gamma: BACO LED
- Referència: 70819 

4,00089,63 358,52

EUR
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- Bombeta: SMD LED 6W
- Alimentació: 100-240 V/1/50 Hz
Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes. (P -

212)

3 NC340020 Ut Quadre estanc per preses de corrent, format per armari KAEDRA
de Schneider o equivalent, referència 131180. De material aillant
amb finestra transparent amb apertura a 90º. Grau de protecció
IP-65. Dimensions: 340 x 335 x 160 mm. Temperatura
d'utilització: -25 a +60 ºC. Contenint:
1 Ut. Interruptor. Autom. iC60N amb bloc Vigi IIIx16 A,  300 mA.
1 Ut. Interrupt. autom. iC60N amb bloc Vigi II x 16 A, 6kA, 30 mA.
1 Ut. Presa corrent tripolar tipus CETACT 16A, 3P+T -IP-67.
1 Ut. Presa corrent bipolar tipus CETACT 16 A, 2P+T IP-67.
1 Ut. Presa corrent amb tapa de seguretat 10/16 A amb presa de
terres lateral tipus Schuko IP-55.
Accessoris de muntatge: premsaestopes, bornes, cablejat interior
i fixació a paret o estructura.
Equip muntat segons ET NC340020.
 (P - 217)

1,000433,44 433,44

4 NA340060 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
Marca: Prysmian o equivalent.
Denominació comercial: Retenax Flex
Denominació UNE: RV-k 0,6/1 kV. 
Secció: 4 G 6 mm2. 
Diàmetre exterior: 13,5 mm.
Pes: 330 kg/km
Material: coure electrolític recuit classe 5. 
Característiques segons ET NA310000.
 (P - 183)

100,0004,56 456,00

5 NA110160 m Subministrament i estesa de cable en safata i/o tub de les
següents característiques:
- Marca: Prysmian o equivalent.
- Denominació comercial: Afumex Plus 750V (AS)
- Denominació UNE: H07Z1-K (AS) Type 2
- Secció: 1 x 16 mm2. 
- Diàmetre exterior: 8,1 mm.
- Pes: 164 kg/km.
- Material: coure electrolític recuit 
- Flexibilitat: classe 5. 
- Aillament: Mescla especial termoplàstica, cero halògens.
- Color: Groc/verd
- Servei: Unions equipotencials a terra 
Característiques segons ET NA110000. (P - 175)

100,0003,32 332,00

6 NB52000C Ut Subministrament i instal·lació de posada a terres de punt de llum
exterior format pels següents elements:
- 1 ut de pica de terres llisa de 1500 x 14,6 mm amb anima d'acer
al carboni i amb revestiment de coure electrolític.
- 1 ut de grapa d'acer inoxidable model KR-1 Ix de KLK.
- 2 m de cable RV-k 0,6/1 kV groc/verd de 16 mm2 de secció.
Inclús petit material accesssori. (P - 200)

2,00066,71 133,42

7 NC11TL06 Ut Subministrament i instal·lació de columna trococònica de 5 m
d'alçada composada pels següents elements:
a) Columna de les següents característiques:
- Marca: Simon lighting o equivalent
- Tipus: CEU.
- Alçada: 5 m.
- Material: Xapa d'acer galvanitzat en calent. 
- Construcció: Suport fabricat en un sol tram.
b) 2 unitats de Llumenera de les següents característiques:
- Marca: Simon Lighting o equivalent.
- Tipus: ALTAIR IXF.
- Model:

1,0001.790,55 1.790,55

EUR
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ALTIXFBTF0RJ_NDL_79W_1KIA23_1N__C1GYDECOF. 
- Lámpada: LED HI-POWER
- Alimentació: 230V/1/ 50Hz
- Potència: 79 W
- Protecció: IP 66
Inclús cablejat interior, caixa amb fusibles, connexions, petits
elements de muntatge i dau d'ancoratge de formigó. Segons ET
NC11TL05. (P - 209)

ELEMENTTOTAL 01.03.06.01 7.436,12

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL ENLLUMENAT06

ELEMENT ENLLUMENAT INTERIOR EDIFICI02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NC230236 Ut Subministrament i instal·lació de llumenera estanca tipus LED de
les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: CoreLine Estanca
- Model: WT120C LED40S/840 PSU L1200
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Potència d'entrada inicial: 36 W
- 4000 lm, 840 blanc
- Grau de protecció: IP65, IK08
- Dimensions: 1250 x 87 x 96 mm
- Pes: 1,53 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment
instal·lat i provat. Segons ET NC230236. (P - 211)

4,000156,35 625,40

2 NC250315 Ut Subministrament i instal·lació d'aparell autònom de emergència
de les següents característiques: 
- Marca: Daisaluxo equivalent
- Gama: NOVA
- Model: N6
- Làmpada: ILM LED
- Alimentació:  230 V / 50 Hz
- Flux lluminòs: 320 lumen
- Autonomia: 1 hora
- Bateria: Ni-Cd
- Grau de protecció: IP44, IK04
- Dimensions: 330 x 95 x 67 mm
Inclús part proporcional de cable, tub, caixes i mecanismes.

Totalment instal·lat i provat. Segons ET NC250315. (P - 213)

2,000127,24 254,48

3 NC2L0110 Ut Subministrament i instal·lació de punt de llum estanc tipus LED
de les següents característiques:
- Marca: Philips o equivalent
- Gamma: Waterlily
- Model: 3304431P0
- Tipus: LED
- Alimentació:  220-240 V / 50 Hz
- Vatatge bombeta inclosa: 8 W
- Flux lluminòs: 800 lm
- Grau de protecció: IP44
- Dimensions: D 236 mm
- Pes: 0,585 kg
Inclús part proporcional de cable, tub i petit material. Totalment
instal·lat i provat. Segons ET NC2L0110. (P - 214)

2,00077,40 154,80

4 NB31R016 ml Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència
a compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V,
connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment, inclús

10,0006,68 66,80

EUR
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part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i
col·locació. Segons ET NB310010. (P - 191)

5 NB31R020 m Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, no
propagador de la flama, resistència a l'impacte > 2 J, resistència
a compressió > 1250 N, amb una rigidesa dielèctrica > 2000 V,
connectat amb maniguet roscat i muntat superficialment, inclús
part proporcional d'accessoris de muntatge. Incloent subministre i
col·locació. Segons ET NB310010. (P - 192)

10,0006,98 69,80

6 NC32A010 Ut Subministre i instal·lació d'interruptor. Tipus: Estanc i muntatge
sufperficial. Intensidad nominal: 10 A. Tensió nominal: 250 V.
Inclús part proporcional de cable, tub i caixes. Segons ET
NC32A010. (P - 216)

4,00027,80 111,20

7 NC31A250 Ut Subministrament i instal·lació de presa de corrent bipolar amb
presa de terra. Tipus: Estanca. Intensidad nominal: 10/16 A.
Tensió nominal: 250 V. Inclús part proporcional de cable, tub i
caixes. Segons ET NC31A250. (P - 215)

7,00022,12 154,84

8 NB430139 Ut Subministrament i instal·lació de caixa de distribució metal·lica de
dimensions 206x156x83 mm. Contenint al seu interiors carril DIN
i Borns de connexió de la marca Weidmuller o equivalent.
Entrada de cables mitjançant premsaestopes de poliamida tipus
CAP-TOP 1000 de color negre de dimensions adequades al
cable. Característiques segons ET NB430000. (P - 196)

3,00052,76 158,28

ELEMENTTOTAL 01.03.06.02 1.595,60

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL ENLLUMENAT06

ELEMENT CLIMATITZACIÓ03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NVA0000 Ut Subministrament i instal·lació d'un equip d'aire condicionat de les
seguents característiques:
- Marca: DAITSU o equivalent.
- Model: ASD 12 Ui-DA(W)
- Codi equip: 3NDA8390
- Tipus unitat interior: Split.
- Potència fred: 2.752 kcal
- Potència calor: 2.924 kcal
- Tensió d'alimentació: 230 V/1/50 Hz.
- Classificació energètica F/C: A++/A+
- Consum F/C: 0.99/0.94 kW 
- Refrigerant: R410A
- Dimensions unitat interior: 720x200x275 mm
- Dimensions unitat exterior: 842x320x596 mm  
La partida inclou els accessoris necesris per interconnectar els
dos aparells, suports, connexió elèctrica i petit material accessori.
(P - 242)

1,000959,30 959,30

ELEMENTTOTAL 01.03.06.03 959,30

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL AUTOMATITZACIÓ07

ELEMENT PLC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NG170000 Ut Subministrament i instal·lació de latiguillo de conexió entre
Switch de comunicació i PLC, passarela, PC, etc, format pels
següents elements:
- 2 ut de connector IE FC RJ45 PLUG 180 amb caixa de metall

2,00027,84 55,68

EUR
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robusta i tecnologia de connexió FC, sortida de cable 180 graus.
Referencia 6GK1901-1BB10-2AA0.
- 10 m de cable per IE FC Standard per Ethernet, 4 fils, cable de
parell trenat i amb pantalla. Referència: 6XV1840-2AH10.
- Petit material accessori.
Totalment confeccionat, insytal·lat i comprovat.
 Característiques segons ET NG170005.

 (P - 239)

2 NG180345 Ut Subministrament i instal·lació en l'armari general de la planta
d'un PLC de la sèrie S7-1200 de SIEMENS o equivalent equipat
amb els següents elements: 
* Sobre la placa de muntatge:
- 1 ut de PLC Siemens CPU Simatic S7 1215C. Referència
6ES7215-1AG40-0XB0
- 2 ut de Mòdul de E/S analògiques. SM 1234, 4 EA / 2 AO.
Referència 6ES7234-4HE32-0XB0
- 1 ut de Mòdul de Sortides analògiques, SM 1232, 4 AO.
Referència 6ES7232-4HD32-0XB0
- 1 ut de Capcalera RIO Simatic S7 ET200SP 155M. Referència
6ES7155-6AU00-0BN0
- 7 ut de Mòdul de 16 entrades digitals per ET200S. Referència
6ES7131-6BH00-0BA0
- 2 ut de Mòdul de 16 sortides digitals per ET200S. Referència
6ES7132-6BH00-0BA0
- 9 ut de Bases per moduls I/O ET200SP 
* A la porta de l'armari:
1 ut de Pantalla tàctil HMI Simatic TP 1200 Comfort. Referència
6AV2124-0MC01-0AX0
Inclou petit material accessori, etiquetat, etc..
Característiques segons ET NG1800345. (P - 240)

1,0006.315,85 6.315,85

3 NG1S2045 Ut Subministrament i instal·lació en armari corresponent de Router
modular de comunicació industrial de les següents
característiques:
- Funció: Accés remot, gestió d'enviament d'alarmes (SMS,
e-mail, FTP o SNMP trap) i també fa la funció de switch.
- Marca: eWON o equivalent.
Inclou els següents elements:
   - 1 ut Base Flexy 20100 amb 4 ports RJ-45.
   - 1 ut Mòdul Flexy modem 3G (Penta Band) tipus B
   - 1 ut Antena
Inclou petit material de muntatge. (Targeta SIM no inclosa a la
partida).
 (P - 241)

1,000899,86 899,86

4 NG121100 Ut Equip per a Sistema d'Alimentació Ininterrompuda de les
següents característiques:
- Marca: Salicru o equivalent.
- Model: SPS-1100-ONE.
- Potència: 1100 VA / 600W
- Tensió entrada: Seleccionable 220....240 VAC.
- Correcció factor de potència: > 0.99.
- Tensió de sortida: Seleccionable 220....240 VAC.
- Bateries: Pb-Ca, estanques.
- Autonomia: 20 minuts
- Comunicació: port RJ-45
- Dimensions (F x Am x Al): 350 x 146 x 160 mm.
- Servei. Alimentació PLC i HMI.
 (P - 237)

1,000327,54 327,54

ELEMENTTOTAL 01.03.07.01 7.598,93

OBRA EDAR MONTSENY01

EUR
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CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL AUTOMATITZACIÓ07

ELEMENT PROGRAMACIÓ I CONFIGURACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NG160070 Ut Enginyeria de Configuració, programació i realizació del
programa de supervisió, incloent les sigüents actuacions:
- Generació del programa de l'autòmat d'acord a la descripció
funcional.
- Generació del programa de supervisió al HMI, comprenent:
  * Pantalla general de Planta.
  * Pantalla del bombament d'entrada.
  * Pantalla del pretractament
  * Pantalla del tractament biològic
  * Pantalla del tractament de fangs.
  * Pantalla de consignes
  * Generació de pantalles d'alarmes, tendencies i històrics.
- Configuració de la Xarxa Ethernet de la planta.
- Configuració del router per connexió remota.
- Configuració del sistema d'alarmes a mòvil i per e-mail.
- Posada en servei del sistema de control (Comissioning).
- Generació de la documentació de control: Manual d'operació
del sistema.

Segons ET NE160070. (P - 238)

1,0005.088,00 5.088,00

ELEMENTTOTAL 01.03.07.02 5.088,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL EQUIPS ELECTRICS03

SUBCAPITOL VARIS09

ELEMENT PROJECTES, LEGALITZACIONS I CONTRACTACIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 NVPL0000 Ut Realització del projecte tècnic de legalització de la instal·lació de
Baixa Tensió, incloent tases, visats així com l'inspecció inicial per
entitat competent. Els esquemes dels quadres es realitzaran amb
el software específic Eplan segons les directrius de la Propietat.
(P - 243)

1,0003.000,00 3.000,00

ELEMENTTOTAL 01.03.09.01 3.000,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES04

SUBCAPITOL TRACTAMENTS PREVIS01

ELEMENT ESTESA DE TERRA VEGETAL01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR3P2311 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria baixa, amb una
conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora
mitjana (P - 101)

195,00032,03 6.245,85

ELEMENTTOTAL 01.04.01.01 6.245,85

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES04

SUBCAPITOL SEMBRES I HIDROSEMBRES02

ELEMENT HIDROSEMBRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 GR7217K0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de
baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ
07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra
vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa
(200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una
superfície de 500 a 2000 m2 (P - 104)

650,0001,23 799,50

ELEMENTTOTAL 01.04.02.01 799,50

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES04

SUBCAPITOL PLANTACIONS03

ELEMENT MATERIA VEGETALMA

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 GR66222B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a
3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 102)

163,0004,76 775,88

2 GR66266B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a
40 l, excavació de clot de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra
de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg (P
- 103)

131,00032,10 4.205,10

ELEMENTTOTAL 01.04.03.MA 4.980,98

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES04

SUBCAPITOL ARQUEOLOGIA04

ELEMENT SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA00001 pa Partida alçada a justificar pel seguiment arqueològic durant les
excavacions 
 (P - 246)

1,0001.200,00 1.200,00

ELEMENTTOTAL 01.04.04.01 1.200,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL MESURES CORRECTORES04

SUBCAPITOL ACÚSTICA05

ELEMENT SEGUIMENT ACÚSTIC01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA00002 pa Partida alçada a justificar per la realització d'un estudi dels nivells
d'avaluació de la immissió sonora, transcorreguts tres mesos des
de l'entrada en règim d'explotació  
 (P - 247)

1,0002.300,00 2.300,00

ELEMENTTOTAL 01.04.05.01 2.300,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL VARIS05

SUBCAPITOL PARTIDES ALÇADES DE COBRAMENT INTEGRE01

ELEMENT GESTIÓ DE RESIDUS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

EUR
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1 PPAS00GR Pa Partida alçada d'abonament integre per la gestió de residus a
l'obra en base a l'Estudi de gestió de Residus de construcció i
enderrocs. (P - 0)

1,0001.585,53 1.585,53

ELEMENTTOTAL 01.05.01.01 1.585,53

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL VARIS05

SUBCAPITOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR02

ELEMENT SEGURETAT I SALUT01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPA000SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra en base
a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1,00013.238,50 13.238,50

ELEMENTTOTAL 01.05.02.01 13.238,50

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL VARIS05

SUBCAPITOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR02

ELEMENT POSTA EN MARXA DE LA INSTAL·LACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPASPOSM pa Partida alçada a justificar per la posta en marxa de la instal·lació i
les proves de rendiment necessàries, incloent el cost fix per dia
de prova de rendiment de les instal·lacions incloses en el present
projecte, en concepte de costos fixes d'explotació tals com:
-Personal
-Conservació d'equips electromecànics, obra civil i conduccions
-Administració, asseurances
-etc
I el cost variable durant la prova de rendiment de les
instal·lacions del present projecte, depenent del cabal tractat, en
concepte de costos variables d'explotació tals com:
-Productes químics, reactius, sorra, etc
-Consum energètic
-etc (P - 0)

1,00015.000,00 15.000,00

ELEMENTTOTAL 01.05.02.02 15.000,00

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL VARIS05

SUBCAPITOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR02

ELEMENT MILLORES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAS00DO Pa Partida alçada a justificar per millores a disposició de la Direcció
d'Obra (P - 0)

1,00027.326,95 27.326,95

ELEMENTTOTAL 01.05.02.03 27.326,95

OBRA EDAR MONTSENY01

CAPÍTOL VARIS05

SUBCAPITOL PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR02

ELEMENT IMPREVISTOS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 XPAS00IM Pa Partida alçada a justificar per imprevistos a disposició de la
Direcció d'Obra (P - 0)

1,00027.326,95 27.326,95

EUR
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ELEMENTTOTAL 01.05.02.04 27.326,95

EUR
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NIVELL 4: ELEMENT Import
Element 01.01.01.01 Accessos 5.197,49
Element 01.01.01.02 Esbrossades i tales 4.417,00

01.01.01 Treballs previsSubcapitol 9.614,49

Element 01.01.02.01 Conduccions 5.108,07
Element 01.01.02.02 Fosa-filtre 29.607,10

01.01.02 Instal·lacions provisionalsSubcapitol 34.715,17

Element 01.01.03.01 Buidats de residus 2.941,63
Element 01.01.03.02 Retirada d'equips 1.099,39
Element 01.01.03.03 Demolició d'estructures 5.810,63
Element 01.01.03.04 Retirada de tancaments 775,00
Element 01.01.03.05 Retirada instal·lacions provisionals 2.636,49

01.01.03 Demolicions i enderrocsSubcapitol 13.263,14

Element 01.01.04.01 Explanacions 18.074,38
Element 01.01.04.02 Excavacions d'elements 26.048,61
Element 01.01.04.03 Rebliments en trasdos 15.219,10

01.01.04 Moviments de terresSubcapitol 59.342,09

Element 01.01.05.01 Bombament 23.794,70
Element 01.01.05.02 Tanc polivalent i repartiment biodiscs 58.438,39
Element 01.01.05.03 Zona de contenidors 13.571,82
Element 01.01.05.04 Biodiscs 7.328,52
Element 01.01.05.05 Arqueta de mesura de cabal 5.041,05
Element 01.01.05.06 Arqueta alimentació de filtres 5.506,66
Element 01.01.05.07 Filtres 8.238,58
Element 01.01.05.08 Brocs 2.980,00
Element 01.01.05.09 Caseta EDAR 23.716,65
Element 01.01.05.10 Arquetes 1.113,15

01.01.05 EstructuresSubcapitol 149.729,52

Element 01.01.06.01 Entrada a planta nucli Montseny 3.559,09
Element 01.01.06.02 Entrada a planta 'Piscines' 2.410,96
Element 01.01.06.03 By-pass 11.643,71
Element 01.01.06.04 Línia d'aigua 9.247,12
Element 01.01.06.05 Línia de fangs 1.929,23
Element 01.01.06.06 Línia de recirculació interna 3.266,39
Element 01.01.06.07 Línia de drenatges 7.813,34

01.01.06 ConduccionsSubcapitol 39.869,84

Element 01.01.07.01 Aigua potable 4.629,41
Element 01.01.07.02 Enllumenat 4.683,84
Element 01.01.07.03 Prisma camí 15.247,63

01.01.07 XarxesSubcapitol 24.560,88

Element 01.01.08.01 Murs d'escullera 28.164,43
Element 01.01.08.02 Pavimentació 22.239,77
Element 01.01.08.03 Tancaments 19.140,94
Element 01.01.08.04 Altres 5.000,00

01.01.08 AcabatsSubcapitol 74.545,14

Element 01.02.01.01 Pou de gruixuts 2.514,50
Element 01.02.01.02 Desbast de gruixuts 1.246,54
Element 01.02.01.03 Bombament d'entrada 13.028,26
Element 01.02.01.04 Pretractament prefabricat 108.160,62

01.02.01 OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENTSubcapitol 124.949,92

Element 01.02.02.01 Decantador primari 3.157,67
Element 01.02.02.02 Tanc anòxic 9.186,41
Element 01.02.02.03 Decantador intermedi 1.990,31
Element 01.02.02.04 Dipòsit de fang 8.565,35
Element 01.02.02.05 Purga de fangs primaris 14.396,55
Element 01.02.02.06 Recirculació i purga de fangs biològics 9.225,19

01.02.02 TANC POLIVALENTSubcapitol 46.521,48

EUR
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Element 01.02.03.01 Arqueta de repartiment a tractament biològic 5.073,39
Element 01.02.03.02 Biodiscs i decantació lamel·lar 219.592,89
Element 01.02.03.03 Mesura de cabal d'aigua tractada 6.575,03

01.02.03 TRACTAMENT BIOLÒGICSubcapitol 231.241,31

Element 01.02.04.01 Alimentació al tractament terciari 3.257,28
Element 01.02.04.02 Arqueta alimentació a filtres 10.088,03
Element 01.02.04.03 Filtres 4.310,32

01.02.04 TRACTAMENT TERCIARISubcapitol 17.655,63

Element 01.02.05.01 Grup pressió aigua potable 788,80
01.02.05 SERVEIS EDARSubcapitol 788,80

Element 01.02.06.01 Fosa sèptica 20.400,19
01.02.06 TRACTAMENT PROVISIONALSubcapitol 20.400,19

Element 01.02.07.01 Elements de seguretat 2.000,00
Element 01.02.07.02 Recanvis 1.000,00

01.02.07 VARISSubcapitol 3.000,00

Element 01.03.01.01 Escomesa elèctrica a l'EDAR 40.000,00
01.03.01 Escomesa elèctricaSubcapitol 40.000,00

Element 01.03.02.01 Quadre de Comptadors 6.460,84
Element 01.03.02.02 Escomesa a quadre general 1.080,10

01.03.02 Quadre de comptadorsSubcapitol 7.540,94

Element 01.03.03.01 Quadre General EDAR 26.516,75
Element 01.03.03.02 Altres quadres 3.775,01

01.03.03 Quadres elèctricsSubcapitol 30.291,76

Element 01.03.04.01 Xarxa de terres 1.723,73
01.03.04 Xarxa de terresSubcapitol 1.723,73

Element 01.03.05.01 Linies força 5.902,22
Element 01.03.05.02 Linies mando i comunicació 8.886,92
Element 01.03.05.03 Canalitzacions elèctriques 22.852,49

01.03.05 Instal·lació de CampSubcapitol 37.641,63

Element 01.03.06.01 Enllumenat exterior 7.436,12
Element 01.03.06.02 Enllumenat interior edifici 1.595,60
Element 01.03.06.03 Climatització 959,30

01.03.06 EnllumenatSubcapitol 9.991,02

Element 01.03.07.01 PLC 7.598,93
Element 01.03.07.02 Programació i configuració 5.088,00

01.03.07 AutomatitzacióSubcapitol 12.686,93

Element 01.03.09.01 Projectes, legalitzacions i contractacions 3.000,00
01.03.09 VarisSubcapitol 3.000,00

Element 01.04.01.01 Estesa de terra vegetal 6.245,85
01.04.01 Tractaments previsSubcapitol 6.245,85

Element 01.04.02.01 Hidrosembra 799,50
01.04.02 Sembres i hidrosembresSubcapitol 799,50

Element 01.04.03.MA Materia vegetal 4.980,98
01.04.03 PlantacionsSubcapitol 4.980,98

Element 01.04.04.01 Seguiment arqueològic 1.200,00
01.04.04 ArqueologiaSubcapitol 1.200,00

Element 01.04.05.01 Seguiment acústic 2.300,00
01.04.05 AcústicaSubcapitol 2.300,00

Element 01.05.01.01 Gestió de residus 1.585,53
01.05.01 Partides alçades de cobrament integreSubcapitol 1.585,53

Element 01.05.02.01 Seguretat i salut 13.238,50

EUR
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Element 01.05.02.02 Posta en marxa de la instal·lació 15.000,00
Element 01.05.02.03 Millores 27.326,95
Element 01.05.02.04 Imprevistos 27.326,95

01.05.02 Partides alçades a justificarSubcapitol 82.892,40

1.093.077,87

NIVELL 3: SUBCAPITOL Import
Subcapitol 01.01.01 Treballs previs 9.614,49
Subcapitol 01.01.02 Instal·lacions provisionals 34.715,17
Subcapitol 01.01.03 Demolicions i enderrocs 13.263,14
Subcapitol 01.01.04 Moviments de terres 59.342,09
Subcapitol 01.01.05 Estructures 149.729,52
Subcapitol 01.01.06 Conduccions 39.869,84
Subcapitol 01.01.07 Xarxes 24.560,88
Subcapitol 01.01.08 Acabats 74.545,14

01.01 OBRA CIVILCapítol 405.640,27

Subcapitol 01.02.01 OBRA D'ENTRADA I PRETRACTAMENT 124.949,92
Subcapitol 01.02.02 TANC POLIVALENT 46.521,48
Subcapitol 01.02.03 TRACTAMENT BIOLÒGIC 231.241,31
Subcapitol 01.02.04 TRACTAMENT TERCIARI 17.655,63
Subcapitol 01.02.05 SERVEIS EDAR 788,80
Subcapitol 01.02.06 TRACTAMENT PROVISIONAL 20.400,19
Subcapitol 01.02.07 VARIS 3.000,00

01.02 EQUIPS MECÀNICSCapítol 444.557,33

Subcapitol 01.03.01 Escomesa elèctrica 40.000,00
Subcapitol 01.03.02 Quadre de comptadors 7.540,94
Subcapitol 01.03.03 Quadres elèctrics 30.291,76
Subcapitol 01.03.04 Xarxa de terres 1.723,73
Subcapitol 01.03.05 Instal·lació de Camp 37.641,63
Subcapitol 01.03.06 Enllumenat 9.991,02
Subcapitol 01.03.07 Automatització 12.686,93
Subcapitol 01.03.09 Varis 3.000,00

01.03 EQUIPS ELECTRICSCapítol 142.876,01

Subcapitol 01.04.01 Tractaments previs 6.245,85
Subcapitol 01.04.02 Sembres i hidrosembres 799,50
Subcapitol 01.04.03 Plantacions 4.980,98
Subcapitol 01.04.04 Arqueologia 1.200,00
Subcapitol 01.04.05 Acústica 2.300,00

01.04 MESURES CORRECTORESCapítol 15.526,33

Subcapitol 01.05.01 Partides alçades de cobrament integre 1.585,53
Subcapitol 01.05.02 Partides alçades a justificar 82.892,40

01.05 VARISCapítol 84.477,93

1.093.077,87

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 OBRA CIVIL 405.640,27
Capítol 01.02 EQUIPS MECÀNICS 444.557,33
Capítol 01.03 EQUIPS ELECTRICS 142.876,01
Capítol 01.04 MESURES CORRECTORES 15.526,33
Capítol 01.05 VARIS 84.477,93

01 EDAR MONTSENYObra 1.093.077,87

1.093.077,87

EUR
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NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 EDAR MONTSENY 1.093.077,87

1.093.077,87

EUR
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1.093.077,87PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

142.100,1213 % Despeses Generals SOBRE 1.093.077,87....................................................................................................................................

6 % Benefici Industrial SOBRE 1.093.077,87....................................................................................................................................65.584,67

Subtotal 1.300.762,66

21 % IVA SOBRE 1.300.762,66....................................................................................................................................273.160,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 1.573.922,82€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( UN MILIÓ CINC-CENTS SETANTA-TRES MIL NOU-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS
CÈNTIMS )

Granollers, novembre de 2018
                                              
L´Autor del projecte

David Blázquez Aguirre
Enginyer de camins, canals i ports
DBA Estudis i Projectes
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