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1. OBJECTIU.
L’objectiu del present document és el de definir les característiques tècniques del sistema de
tractament d’aigua (ETAP), plantejat per a la millora de la Qualitat de l'Aigua destinada al
consum humà, en el municipi de RIALP (Pallars Sobirà), Lleida.
Entre els objectius principals d'aquest projecte d'execució destinat, per una banda, a la millora
de les condicions de prestació del servei en la xarxa actual d’abastament i, d'altra banda, en la
millora de la qualitat de l’aigua potable subministrada, destacar els següents:
- Projectar un sistema eficient de filtració per a la millora de la qualitat de l’aigua
emmagatzemada en els dipòsits.
- Automatitzar els règims d'operació d'una part del conjunt d'infraestructures i equips
de tractament (ETAP) existents, mitjançant un sistema constituït per vàlvules
motoritzades (comandades per senyals procedents d'un equip mesurador de
terbolesa) i dels mesuradors en continu dels nivells d'aigua potable disponible en
l'interior dels dos dipòsits.
- Definir a nivell constructiu el conjunt dels treballs, instal·lacions i actuacions
necessàries per a una correcta implantació dels equips i sistemes plantejats.
- Efectuar la valoració econòmica de les diferents partides d'obra i actuacions
previstes.
Tanmateix, es pretén aconseguir les oportunes autoritzacions dels diversos Organismes
Oficials competents, per a resoldre la posada en servei de l’esmentada instal·lació.

2. PROMOTOR
Les dades professionals legalment establertes del peticionari d’aquest document són les
següents:
Ajuntament de Rialp
NIF2522600 B
Plaça del Tornall 1
25594-RIALP
3. AUTOR DEL PROJECTE
Les dades professionals legalment establertes del tècnic autor del present document són les
següents:
Christian Lladós
Arquitecte
Serveis tècnics municipals

4. LOCALITZACIÓ.
El municipi de Rialp es troba situat a la Comarca del Pallars Sobirà (Lleida) a la Vall d’Àneu,
situada als marges dret i esquerre del riu Noguera Pallaresa i la part baixa de la Vall de la
Bonaigua.
Municipi de Rialp
Coordenades UTM (ED50-31T):

X: 346650 / Y: 4700975

Coordenades Geogràfiques:

- Altitud:
- Latitud:
- Longitud:
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725 msnm
42º 26' 45" N
1º 08' 07" E
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Dipòsits d’aigua potable
Els dipòsits municipals d’aigua es troben situats a una altitud d’uns 800 msnm, en el marge dret
del riu Noguera Pallaresa, segons es pot apreciar en la documentació gràfica aportada.
Referència cadastral:

25226A003002790000GM

Situació:

Polígon: 3 - Parcel·la: 279

Coordenades UTM (ED50-31T):

X: 347352 / Y: 4701407

Coordenades Geogràfiques:

- Altitud:
- Latitud:
- Longitud:

802 msnm
42º 26' 60" N
1º 08' 37" E

L’equip de filtratge plantejat es pretén ubicar en les proximitats de la zona dels dipòsits d’aigua
potable que abasteixen al esmentat municipi de Rialp.

5. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL.
En la documentació gràfica disponible en la web municipal del Pla d’Ordenació Urbanística del
Municipi de Rialp (Avanç de Planejament / maig 2.014):
-

Plànol 0.1a: Estructura general del territori – Règim del sòl.

Pel que fa a la regulació dels usos en sòl no urbanitzable, l’àrea del territori en la qual es troben
situades les infraestructures d’emmagatzematge i tractament de l’aigua potable NO ha estat
classificada com a zona d’equipaments (E) ni com a zona de serveis tècnics (T).
D’altra banda, en relació a la seva classificació urbanística, destacar els següents aspectes:
-

No es tracta d’un sòl de protecció especial (NU1/NU2).
No es tracta d’un sòl de protecció territorial (NU3/NU4).

Per tant, es considera com a sòl de protecció preventiva (NU5).
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6. SERVEIS AFECTATS.
L’àmbit d’actuació per a les intervencions plantejades en el present projecte d’execució es
desenvoluparan en el Polígon: 3 - Parcel·la: 279 del T.M. de Rialp.
En l’actualitat, segons informació disponible, únicament es troben operatives les instal·lacions
destinades a les diferents infraestructures d’aigua del municipi de Rialp:
-

Canonada soterrada d’abast d’aigua procedent del punt de captació.

-

Arqueta principal d’entrada de cabals als dipòsits.

-

Dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable.

-

Local Tècnic de regulació i equips de cloració automàtica.

-

Arquetes exterior destinades als elements de regulació i buidat dels dipòsits.

-

Canonades soterrades d’abast d’aigua potable al municipi de Rialp.

-

Canonades soterrades de desguàs.

-

Canalitzacions aèries/soterrades B.T.

En el normal desenvolupament dels treballs plantejats no es preveu provocar afectacions
rellevants en les xarxes de serveis i infraestructures existents.
Considerant la capacitat d’emmagatzematge d’aigua dels dipòsits i les previsions de la
demanda/consum del municipi de Rialp, es preveu realitzar els treball d’interconnexió de les
noves canonades d’aigua a la xarxa existent sense interrupció del servei.
D’altra banda, un cop finalitzades les proves de servei en els nous equips i sistemes de
regulació i control contemplats en el present projecte d’execució, l’aigua filtrada podrà ser
introduïda de forma continua als esmentats dipòsits d’emmagatzematge.
Al disposar-se dels corresponents elements de regulació i control que possibiliten operar de
forma independent els dipòsits d’emmagatzematge existents, es preveu realitzar una neteja en
profunditat i desinfecció del superfícies existents, abans de la posada en servei definitiva i
automatitzada del conjunt de sistemes, equips i mesures destinades a la millora de la qualitat
de l’aigua d’abast al municipi.

Vista general del Municipi de Rialp
des de la zona dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua potable
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7. ANTECEDENTS.
A principis de 2.015, com a conseqüència de les desviacions detectades en el paràmetre de la
terbolesa el Departament Tècnic de la Diputació de Lleida va encomanar a Dgenginyeria
l'elaboració d'un estudi preliminar que permetés quantificar i limitar la magnitud, causa i efectes
dels esdeveniments enregistrats, aportant alternatives i solucions viables.
En l'informe esmentat es va plantejar l'instal·lació d'un filtre de sorra auto-netejant de les
característiques apropiades que, juntament amb un sistema de mesura i enregistrament "en
línea" i en temps real de l'evolució del paràmetre terbolesa, possibilités el rebuig de l'aigua No
Apta per al consum humà, evitant d'aquesta manera la seva barreja amb l'aigua tractada.
Quan en determinats episodis estacionals, en els punts de captació d'aigua, aquesta presenta
elevats índex de terbolesa, la seva introducció en l'interior dels dipòsits d'emmagatzematge
genera una sèrie d'afectacions i incidents de conseqüències no desitjables.
En primer lloc pot representar un risc per a la salut pública, al trobar-se qüestionada la
potabilitat de l'aigua d'abast a la població del municipi.
En segon lloc, es produeix un malbaratant dels recursos disponibles, al haver invertit productes
i vectors energètics (clor, electricitat, aigua, ..) per a la seva producció.
Aquestes circumstàncies es tradueixen en un increment considerable dels costos d'explotació
del sistema, imputables bàsicament a les tasques d'operació i manteniment (O&M).
La capacitat de l'actual sistema municipal d'abast d'aigua potable al nucli de Rialp és, d’uns
3
600.000 litres (600 m ). En funció de la corba de demanda i dels hàbits de consum de la
població del municipi, l’autonomia del recurs públic pot reduir-se considerablement.
Convé destacar, que en els controls analítics efectuats únicament es reflecteixen les
concentracions en l'aigua dels paràmetres presents en la data de la presa de mostres, per tant,
amb la periodicitat establerta, els resultats de les analítiques no poden aportar informació sobre
l'evolució temporal (diària, setmanal, ..) de determinats paràmetres en les xarxes de distribució i
emmagatzematge d’aigua potable.
Durant el segon semestre del mateix any, el Departament Tècnic de la Diputació de Lleida va
encomanar a DGenginyeria l'elaboració del present document, amb el qual es pretén aportar
una solució tècnica i econòmicament viable per a la millora de la qualitat de l'aigua potable
destinada
al
consum
humà.
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8. ESTIMACIÓ DELS CONSUMS D’AIGUA POTABLE.
En la següent taula es reflecteix la autonomia del sistema de subministrament d’aigua potable a
la Vila de Rialp, en funció del nombre d’usuaris i dels consums (litres/habitant/dia) establerts:
Nº Habitants

Consum
(litres/dia/hab.)

Total
(m3/dia)

670

400

268

1.340

400

536

2.010

400

804

Tanmateix, també es destina aigua potable al Sector Industrial i a altres Activitats
complementàries.
Activitat

Consum d’Aigua
(litres / usuari / dia)

Coeficient Punta
(Kp)

Residencial

200 - 300

3-5

Hospitals

400 – 700

3,5 – 4,5

Ensenyament

10 - 20

5–7

Comercial

15 - 25

4,5 – 5,5

Oficines

25 - 40

4–6

Hoteler

300 - 800

3,5 – 4,5

5 - 15

5–8

Espectacles

2

D’altra banda, s'estimen uns consums mitjos de (5 litres/m /dia), destinats al sistema de reg de
parcs i jardins públics i privats.
En el present document, han estat considerats els següents consums globals mitjos d’aigua
potable:
Criteri de disseny

Total
(m3/dia)

Hipòtesi 1

400

Hipòtesi 2

700

Hipòtesi 3

950

Considerant que en l’actualitat la capacitat dels dipòsits d’emmagatzematge de l’aigua tractada
3
es de 600 m , en absència d’aportacions l’autonomia del sistema seria:
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Criteri de disseny

Autono mia
(dies)

Hipòtesi 1

1,50

Hipòtesi 2

0,86

Hipòtesi 3

0,63
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9. DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS.
8.1. Classificació de la Zona d'Abast (ZA).
Les Zones d’Abast son àrees geogràficament limitades, l’aigua de les quals es subministrada a
la població, mitjançant les corresponents xarxes de distribució, de forma que la qualitat de
l’aigua es manté homogènia al llarg de l’any.
Al tractar-se del nucli de Rialp, amb una població estable (Cens Local 2014) d’uns 670
habitants, es pot classificar: ZA < 5.000 Hab.
Al tractar-se d’una Vila turística, cal considerar que en determinats períodes estacionals, la
població, i per tant el volum de la demanda, pot arribar a duplicar-se.
8.2. Descripció de la Infraestructura.
Captació:

En relació al sistema de captació d’aigua, es disposa d’un únic
subministrament per gravetat.

Aigua superficial:

Procedent de barranc de muntanya.

Tractament:

Es considera que el tractament de potabilització de l’aigua d’abast es
del tipus (A1):
- Físic Simple: Decantació (En l’interior dels dipòsits).
- Desinfecció: Cloració.

Emmagatzematge:

Pel que fa a l’emmagatzematge de l’aigua captada, aquest es realitza
mitjançant dipòsits superficials, situats a una cota elevada.

Xarxa de distribució:

Es considera que la xarxa de distribució existent es del tipus Mixta.

8.3. Presa o assut.
La Zona d'Abast (ZA) o punt de captació de cabals es troba situada al T.M. de Rialp, en un dels
barrancs afluents del marge esquerre al riu Noguera Pallaresa.
No ha estat possible visitar el indret. No es disposa de documentació tècnica relativa als
elements de captació de cabals.
- Altitud:
- Latitud:
- Longitud:

1.400 msnm (Aprox.).
(No es disposa).
(No es disposa).

Es tracta d’una Zona d'Abast (ZA) classificable com “d’aigua fluent”, la qual disposa d’una
limitada capacitat d’emmagatzematge d’aigua.
En condicions normals d’explotació i en funció del període estacional considerat, l’accessibilitat,
des del municipi de Rialp fins aquest punt, presenta certes limitacions, dificultant i retardant les
tasques de reposició i manteniment dels equips avariats.
Elements de la Cambra de Càrrega:
- Presa o Assut.
- Reixa de desbast.
- Canonada d'abast.
Els operaris municipals de manteniment comuniquen que en el punt de captació es disposa
d’una reixa de fosa, que actua com a element de desbast de gruixuts, amb objecte d’evitar la
entrada d’objectes i matèries de certes dimensions en l’interior de la canonada d’aigua a
pressió.
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8.4. Canonada forçada.
La diferència de cotes entre el punt de captació i els dipòsits d’emmagatzematge d’aigua és
d’uns 600 m.c.a., per tant, la pressió de l’aigua en l'interior de la canonada a la entrada dels
dipòsits, deixant de banda les pèrdues de càrrega, seria de l'ordre dels 60 bar.
Per tal de limitar la pressió existent en la esmentada canonada, es disposa d’una sèrie
d’arquetes de compensació, situades a diferents cotes altimètriques. Es considera que l’aigua
arriba a l’arqueta d’entrada a una pressió d’uns 3 bar.

Zona d'entrada de cabals (canonada soterrada).

8.5. Arquetes de registre.
Arqueta d'entrada.
En l'interior del recinte tancat en el qual es troben situats la pràctica totalitat dels elements
d'emmagatzematge, cloració, regulació i control que constitueixen les infraestructures del
sistema de tractament d'aigua del municipi de Rialp, es disposa d'una arqueta d'entrada de
cabals.
L’arqueta d’entrada es troba formada per dos mòduls interconnectats, el primer dels quals
actua com a sobreeixidor, desviant els cabals excedents en direcció a l’arqueta de desguàs.
La cota d’implantació de l’arqueta d’entrada, respecte a la cota d’implantació de l’arqueta de
desguàs no es correcta, dificultant el procés d’evacuació dels cabals excedents. En el mòdul
inferior de la esmentada arqueta es disposa de les respectives derivacions d’entrada d’aigua a
cadascun dels dipòsits d’emmagatzematge existents.
La regulació dels cabals d’entrada a cadascun dels dipòsits d’acumulació es realitza de forma
manual, mitjançant el posicionament d’elements de tall vertical mòbils.
Tanmateix, en l’interior de l’arqueta d’entrada s’hi troba instal·lada una canonada (PE) de 125
mm de diàmetre, equipada amb una vàlvula de regulació, que possibilita el subministrament
directe d’aigua (sense tractar) a la xarxa de distribució.
En l'interior de la caseta de cloració es troba instal·lada la esmentada vàlvula de tall,
d’accionament manual (normalment tancada), que permet efectuar la regulació dels cabals
d'aigua procedents de l'arqueta d'entrada.

.

Arqueta d'entrada i dipòsits.
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Arqueta d'entrada.
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Arqueta de Desguàs.
Annexada a la cara nord del mur circular de tancament exterior del dipòsit nº1 es disposa d'una
arqueta de desguàs.
A través d’aquest element es possibilita derivar la totalitat dels cabals d'entrada vessant-los a
l’exterior del recinte, en la zona de desguàs establerta.

Arqueta de desguàs.

Arqueta de Buidat de dipòsits.
Amb l’objectiu de poder procedir al buidat i neteja dels respectius dipòsits d'emmagatzematge,
en la zona exterior es disposa de les corresponents arquetes de registre equipades amb
vàlvules d'accionament manual.

Arqueta registre Dipòsit nº2.
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Vàlvula manual de Regulació.

Arqueta registre Dipòsit nº1.
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8.6. Canonades de sortida d’aigua dels dipòsits.
En l’interior de la caseta de cloració s’efectua la interconnexió de les següents canonades:
-

Canonada d’aigua (no tractada) procedent de l’arqueta d’entrada.
Canonada d’aigua procedent del dipòsit nº1.
Canonada d’aigua procedent del dipòsit nº2.
Canonada de sortida d’aigua (Ramal 1).
Canonada de sortida d’aigua (Ramal 2).

Cadascuna de les esmentades canonades disposa de la corresponent vàlvula de regulació de
cabals. En l’annex corresponent, s’adjunta esquema de la instal·lació.
Operant sobre aquests elements de forma manual es possibilita el subministrament
simultani/alternatiu d'aigua a la xarxa pública.
Els respectius ramals de sortida d’aigua a la xarxa de distribució són de (PE) de 125 mm de
diàmetre.

Entrada d'aigua als dipòsits

8.7. Dipòsits d'emmagatzematge d'aigua.
Els dipòsits d'emmagatzematge d'aigua es troben situats a una altitud aproximada d’uns
800 msnm.
Es considera que el municipi de Rialp es troba a una altitud d’uns 725 msnm, per tant, la
diferència de cotes teòrica existent entre el punt d’ubicació dels dipòsits d’emmagatzematge i el
municipi seria d’uns 75 m.
3

Es disposa de dos dipòsits d'una capacitat aproximada d'uns 300 m cadascun, amb un total
3
d'aigua acumulada d'uns 600 m .
Amb l'objectiu de poder regularitzar el flux del corrent d'aigua a l'entrada de cadascun dels
dipòsits, evitant zones en les quals l'aigua es trobi estancada, aquests disposen de solucions
tècniques diferenciades d'eficàcia similar.
Dipòsit nº1
Presenta una geometria formada per dos cilindres concèntrics de diferent diàmetre. El
cilindre de majors dimensions es el que configura el dipòsit d'emmagatzematge d'aigua.
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El cilindre de menor diàmetre disposa de quatre obertures, distribuïdes de manera regular i
uniforme, que possibiliten la entrada d'aigua al seu interior.
L'entrada d'aigua es realitza de forma tangencial, en l'espai que resta entre els dos cilindres,
forçant el recorregut d'aquesta per tal de garantir-ne la seva renovació.
Dipòsit nº2
Consta d'un únic cilindre en l'interior del qual es disposa d'un mur semiobert, que a mode de
laberint, obliga l'aigua a efectuar un cert recorregut que en permeti garantir la seva
renovació.
A una cota pròxima al nivell màxim de la coberta es disposa dels respectius sobreeixidors que
possibiliten evacuar els excessos d'aigua emmagatzemada, vessant els excedents directament
sobre el terreny de l'entorn immediat.
Els tubs dels sobreeixidors no es troben canalitzats, i per tant, l'aigua es vessada directament
sobre el terreny.
Aquest fet pot comportar la presència d'aigua en la zona d'accés als dipòsits i a les
infraestructures existents, agreujant els riscs inherents a la presència d'aigua i fangs en la zona.
En la zona exterior dels dipòsits i sobre el terreny, es disposa d'arquetes de registren on es
troben instal·lades les respectives vàlvules manuals de buidat dels dipòsits.

Dipòsit nº1: Coberta exterior.
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Dipòsit nº2: Coberta exterior.
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8.8. Caseta dels equips de cloració automàtica.
Annexada al dipòsit nº1 i en una cota inferior es disposa d’una caseta destinada als equips de
cloració automàtica de l’aigua.
Tanmateix, en l'interior del esmentat local es disposa de bona part dels elements de regulació i
control existents en la zona d'emmagatzematge i tractament d'aigua.
La cloració de l'aigua s'efectua directament en l'interior dels respectius dipòsits i es mesuren els
índex de cloració a la sortida.
El local disposa de subministrament elèctric en B.T.

Sistema de Cloració Automàtica.

Equips de Cloració Automàtica.
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Quadre elèctric B.T.
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10.PROPOSTA DE MILLORA DE LA TERBOLESA DE L'AIGUA.
Considerant que en les infraestructures de captació i canalització de cabals no es disposa
d'elements decantadors que possibilitin la sedimentació per gravetat de les partícules i sòlids
en suspensió continguts en l'aigua d'abast, les actuacions plantejades en el present document
es centren bàsicament en:
-

Instal·lació d’equips de mesura de la terbolesa de l’aigua.
Instal·lació d’un equip de filtratge de sorra en continu.
Instal·lació de vàlvules motoritzades per a la gestió dels cabals disponibles.
Instal·lació d’un autòmat programable (PLC) per tal d’automatitzar la regulació i control
del sistema.

En principi, es va plantejar la possibilitat d'instal·lar únicament un element capaç de mesurar
"en línea", el paràmetre de la terbolesa de l'aigua en la zona de l’arqueta d’entrada existent,
abans de la seva entrada als dipòsits d'acumulació.
En la hipòtesi de que els nivells de terbolesa detectats en l'aigua es consideressin excessius,
mitjançant l'actuació d'una electrovàlvula, l'aigua seria enviada directament al desguàs.
L’avantatge principal d’aquesta proposta es que d’aquesta manera s’evita l’entrada d’aigua
“tèrbola” en l’interior dels dipòsits d’emmagatzematge d’aigua tractada/clorada, reduint de
forma notable el risc de contaminació.
Aquest sistema simple presenta l'inconvenient de que, en el cas que els episodis de terbolesa
en l'aigua es prolonguen en el temps, un cop esgotada l'aigua emmagatzemada, no es podria
garantir el subministrament d'aigua apta per al consum humà al municipi de Rialp.
Amb aquesta premissa condicionant, s'ha plantejat la instal·lació d'un filtre de sorra addicional
que operi en continu.
Tanmateix es preveu l’instal·lació d’un sistema d’injecció “en línea” d’additiu coagulant
directament a l’equip de filtratge, prescindint del dipòsit previ per tal efectuar i homogeneïtzar la
mescla.
Amb el sistema proposat es pretén limitar els valors del paràmetre terbolesa, en qualsevol
règim estacional considerat. La totalitat de les actuacions plantejades seran efectuades “aigües
amunt” de les instal·lacions existents.
A continuació es descriuen els elements i equips previstos.
9.1. Local Tècnic destinat a l'Equip de Filtratge.
Per tal de protegir el conjunt d’elements de regulació i control, així com el mòdul de filtratge
pròpiament dit, es preveu la construcció d’una caseta d’obra de fàbrica.
Considerant que l’equip de filtratge es trobarà semi soterrat les dimensions en planta de la
caseta prevista seran de 5,60 x 3,40 m, amb una alçada de lliure de 2,93 m.
Es preveu la construcció d’una coberta plana la qual disposarà d’un registre practicable de 0,6
x 0,6 m, per tal de poder efectuar les tasques de manteniment del filtre.
El local tècnic disposarà d’una porta metàl·lica d’accés, d’obertura cap a l’exterior del recinte,
de 0,90 m d’amplada de pas i d’alçada 2,15 m. Tanmateix, es preveu disposar de dues
obertures de ventilació natural, diametralment oposades, de dimensions 0,85 x 0,40 m.
En la documentació gràfica adjunta es detalla les característiques constructives de la caseta
plantejada.
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9.2. Vàlvules d’accionament manual.
En l’interior del local tècnic es disposarà de tres vàlvules (DN 150 / PN 16), d’accionament
manual i del tipus comporta amb tancament elàstic, per tal d’efectuar les següents
interconnexions:
1.- Circuit d’entrada al Filtre de Sorra.
2.- By-pass al Filtre de Sorra cap a l’arqueta d’entrada existent.
3.- Circuit de sortida del Filtre de Sorra.
9.3. Vàlvules d’accionament motoritzat.
En l’interior del local tècnic es disposarà de dues vàlvules (DN 150 / PN 16), d’accionament
motoritzat i del tipus comporta amb tancament elàstic, per tal de possibilitar la regulació i
control del sistema:
1.- Circuit d’entrada al Filtre de Sorra.
2.- By-pass al Filtre de Sorra cap a la nova arqueta de desguàs.
9.4. Turbidímetres d’inserció.
En l’interior del local tècnic, aigües avall de la vàlvula d’entrada al sistema, es troba previst
instal·lar un turbidímetre d’inserció, per tal de possibilitar la presa de decisions, en funció de la
magnitud del paràmetre de la terbolesa detectat.
Aigües amunt del turbidímetre esmentat es preveu l’instal·lació d’un prefiltre per tal de retenir
partícules en suspensió de determinades dimensions. Aquest element es trobarà subjecte a les
operacions periòdiques de neteja i manteniment.
Amb el sistema proposat es pretén limitar els valors del paràmetre terbolesa introduïda en
l’interior de l’equip de filtratge.
En plantes de tractament d’aigua (ETAP) de grans dimensions resulta habitual disposar d’un
turbidímetre addicional, destinat a la mesura del paràmetre de la terbolesa de l’aigua, a la
sortida del sistema de filtratge.
D’aquesta manera es minimitza el risc d’introduir en l’interior dels dipòsits d’emmagatzematge
d’aigua potable, aportacions d’aigua procedent de la sortida de l’equip de filtració que no
reuneixin les condicions de potabilitat establertes.
En plantes de tractament d’aigua (ETAP) de reduïdes dimensions resulta habitual obviar aquest
element, atès que en condicions normals de servei, els valors de terbolesa enregistrats
presenten una corba pràcticament “plana” (sense variacions significatives), mantenint-se el
paràmetre de la terbolesa de l’aigua entre 0,6 .. 0,7 NTU.
En tot cas, els operaris responsables del manteniment i operació del sistema podran disposar
d’un equip portàtil que possibiliti efectuar mesures en diferents punts de la xarxa de
subministrament (canonades, dipòsits, aixetes terminals, ..).
9.5. Equip de filtració.
Es preveu l’ instal·lació d’un filtre de sorra de les característiques i dimensions adequades que
possibiliti el tractament de l’aigua procedent de la captació existent, fins i tot en el cas que
aquesta presenti uns índex elevats de terbolesa.
L’equip de filtració proposat es troba dissenyat per a un cabal nominal de 40 m3/h i haurà de
ser capaç de poder garantir valors del paràmetre terbolesa inferiors a 1 NTU.
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Encara que els consums d’aigua potable en el nucli de Rialp resultin molt inferiors a la capacitat
de tractament d’aigua del equip de filtratge plantejat, convé destacar que a l’augmentar els
índex de terbolesa de l’aigua d’entrada, la capacitat de filtratge del sistema seleccionat es
veurà notablement reduïda.
Considerant les característiques específiques de la infraestructura i sistemes de captació
d'aigua existents en la zona, es proposa la instal·lació d'un equip modular auto netejant de
filtració en continu.
El sistema de filtració amb rentat en continu suposa una innovació respecte als sistemes de
filtració tradicionals.
La principal característica diferencial, en front als sistemes tradicionals, es troba en la
continuïtat del servei. El procés de filtració romandrà operatiu mentre s’efectua la neteja en
continu del sistema de filtració, no havent-se de realitzar aturades dels equips durant la neteja,
ni utilitzar equips auxiliars.
Aquest sistema està basat en un llit fluïdificat, amb dos fluxos d’aigua enfrontats, per tant, es
tracta d’un procés de filtració a contracorrent:
- Flux de filtració de l’aigua bruta (ascendent)
- Flux d’aigua neta del llit filtrant (descendent)
La instal·lació del filtre serà del tipus semi soterrada trobant-se per damunt del nivell de la
solera una alçada d’1 metre, accessible des de l’interior de la caseta d’obra.
Per a la selecció del model de filtre a instal·lar, han estat efectuades una sèrie de
consideracions relatives a:
- Volum de població.
3
- Consum mig (m /habitant/dia).
3
- Capacitat filtrant (m /h).
- Autonomia dels dipòsits d'emmagatzematge.
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CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE L’EQUIP DE FILTRATGE
MODEL:

M 1000

DESCRIPCIÓ:

Filtre obert de rentat en continu amb llit de sílex.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Característiques generals

Tipus:
Cabal de tractament:
Volum diari tractat:
Disposició:
Base Estructura:
Peso en buit:
Superfície (m2/Ut)
Superfície de rentat
Volum:
Metodologia:
Coloració exterior:
Material contenidor:
Revestiment:
Material del nucli:
Regulació de cabal de rentat:
Pressió d’aire de rentat:
Cabal d’aire màx.

Obert
3
40 m /h
3
1.000 m
Vertical
Quadrada
1.900 Kg
2.70
118cm2/Ut.
3
16 m
Rentat en continu
Gris RAL7040
Verd RAL6016
Acer al carboni
PRFV
AISI 316L
Finestres quadrades en rentador
2 bar
20Nl/min/Ut.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Entrada:
Sortida:
Sortida aigua de rentat:
Tipus material filtrant:
Quantitat sílex:
Alçada útil sorra:
Granulometria:
Cabal de sorra màx.
Cabal de rentat máx.
Sentit del flux a tractar:

Dimensions:

ACCESSORIS:
Inclòs
Elevació
Observacions:

Tipus de entrada del flux a tractar
Tipus de sortida del flux
Tractat:
Tipus de sortida de l’aigua de
rentat:
Pes de l’equip en Servei
Pèrdua de càrrega màxima:
Longitud:
Ample:
Alçada:

DN 150
DN 150
63 mm.
Sílex
12.000 Kg
2.000mm.
0.5 / 1 mm
28l/min/Ud.
42l/min/Ud.
Ascendent
Tubuladura central
Abocament
Doble finestra regulable
17.000 Kg
1 m.c.a.
1.900 mm
1.900 mm
4.500 mm

Nivell de pressió de fons, tubuladures interiors, 5 orelles d’elevació,
tapa en PRFV, 4 finestres d’inspecció en PRFV.
Camió ploma o grua segons necessitats d’implantació.
El model M necessita una caseta per a la ubicació de tots els equips
necessaris per al seu funcionament, així com connexió a xarxa
elèctrica.

En l'Annex nº 3 s’adjunta informació detallada del sistema de filtració en continu proposat per
tal d'optimitzar el paràmetre de la Terbolesa de l'aigua.
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9.6. Sistema d’addició de coagulant.
Considerant les característiques del sistema de captació de cabals i la procedència de l’aigua
d’abast als dipòsits, ha estat desestimada la instal·lació d’un dipòsit annex de contacte per a la
injecció d’additius (coagulants/floculants, oxidants,...).
En l’interior del local tècnic destinat als equips de filtratge es disposarà d’un dipòsit de polietilè
(PE), de 500 litres de capacitat, destinat a l’emmagatzematge del fluid coagulant.
Tanmateix, es disposarà d’un recipient (PE) d’idèntica capacitat destinat a la recollida del fluid
coagulant en cas de fuita o vessament d’aquest. El sistema d’addició de coagulant es trobarà
equipat amb una bomba dosificadora del tipus membrana per a un cabal nominal de 15
litres/hora.
El sistema d’addició de coagulant disposarà d’un microprocessador electrònic per tal de poder
dosificar de manera adequada la quantitat de coagulant a injectar en cada cas.
3

En determinades condicions de terbolesa de l’aigua d’entrada, caldrà limitar el cabal (m /h)
d’aigua tractada en l’equip de filtratge amb l’objectiu de poder garantir la correcta i total
actuació del reactius/additius coagulants.
La composició química d’aquests tipus de reactius incorpora l’element alumini (Al), el qual pot
arribar a detectar-se en concentracions elevades en el cas de que no hagi reaccionat
completament amb l’aigua tractada, suposant un risc per a la salut humana.
9.7. Elements de regulació i control.
Per tal d’optimitzar els règims d’operació dels equips proposats es preveu l’instal·lació dels
següents elements de regulació i control:
A.- Vàlvules d'accionament manual:
- Vàlvula manual DN 150 / PN 16 d’entrada d’aigua al sistema de filtració.
- Vàlvula manual DN 150 / PN 16 d’entrada d’aigua a la xarxa existent (By pass).
- Vàlvula manual DN 150 / PN 16 a la sortida del filtre de sorra.
B.- Vàlvules d'accionament motoritzat:
- Vàlvula motoritzada DN 150 / PN 16 d’entrada d’aigua al sistema de filtració.
- Vàlvula motoritzada DN 150 / PN 16 d’entrada d’aigua a la xarxa existent.
C.- Elements i equips de filtratge:
- Prefiltre DN 150 / PN 16 de l’equip de mesura de la terbolesa.
- Filtre de sorra de rentat en continu.
- Vàlvula de retenció DN 150 / PN 16 a la sortida del filtre de sorra.
D.- Elements de mesura i regulació:
- Mesurador de la terbolesa de l’aigua en continu a l’entrada del filtre.
- Mesurador de cabal en continu a l’entrada del filtre.
- Mesuradors de nivell en continu dels dipòsits.
E.- Sistema de control:
- Autòmat Programable (PLC).
F.- Equips Auxiliars:
- Dipòsit de Coagulant i recipient de recollida de fuites.
- Equip de dosificació i injecció del fluid coagulant.
- Compressors d’aire per a l'equip de filtratge
- Quadre elèctric B.T. (400 V – 50 Hz) / IP 55
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11.TREBALLS D’OBRA CIVIL.
11.1

Replanteig Topogràfic.

Amb l’objectiu de posicionar de forma adequada els equips i infraestructures plantejades, en els
terrenys de titularitat municipal disponibles en les proximitats dels dipòsits d’emmagatzematge
d’aigua potable, en la documentació gràfica aportada s’adjunta proposta d’implantació.
La zona d’implantació definitiva del local tècnic, en el qual es trobarà situat l’equip de filtratge
així com la resta d’elements de regulació i control, serà determinada i consensuada “in situ”
amb la direcció d’obra (D.O.).
Es preveu l’anivellament i condicionament del terreny per tal de possibilitar l’accessibilitat a la
zona dels equips de tractament d’aigua, així com facilitar el seu posicionament i les posteriors
tasques d’operació i manteniment (O&M).
En la documentació gràfica aportada s’adjunta aixecament topogràfic actualitzat, realitzat
durant el segon semestre de l’any 2.015.
11.2

Moviment de Terres.

Equip de Filtratge
En el punt d’implantació establert es situarà el mòdul de filtratge, efectuant-se l’excavació
mecànica en terreny natural per tal de possibilitar la seva col·locació definitiva.
3

Encara que el volum de l’equip de filtració es de 16,25 m , es troba previst aprofitar el desnivell
existent en el talús lateral al dipòsit nº1, en les proximitats de l’arqueta de desguàs, per tal de
minimitzar el volum d’excavació.
El material excedent procedent de l’excavació, serà acopiat en les proximitats de l’obra i
posteriorment es carregarà sobre camió per al seu transport a abocador autoritzat.
Un cop executat el muret perimetral de protecció mecànica de l’equip de filtratge es preveu
realitzar el reblert exterior amb material seleccionat procedent de la mateixa excavació.
Rases de Serveis
Des del punt d’intercepció de la canonada de transport de l’aigua captada, fins al punt
d’implantació de l’equip de filtratge, es procedirà a l’obertura d’una rasa de 60x40 cm,
destinada a la col·locació de la canonada d’interconnexió entre la xarxa actual i els diferents
equips i elements plantejats.
Tanmateix, des del local tècnic fins a les dues arquetes existents (Entrada i Desguàs), es
procedirà a l’obertura de rases de 60x40 cm, destinades a la col·locació de les respectives
canonades d’interconnexió.
El reblert de les rases s’efectuarà mitjançant sorra de riu rentada i material seleccionat
procedent de la mateixa excavació.
En la fase de reblert i compactació dels materials de reblert de les rases es procedirà a la
col·locació de cinta de senyalització de material plàstic, de color blau.
El material excedent serà acopiat en les proximitats de l’obra i posteriorment es carregarà
sobre
camió
per
al
seu
transport
a
abocador
autoritzat.
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11.3

Fonamentacions.

Equip de Filtratge
En el punt d’implantació establert per al mòdul de filtratge, a la cota adequada i consensuada
amb la D.O., es preveu l’execució d’una llosa de fonamentació de formigó armat (H-200) de 30
cm de gruix i de dimensions 3,10x3,10 m.
Les armadures es trobaran constituïdes per una malla electrosoldada d’acer corrugat de 6 mm
de diàmetre i retícula de 10x10 cm.
Sobre el terreny natural s’efectuarà l’estesa d’una capa de formigó de neteja (H-100) de 10 cm
de gruix, sobre la qual s’assentarà la llosa de fonamentació esmentada.
Local tècnic
En el punt d’implantació establert per al mòdul de filtratge, a la cota adequada i consensuada
amb la D.O., es preveu l’execució d’una sabata correguda perimetral de formigó armat de 50
cm de gruix.
Segons es pot apreciar en la documentació gràfica aportada, el paviment del local tècnic estarà
constituït per formigó armat H200 i malla electrosoldada d’acer corrugat de 6 mm de diàmetre i
retícula de 10x10 cm.
11.4

Construcció de muret de contenció (Equip de filtratge).

Amb l’objectiu de poder garantir la protecció mecànica del mòdul de filtratge semi soterrat, es
preveu la construcció d’un muret perimetral, de 3,5 m d’alçada, assentat sobre la llosa de
fonamentació inferior.
El muret perimetral serà executat en obra de fàbrica i es trobarà constituït per blocs prefabricats
de formigó, massissats amb morter de ciment i barres d’acer corrugar de 10 mm de diàmetre.
L’espai buit existent entre l’equip de filtratge i el muret de formigó s’omplirà amb sorra de riu
rentada.
11.5

Local Tècnic.

Al damunt de la fonamentació prevista es construirà una caseta d’obra de fàbrica a base de per
blocs prefabricats de formigó, massissats amb morter de ciment i barres d’acer corrugar de 10
mm de diàmetre.
La coberta del local es trobarà constituïda per semibiguetes de formigó pretesat, de 3,40 m de
llum amb revoltó de morter de ciment formigonat.
En la seva part central i alineada amb l’eix longitudinal de l’equip de filtratge, es disposarà
d’una obertura practicable i estanca, equipada amb una tapa metàl·lica de protecció, que
possibilitarà l’extracció dels elements interns del filtre susceptibles de trobar-se sotmesos a les
tasques periòdiques d’operació i manteniment.
La part superior de l’equip de filtratge semi soterrat es trobarà accessible (1 m) des de l’interior
del local tècnic.
Amb l’objectiu de minimitzar el risc d’entrada d’aigua en l’espai reblert de sorra existent entre el
propi equip de filtratge i el tancament perimetral de protecció, en l’interior del local tècnic es
preveu la construcció d’un muret perimetral de 10 cm d’alçada.
L’espai existent entre el esmentat muret perimetral i l’equip de filtratge es trobarà protegit amb
elements de material plàstic que garanteixin la seva estanquitat, e n front a possibles
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projeccions d’aigua en cas d’incidències en la xarxa de canonades i/o elements de regulació i
control.
L’accés a l’interior del local tècnic s’efectuarà mitjançant una porta metàl·lica de 0,9 m
d’amplada i 2,15 m d’alçada, d’obertura cap a l’exterior i equipada amb pany i clau, amb
l’objectiu de poder restringir l’accés al seu interior a tota persona aliena al servei.
La caseta disposarà de les corresponents obertures destinades a la seva ventilació natural.
Els paraments verticals interiors de la caseta es trobaran degudament arrebossats, enlluïts i
amb recobriment de pintura de colors clars (blanc).
El paviment de la caseta podrà ser de formigó vist o de paviment ceràmic antilliscant.
Els paraments verticals exteriors de la caseta es trobaran degudament arrebossats, enlluïts i el
seu acabat podrà realitzar-se amb pedra natural de la zona o amb recobriment de pintura de
colors terrossos, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte visual i paisatgístic, integrant el conjunt
de forma adequada en el seu entorn.
Sobre els paraments verticals (interiors/exteriors), es disposarà de la preceptiva senyalització
de seguretat mitjançant la col·locació dels corresponents cartells normalitzats.

12.INSTAL·LACIONS.
11.1 Xarxa de distribució d’aigua.
Tot i que el material preferent a utilitzar en la xarxa d’abastament seran les canonades de
polietilè d’alta densitat (PEAD), de pressió nominal de servei PN-16, en l'execució dels diferents
xarxes (interiors/exteriors) del sistema plantejat, es preveu l'utilització de canonades d'altres
tipus de materials:
- Tubs d’acer inoxidable (AISI 316) per les connexions a l’equip de filtració.
- Tubs de PVC (Sèrie B) segons norma UNE - EN 1452-2, per al desguàs del filtre.
S'adoptaran diàmetres de canonades que permetin assolir velocitats de circulació de l'aigua
inferior a 2 m/s, amb l'objectiu de limitar fenòmens d'erosió i d'envelliment/desgast prematur
dels materials.
Es disposarà d'elements passa murs en els punts d'entrada de les respectives canonades a
través dels paraments verticals del local tècnic.
Tanmateix, quan les canonades soterrades hagin de canalitzar-se cap a l'interior del local
tècnic a través de la seva llosa de fonamentació, aquest disposarà dels corresponents
elements passa murs o separadors del forjat.
Els espais buits existents entre els elements passa murs i les canonades que els travessen es
trobaran reblerts de materials elàstics i hidròfugs.
El traçat de les canonades per l'interior de local tècnic es realitzarà de manera que es pugui
optimitzar l'espai disponible, evitant obstruccions en les àrees de pas i minimitzant els riscs
inherents a les tasques d'operació i manteniment (O&M).
El suportat de les canonades en l'interior del local tècnic es realitzarà de manera que es
garanteixi en tot moment l'integritat del conjunt, amb capacitat suficient per a poder compensar
els esforços mecànics als quals es troben exposats els diferents tipus de canonades previstos
en
la
xarxa
interior
de
distribució.

I.-MEMÒRIA

Pàgina 21 de 24

La totalitat de les canonades es trobarà identificada de manera clara, inequívoca, permanent i
indeleble.
11.2 Local Tècnic.
Lampisteria
En l'interior de la Caseta d'obra de fàbrica destinada al local tècnic de les noves instal·lacions
es disposarà de la totalitat de les vàlvules (manuals/motoritzades) del sistema.
A.- Vàlvules d'accionament manual:
- Vàlvula manual DN 150 / PN 16 d’entrada d’aigua al sistema de filtració.
- Vàlvula manual DN 150 / PN 16 d’entrada d’aigua a la xarxa existent (By pass).
- Vàlvula manual DN 150 / PN 16 a la sortida del filtre de sorra.
B.- Vàlvules d'accionament motoritzat:
- Vàlvula motoritzada DN 150 / PN 16 d’entrada d’aigua al sistema de filtració.
- Vàlvula motoritzada DN 150 / PN 16 d’entrada d’aigua a la xarxa existent.
C.- Elements i equips de filtratge:
- Prefiltre DN 150 / PN 16 de l’equip de mesura de la terbolesa.
- Filtre de sorra de rentat en continu.
- Vàlvula de retenció DN 150 / PN 16 a la sortida del filtre de sorra.
D.- Elements de mesura i regulació:
- Mesurador de la terbolesa de l’aigua en continu a l’entrada del filtre.
- Mesurador de cabal en continu a l’entrada del filtre.
- Mesuradors de nivell en continu dels dipòsits.
E.- Equips Auxiliars:
- Dipòsit de Coagulant i recipient de recollida de fuites.
- Equip de dosificació i injecció del fluid coagulant.
Sanejament
El local tècnic es trobarà equipat amb una arqueta desguàs que permetrà evacuar a l’exterior
possibles fuites d’aigua que poguessin produir-se en l’interior del recinte.
Electricitat
En l’interior del local tècnic, sobre un dels paraments verticals i en muntatge de superfície, es
trobarà situat el Quadre General de Protecció (QGBT). El Quadre presentarà, com a mínim, un
grau d’estanquitat IP 55.
Tanmateix, es disposarà de la corresponent instal·lació elèctrica d’enllumenat normal i
d’emergència.
L’enllumenat normal es trobarà constituït per dues unitats de pantalles de tubs fluorescents
estanques (IP 55), de 2 x 56 W, equipades amb reactància electrònica. Es disposaran en
muntatge de superfície, fixades sota el forjat de la coberta o sobre els parament verticals del
recinte.
L’enllumenat d’emergència es trobarà constituït per una unitat de bloc autònom de 120 lm – 1h,
sobre la porta d’accés al recinte.
Tanmateix, sobre els parament vertical i en muntatge de superfície (canalitzacions i caixes de
connexions vistes), es disposarà de les corresponents preses de corrent monofàsiques
(2P+TTL).
La totalitat de les instal·lacions d’electricitat es trobaran executades segons s’estableix en el
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).
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Protecció contra Incendis
En l’interior del local, suspesos sobre els paraments verticals i a l’alçada reglamentària, es
disposarà dels següents elements d’extinció manuals:
- Extintor de pols ABC, d’eficàcia 81A – 113B, de 6 Kg.
L’esmentat extintor es trobarà degudament senyalitzat mitjançant cartell normalitzat.
Elements i equips Auxiliars
En l’interior del local es preveu posicionar dels següents elements i equips auxiliars:
- Autòmat Programable (PLC).
- Mesurador de la terbolesa de l’aigua en continu a l’entrada del filtre.
- Mesurador de cabal en continu a l’entrada del filtre.
- Mesuradors de nivell en continu dels dipòsits.
- Equip de dosificació i injecció del fluid coagulant.
- Compressors d’aire per a l'equip de filtratge.
Regulació i control
En l’interior del local es preveu situar un autòmat programable (PLC), per tal de poder
processar la totalitat de les senyals (analògiques/digitals), procedents dels diferents elements
de regulació i control previstos en el sistema de tractament de l’aigua.
- Senyals d’entrada:
+ Mesurador de la terbolesa de l’aigua.
+ Mesuradors de nivell dels dipòsits.
+ Mesurador de cabal de l’aigua d’entrada.
- Senyals de sortida:
+ Actuació bomba dosificadora del coagulant.
+ Actuació quadre pneumàtic del compressor d’aire.
+ Actuació electrovàlvules d’entrada i “by pass”.
Mitjançant l'actuació de forma simultània, sobre les dues electrovàlvules de regulació, situades
en l'interior del local tècnic, el sistema de control PLC haurà de ser capaç de determinar i
mantenir en tot moment les condicions òptimes de servei al conjunt d'infraestructures i
instal·lacions disponibles.
MATRIU DE CONTROL
L'aigua a l’entrada del filtre presenta
índex de terbolesa Acceptables
L'aigua a l’entrada del filtre presenta
índex de terbolesa No Acceptables

Electrovàlvula
Entrada d'aigua
als Filtre

Electrovàlvula
Rebuig a
desguàs

Dipòsits d'Aigua Potable

Oberta

Tancada

La
cloració
de
l'aigua
s'efectuarà en l'interior dels
dipòsits.

Tancada

Oberta

No es contamina l'aigua
emmagatzemada i tractada.

A mesura que es detectin increments dels índex de terbolesa de l'aigua procedent de la
canonada principal d’entrada, el PLC actuarà de forma que el cabal d'aigua d'entrada al filtre
s'anirà reduint, per tal d'incrementar la capacitat filtrant del sistema i poder compensar el buidat
dels dipòsits d'emmagatzematge provocat per la demanda d'aigua d'abast en el municipi de
Rialp.
Quan degut als elevats índex de terbolesa detectats en l'aigua d'entrada al filtre, aquest no
sigui capaç de limitar-los a valor acceptables, per a un determinat règim d'operació de cabal
mínim,
la totalitat de l'aigua filtrada serà canalitzada cap a la xarxa de desguàs.
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13.NORMATIVA D’APLICACIÓ.
‐ Reial Decret 140/2003 de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà (Revisat i consolidat en la darrera actualització, de
data 11 d'octubre de 2013).
‐ Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya:
Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels
diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.
‐ Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel
que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.
‐ Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.
‐ Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul.
‐ REAL DECRETO 2704/1985 del 27 de diciembre, por el que se aprueban las
Especificacionestécnicas para los tubos de acero soldado, con diámetros nominales
comprendidos entre 8 y 220 milímetros y sus perfiles derivados correspondientes,
destinados a conducción de fluidos: Aplicaciones mecánicas, estructurales y otros usos.
‐ PPTGTAA-74 - Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de
PrescripcionesTécnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Agua y se crea
una ComisiónPermanente de Tuberias de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento de
Poblaciones.
‐ PPTGTAA-74 MOD - Orden de 20 de junio de 1975 por la que se amplia la composicón
de la ComisiónPermanente de Tuberias de Abastecimiento de Agua y de Saneamiento
de Poblaciones.
‐ DIRECTIVA 98/83/CE del Consell, de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les
aigües destinades al consum humà.
‐ Desenvolupament normatiu del SINAC, establert a l'article 30 del Reial Decret 140/2003:
ORDEN SCO/1591/2005, de 30 de mayo, sobre el Sistema de Información Nacional de
Agua de Consumo.
‐ Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua
destinada a la producción de agua de consumo humano.
‐ Reial Decret 1541/1994, de 8 de juliol (BOE núm.: 179 de 28/07/94).
‐ Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
‐ R.D. Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
‐ Reial Decret 105/2008 i amb codificació dels residus segons la llista europea de residus
(mam/304/2002).
‐ Reglament de Residus Tòxics y Perillosos: R.D. 952/97.
‐ Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries (ITC): R.D. 842/2002.
‐ Decret 363/2004 de 24 d’agost pel qual es regula el procediment administratiu per a
l’aplicació
del
REBT:
842/02.
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‐ Codi Tècnic de l’Edificació. Real Decret 314/2006 del 17 de Març de 2007.
‐ Llei 37/2003, de 17 de novembre, del Soroll.
‐ Llei 16/2002 de Protecció Contra la Contaminació Acústica.
‐ Reglament d’Aparells a Pressió: RAP – R.D. 769/99.
‐ Llei 54/2.003 de Prevenció de Riscos Laborals.
‐ Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut (Risc Elèctric) : R.D. 614/2001.
‐ Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre estableix les disposicions mínimes de
Seguretat i Salut aplicables a obres de construcció.
‐ Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals: R.D. 39/1997.
‐ Disposicions Mínimes de Seguretat i Higiene en els Llocs de Treball: R.D. 486/1997.
‐ Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball: R.D. 485/1997.
‐ Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals: R.D. 39/1997.
‐ Disposicions Mínimes de Seguretat i Higiene en els Llocs de Treball: R.D. 486/1997.
‐ Equips de Protecció Individual: R.D. 773/97.
‐ Llei 31/1.995 de Prevenció de Riscos Laboral.
‐ Seguretat de les instal·lacions industrials: Llei 13/1987.
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14.RESUM I CONCLUSIONS.
Es considera que amb el present document han estat definides les característiques tècniques
principals dels elements, equips i instal·lacions previstes en el sistema de tractament de l’aigua
d’abast al municipi de Rialp, amb l'objectiu de poder assolir elevats índex de seguretat/fiabilitat,
així com assolir una reducció dels costos d'operació i manteniment (O&M).
L'avantatge principal del sistema plantejat és el de possibilitar el subministrament d'aigua
potable en condicions de qualitat acceptables, encara que l'aigua procedent del punt de
captació presenti elevats índex de terbolesa.
Amb el sistema plantejat es preveu mantenir sota control permanent els valors del paràmetre
de la terbolesa i altres indicadors de la qualitat de l'aigua emmagatzemada i clorada, reduint el
nombre d'intervencions, per part dels operaris de manteniment, amb objecte de mantenir nets i en
condicions d'higiene l'interior dels dipòsits.
Resultarà imprescindible assolir un cert grau d’automatització del conjunt d’elements existent, per
tal de poder processar de forma correcta la totalitat de les dades enregistrades i gestionar els
recursos disponibles de la forma més avantatjosa.
La fiabilitat en el calibratge dels aparells de mesura i en la transmissió dels senyals resultarà
determinant a l'hora d'obtenir els resultats desitjats.
Les solucions aportades per a la limitació i control automatitzat del sistema, comporten
considerables millores i adequacions en el conjunt d'infraestructures i instal·lacions que
integren les xarxes de distribució existents, dipòsits d'emmagatzematge i sistemes de tractament,
així com dels diferents equips i elements que les integren.

Rialp, gener de 2021

Christian Lladós
Arquitecte -Serveis tècnics municipal
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Els criteris bàsics de disseny del conjunt de les actuacions previstes han estat les següents:
‐ Dissenyar tots els equips i sistemes de control i tractament de l'aigua, segons els criteris
establerts al Reial Decret 140/2003, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la
qualitat de l’aigua de consum humà.
‐ Introduir millores tècniques en la xarxa de distribució i emmagatzematge d'aigua potable
al municipi de Rialp, millorant-ne la seva qualitat, aptitud i disponibilitat.
‐ Optimitzar les tasques d'operació i manteniment (O&M), reduint els costos d'explotació
del sistema.
1. Selecció de l'equip de Filtratge.
3

En relació a la proposta d’instal·lació d’un filtre de 40 m /h de capacitat nominal filtrant, enlloc
3
d’un de 12 m /h, convé destacar les següents consideracions tècniques:
- En episodis de pluges torrencials, en els quals s’ incrementés la magnitud del paràmetre
de la terbolesa de l’aigua en la zona de captació de cabals, el règim d’operació del filtre
es veuria modificat, passant a operar amb cabals sensiblement inferiors.
En les següents taules es reflecteixen els ordres de magnitud de la capacitat filtrant, en funció
dels índex de terbolesa de l’aigua d'entrada al sistema:
‐ -Cabal nominal Filtre: 12 (m3/h):
Índex de Terbolesa
(NTU)

Cabal filtrat
(%)

Cabal aigua filtrada
(m3/h)

Òptim

1

100

12

Reduït

5

100

12

Mig

10

75

9

Elevat (1)

25

50

6

Elevat (2)

50

25

3

Molt elevat

500

0

0

Índex de Terbolesa
(NTU)

Cabal filtrat
(%)

Cabal aigua filtrada
(m3/h)

Òptim

1

100

40

Reduït

5

100

40

Mig

10

75

27

Elevat (1)

25

50

20

Elevat (2)

50

25

10

Molt elevat

500

0

0

Índex de Terbolesa

‐ Cabal nominal Filtre: 40 (m3/h):
Índex de Terbolesa

2. Consideracions addicionals
En el cas de que l’aigua captada presenti índex de terbolesa molt elevats (400 NTU), aquesta
serà rebutjada en la seva totalitat derivant-la a la zona de desguàs.
En determinats períodes estacionals (estiu/hivern), en els quals la demanda d’aigua potable en
el nucli de Rialp es poguessin veure incrementats per la elevada ocupació turística, amb un
filtre de 12 m3/h no es podria fer front a les necessitats de la població si el paràmetre de la
terbolesa de l’aigua es mantingués elevat durant un determinat número d’hores/dies.
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El consum energètic (kWh) dels equips integrants d’un filtre de 40 m3/h de capacitat nominal
filtrant, son similars als d’un filtres de 12 m3/h.
En relació als costos energètics d’explotació d’un filtre de 40 m3/h, el rati (€/kWh) resulta
inferior al d’un de 12 m3/h, donat que amb el mateix número d’hores de funcionament, l’equip
de major capacitat filtrant es capaç de tractar cabals (m3/h) superiors.
La disposició física dels elements de regulació i control en l’interior d’un sistema de filtratge de
major capacitat de producció (m3/h), es troba dimensionada de manera que es simplifiquen de
forma notable les tasques d’operació i manteniment (O&M), facilitant l’accés als elements
interns susceptibles d’avaria/reparació.
Amb l’ instal·lació d’un filtre de major capacitat s’incrementa l’autonomia del sistema, davant l’
hipòtesi d’una possible avaria o fuita d’aigua en la xarxa de subministrament, manca de
subministrament elèctric, etc.
L’increment de cost d’un filtre de 40 m3/h, en relació al d’un de 12 m3/h es considera reduït.
En relació a les necessitats d’espai físic per a l’ instal·lació d’un filtre de 40 m3/h, en
comparació a les d’un filtre de 12 m3/h, es considera que aquestes no resulten significatives.
3. Addició de coagulant.
En relació a la necessitat d’instal·lar un “dipòsit de contacte”, previ a l’entrada d’aigua al filtre
seleccionat, convé considerar que, en el cas de pretendre mantenir operatiu el filtre amb índex
de terbolesa elevats, els additius (coagulants/floculants) s’haurien d’introduir en el esmentat
dipòsit.
L’absència del “dipòsit de contacte” previ implicaria haver de dosificar els additius directament
en l’interior del filtre.
En funció de la quantitat de producte addicionada i dels cabals d’aigua tèrbola tractats pel filtre
existeix el risc de l’aparició de concentracions elevades d’alumini (Al).
Aquest element forma part de la composició química dels additius coagulants i si no s’ha dissolt
completament en l’aigua, els excedents apareixen en les analítiques efectuades sobre les
mostres d’aigua agafades en els diferents punts de la xarxa.
Segons el RD 140/ 2003, no s’accepten concentracions d'alumini (Al) superiors a 200 micro
grams/litre.
Dosificació del reactiu
A/ Cabal de disseny:
3

- Cabal màxim = 40 m /h = 11,11 l/s
- Característiques del coagulant:
Denominació: Sulfat d’aluminia al 48,5%
Densitat del coagulant a 15,5º = 1,324 kg/l
Riquesa en Sulfat d’alumnia = 1,324 x 0,485 = 0,642 kg/l
B/ Dosificació del coagulant:
- Dosis real de coagulant:
Dosis real mínima = 15 mg/l
Dosis real mitja = 25 mg/l
Dosis real màxima = 50 mg/l
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- Capacitat necessària del coagulant:
Capacitat mínima: Dosis real mínima * Q mig disseny = 15x40 = 600 g/h = 0,60 kg/h
Capacitat mitja: Dosis mitja mínima * Q mig disseny = 25x40 = 1.000 g/h = 1,00 kg/h
Capacitat màxima: Dosis real màx. * Q mig disseny = 50x40 = 2.000g/h = 2.00 kg/h
- Capacitat necessària del producte comercial:
Capacitat mínima producte comercial
 Q’ min. = Q min. / Riquesa = 0,60 / 0,642 = 0,93 litres/hora
Capacitat mitja producte comercial
 Q’ mit. = Q mit. / Riquesa = 1,00 / 0,642 = 1,56 litres/hora
Capacitat màx. producte comercial
 Q’ màx.=Q màx. / Riquesa = 2,00 / 0,642 = 3,11 litres/hora
Ha estat seleccionat un bomba dosificadora del tipus de membrana, dissenyada per a un cabal
nominal de 15 litres/hora.
La bomba dosificadora incorporarà un microprocessador electrònic.
4. Regulació i control.
En relació al sistema de regulació i control plantejat mitjançant PLC, comentar únicament els
següents aspectes:
- Es disposarà de dades relatives a la lectura continua i en “temps real” dels nivells d’aigua
emmagatzemada en l’interior dels respectius dipòsits.
- L’existència d’un element de mesura “en continu” (turbidímetre d’inserció) del paràmetre
de la terbolesa de l’aigua d’entrada a l'equip de filtratge, juntament amb el mesurador de
cabals (cabalímetre) i les electrovàlvules situades “aigües amunt” del filtre de sorra,
possibilitaran la creació d’unes taules de registre de dades, en les quals es trobaran
establerts els diferents règims de servei automatitzats del sistema de depuració.
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El paràmetre de la terbolesa de l’Aigua
Terbolesa és la característica que presenta un fluid que té en suspensió partícules d'una
substància estranya que li lleven la transparència.
És causada per partícules individuals, sòlids en suspensió que són generalment invisibles a ull
nu, de forma similar al fum a l'aire.
A major quantitat de sòlids en suspensió en l‘interior del líquid (generalment es fa referència a
l’aigua), més bruta semblarà aquesta i més elevat serà el seu índex de terbolesa.
La terbolesa es considerada una bona mesura de la qualitat de l’aigua, quant més tèrbola,
menor serà la seva qualitat.
El mesurament de la terbolesa s'anomena “turbiditat” i és un paràmetre clau en l'anàlisi de la
qualitat de l'aigua.
Els fluids poden contenir matèria sòlida en suspensió consistent en partícules de diferents
mides. Les partícules petites fan que el líquid aparegui tèrbol.
La terbolesa també s'aplica a sòlids transparents com el vidre o el plàstic. En aigües obertes, el
creixement del fitoplàncton forma terbolesa.
En l'aigua potable la quantitat de terbolesa és directament proporcional al risc de problemes
gastrointestinals, ja que virus i bacteris poden estar enganxats a les partícules en suspensió,
que a més protegeixen aquests patògens de l'esterilització de l'aigua feta mitjançant la radiació
ultraviolada.
En llacs i reserves d'aigua la terbolesa redueix la quantitat de llum que arriba a les zones
profundes i afecta la vida vegetal i animal.
Mesura de la Terbolesa
La FTU (Formazin Turbidity Unit) és la unitat de “turbiditat” usada amb més freqüència. Per a la
ISO s'anomena FNU (Formazin Nephelometric Units).
Entre els sistemes més usats hi ha el de l'atenuació és a dir, la mesura de la reducció de la llum
que passa en mostra de columna d'aigua.

Estàndards de terbolesa de 5, 50, i 500 NTU

Un nefelòmetre és un aparell que detecta la terbolesa mitjançant la mesura de la dispersió de la
llum que fan les partícules en suspensió, les unitats de mesura obtingudes amb al nefelòmetre
s'anomenen ”Nephelometric Turbidity Units”(NTU).
La “turbiditat” en grans superfícies d'aigua, que siguin prou profundes, es pot mesurar
mitjançant l'estri anomenat “disc de Secchi”, de color blanc i negre, que s'introdueix dins l'aigua
fins
a
la
profunditat
en
la
qual
ja
no
es
pot
veure
el
disc.
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L’instrument utilitzat per a la seva mesura es el nefelòmetre o turbidímetre, que mesura la
intensitat de la llum dispersada a 90 graus, quan un raig de llum travessa una mostra d’aigua.
Segons l’OMS (Organització Mundial per a la Salut), la terbolesa de l’aigua destinada al
consum humà no ha superar en cap cas les 5 NTU, i es trobarà a ser possible per sota d‘1
NTU.
Els sistemes filtrants de les plantes de tractament de l’aigua per al consum humà (ETAP),
hauran de garantir que la terbolesa no superi 1 NTU (0.6 NTU per a filtració convencional o
directa), al menys, en el 95% de les mostres diàries de qualsevol mes.
Efectes d’un elevat índex de terbolesa en l’aigua.
Les partícules suspeses absorbeixen calor de la llum solar, provocant que les aigües tèrboles
s’escalfin amb major facilitat, reduint d’aquesta manera la concentració d’oxigen en l’aigua
(l’oxigen se dissol millor en l’aigua més freda).
D’altra banda, alguns organismes no poden sobreviure en l’aigua més calenta, mentre que
s’afavoreix la multiplicació i el creixement d’altres. Les partícules en suspensió dispersen la
llum, per tant, contribueixen a reduir l’activitat fotosintètica en plantes i algues, reduint encara
més la concentració d’oxigen en l’aigua.
El principal impacte d’una elevada terbolesa es merament estètic: A ningú li agrada l’aspecte
de l’aigua bruta. Tanmateix, es essencial eliminar/limitar la terbolesa de l’aigua amb objecte de
poder aplicar de forma correcta els sistemes de desinfecció, abans de ser consumida/ingerida
pels éssers humans. Aquest fet afegeix un cost addicional en el tractament de les aigües
superficials.
Les partícules suspeses també contribueixen a l’adhesió de metalls pesants i de molts altres
compostos orgànics tòxics i pesticides.
Importància de la mesura de la Terbolesa de l’aigua en inundacions i pluges torrencials.
Els sòlids dispersos i les partícules presents en l’aigua poden actuar com a portadors de
paràsits, bactèries, gèrmens i virus. Tanmateix, poden crear una mena d’escut protector contra
l’acció del “clor”, augmentant la necessitat d’elevar les seves concentracions normals en l’aigua
potable per tal de poder obtenir el mateix efecte desinfectant.
En episodis de pluges torrencials o inundacions, les aigües superficials arrosseguen tot tipus de
sòlids i microorganismes, portant-los finalment a embassaments i aqüífers, augmentant la seva
terbolesa de forma exponencial, amb el risc para la salut associat que aquest fet comporta.
Entre els diferents sinistres/incidents que poden provocar els desastres naturals, el risc més
seriós i greu, ateses les seves conseqüències per a la salut pública, és la contaminació a gran
escala de l’aigua potable.
La contaminació de l’aigua potable i del sol pot assolir diverses formes:
-

Contaminació de les fonts superficials d’aigua potable, a causa d’animals morts a les
proximitats de les preses d’aigua, per augment excessiu de la terbolesa de l’aigua, o
per la presència d’altres tipus de substancies tòxiques o contaminants.

-

Contaminació de les fonts d’aigües subterrànies quan el nivell d’inundació sobrepassa
l’altura del brocal dels pous i es produeix el vessament directament sobre pous o altres
captacions.

-

Al incrementar- se el nivell de l’aigua en els rius o masses d’aigua on desguassen les
xarxes de clavegueram, es pot produir el reflux de les aigües abocades, inundant tant
l’interior dels habitatges i plantes baixes dels edificis, com les vies públiques.
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1. INTRODUCCIÓ.
El sistema de filtració amb rentat en continu suposa una innovació respecte als sistemes de
filtració tradicionals.
La principal característica diferencial, en front als sistemes tradicionals, es troba en la
continuïtat del servei.
El procés de filtració romandrà operatiu mentre s’efectua la neteja en continu del sistema de
filtració, no havent-se de realitzar aturades dels equips durant la neteja, ni utilitzar equips
auxiliars.
2. FUNCIONAMENT DEL SISTEMA DE RENTAT EN CONTINU.
Descripció del procés:
El procés de filtració està basat en un llit fluïdificat, amb dos fluxos d’aigua enfrontats:
1.- Flux de filtració de l’aigua bruta (ascendent)
2.- Flux d’aigua neta del llit filtrant (descendent)
Per tant, es tracta d’un procés de filtració a contracorrent. En la figura següent es representa,
de forma esquemàtica, un dels filtres de rentat en continu.

Filtració
El filtre, construït com un mòdul autònom, conté un llit d’arena silícia, amb una granulometria
ajustada a la naturalesa del tractament en qüestió, que pot tractar-se des de la filtració d’aigua
en els processos de potabilització, fins a la recuperació de l’aigua depurada en el sector
terciari.
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L’aigua a filtrar s’introdueix al mòdul de filtració per la secció tubular marcada com “Entrada
d’aigua bruta 1”.
L’aigua a tractar es conduïda cap a la part inferior del llit d’arena mitjançant un conducte anular
i es repartida de forma homogènia en el llit de sílex a través d’un distribuïdor de braços
horitzontals. En aquestes condicions, l’aigua únicament pot ascendir a través del llit d’arena.
En la seva trajectòria ascendent, els possibles sòlids en suspensió seran retinguts en el llit
filtrant. La sortida de l’aigua filtrada es realitza per un sobreeixidor situat en la part superior del
filtre, marcat com “2 Sortida aigua tractada”.
Rentat del sílex
Els sòlids que acompanyen l’aigua van quedant retinguts en el llit de sílex, formant el que es
denomina el “mantell filtrant”. Aquests elements sòlids han de ser retirats del sistema per tal de
poder seguir amb el procés de filtració de manera continua.
Des del fons del filtre (zona marcada amb la lletra “C”), utilitzant una bomba del tipus “mamut”
(accionada per aire a pressió), s’injecta una mescla d’aigua i arena + sòlids cap a la part
superior del filtre, on es procedeix a la separació de la arena neta per un costat, i dels sòlids
retinguts per l’altre.
L’arrossegament dels sòlids que acompanyen a la arena es realitza mitjançant un corrent
d’aigua neta, que impulsa la brutícia cap a l’exterior del filtre.
Físicament, el rentat de la arena es realitza en el rentador marcat amb el nº6 en l’esquema de
referència.
El rentat de la sorra s’efectua per diferencia de velocitat de decantació entre el sílex i els sòlids,
ja que el sílex presenta una velocitat de decantació major que els sòlids retinguts.
El cabal d’aigua de rentat es regula mitjançant un joc d'abocadors, a una quantitat aproximada
del 4% del cabal nominal del filtre.
El sílex net cau en la part superior del llit de sorra i els sòlits es condueixen l’exterior per la
canalització marcada amb “Sortida aigua purga 3”.
El material filtrant posseeix, per tant, un flux descendent, ja que aquest es aspirat en el fons del
filtre i es dipositat en la part superior del llit, un cop rentat. La velocitat de rentat fa que el llit
filtrant es renovi un cop al dia, aproximadament. La bomba “mamut” es accionada mitjançant
aire a pressió.
El cabal d’aire a injectar, per cada m3/h d’aigua filtrada, es mol baix: de l’ordre d’uns 0,25 - 0,58
l/min, segons els models de filtre. S’injecta l’aire a 2 kg/cm2 per la secció marcada amb el nº4.
En el funcionament del sistema, tan en el procés de filtració com en el de rentat, no existeix cap
peça mòbil.
La probabilitat d’un funcionament defectuós degut a incidències del tipus mecànic, es redueixen
de forma considerable. La vida útil del sistema de filtració continuada es superior, reduint - se
de forma notable les tasques de manteniment.
Automatització
En relació al procés de filtració, el funcionament del filtre es continu mentre que l’aigua flueixi
pel seu interior.
Quan es decideixi efectuar l’aturada del procés de filtració, únicament caldrà tallar la entrada
d’aire a pressió al sistema, es a dir, que s’haurà de regular una única vàlvula com a
automatisme.
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3. PRINCIPALS VARIABLES DE FUNCIONAMENT.
Cabals tractats
3

Es disposa de tres mòduls diferents, amb cabals nominals de: 12, 40 i 60 m /h.
Cadascun dels mòduls esmentats poden tractar el cabal nominal o un cabal inferior intermedi.
La fabricació modular permet, d’una manera molt simple, afegir mòduls addicionals,
possibilitant el tractament de cabals molt superiors als indicats.
Velocitat de filtració
3

2

La velocitat nominal de filtració dels filtres oscil·la entre 12 i 13,8 m /m h ,segons els models.
La naturalesa del tractament podrà condicionar l’augment o la disminució de la velocitat de
rentat.
La filtració realitzada a través de material filtrant permet aplicar velocitats més elevades que en
els sistemes tradicionals, i per tant, l’espai necessari per a la filtració es redueix de forma
considerable.
Cabal d’aigua de rentat
El cabal d’aigua de rentat es constant en el temps. Aquest fet adquireix la seva importància a
l’hora de considerar possibles tractaments / additius en l’aigua de rentat.
No es necessari cap tipus d’equip addicional per a poder realitzar el rentat del filtre. Aquest
procés es realitza de manera continua i en paral·lel a la filtració. El cabal d’aigua de rentat
podrà regular- se i aquest oscil·larà entre el 1,5 ... 4 % respecte del nominal del filtre.
Pèrdua de càrrega
El sistema de filtrat opera a pressió atmosfèrica. La pèrdua de càrrega del procés es troba
associada a la pèrdua pròpia del llit de sílex i a la generada pels sòlids retinguts.
La pèrdua de càrrega del filtre oscil·la entre 0,50 ... 0,70 m.c.a., depenent de la càrrega de
sòlids aportats per l’aigua a tractar. La pèrdua de càrrega es manté constant. Aquest valor no
s’incrementa, atès que degut al procés de rentat en continu, el “llit filtrant” es va renovant.
Els sòlids retinguts van descendent amb el sílex cap a la zona d’aspiració de la bomba
d’emulsió i son substituïts per nous sòlids.
Energia consumida
Per a efectuar un càlcul acurat de l’energia consumida en la filtració es consideren
instal·lacions tipus, les quals incorporen, a més del filtre, els següents equips:
-

Compressor d’alimentació a la bomba d’emulsió.
Bombes de dosificació per al coagulant.
Bombes dosificació per a la desinfecció final del cabal filtrat.
Tres equips electrònics de control:
Mesurador de Cabal
Controlador de dosificació de clor
Mesurador de la terbolesa d’entrada

- Bomba per a la realització de la mesura del clor que s’aspira, des del suposat
dipòsit de maniobra contra el que sol operar el filtre.
Considerant el consum energètic dels anteriors equips i el cabal nominal de la planta, els ratis
3
de consum energètic oscil·len entre 170 - 46 Wh/m , respectivament per als mòduls de
dimensions
inferiors
i
el
superiors.
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4. COMPARACIÓ ENTRE FILTRES DE RENTAT EN CONTINU I FILTRES TRADICIONALS.
S’adjunten dos esquemes filtres tradicionals (Obert / Tancat), per tal d’il·lustrar las diferències
fonamentals amb els filtres de rentat en continu.
Filtre tancat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Filtre obert:

Entrada d’aigua a filtrar.
Sortida d’aigua filtrada.
Purga d’aire.
Buidat parcial.
Rentat per aire.
Sortida agua de rentat.
Agua de rentat.
Eixugat.

Qualitat de l’aigua filtrada
Respecte de la qualitat de l’aigua filtrada, convé destacar que si el procés operatiu dels tres
sistemes esmentats (obert / tancat / en continu) es correcta, no existeixen grans diferències
entre la seva efectivitat.
Els tres sistemes utilitzen llits filtrants com a element de separació, per tant, la qualitat final de
l’aigua filtrada serà similar.
Les diferencies més significatives entre els sistemes de filtració tradicional (obert / tancat) i la
filtració amb rentat continu es produeixen bàsicament en els següents aspectes:
-

Facilitat d’operació
Espai necessari
Consum energètic
Consum de reactius
Altres

Funcionament del sistema
1.-Filtres Tradicionals:
En aquests tipus de filtres la operació es discontinua. S’alternen períodes (cicles) de
filtració amb períodes de rentat.
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Resulta necessari aturar el sistema per a poder realitzar el rentat quan la magnitud de la
pèrdua de càrrega ho requereix.
En filtres tancats aquesta pèrdua de càrrega pot oscil·lar entre 0,5 ... 2,5 bar. En el cas de
filtres oberts la pèrdua de càrrega pot oscil·lar entre 1 ... 2 m.c.a (0,1 ... 0,2 bar).
Es habitual dimensionar aquest tipus d’instal·lacions operant en mode filtratge unes 20
h/dia.
Durant les 4 h restants es realitzen les operacions de rentat o de manteniment.
Aquest fet comporta que s’assoleix una pèrdua del volum d’aigua filtrada important, de
l’ordre d’ 1/6 de la capacitat total diària.
2.-Filtres de Rentat en continu:
Els filtres de rentat en continu poden operar 24 h/dia.
En cas de produir-se una aturada del sistema de potabilització de l’aigua, aquesta serà
deguda a circumstàncies alienes al sistema de filtratge.
Equipament del sistema
Es consideren com a equipament complementari aquells elements externs, propis de qualsevol
sistema de filtració, es a dir, mesuradors de cabal, dosificadors, etc.
Son necessaris en ambdós sistemes (tradicional / continu), per tant, no poden considerar- se
com elements diferenciadors.
1.-Filtres Tradicionals
Per a poder realitzar l’operació de filtrat son necessaris elements de control addicionals,
tipus vàlvules automàtiques, accionament de les vàlvules (normalment neumàtiques),
mesuradors de pressió diferencial, etc.
Tanmateix son necessaris dipòsits d’aigua neta, bombes de recirculació, “bufadors” d’aire
(opcional) per al rentat per aire, bombes de regulació del cabal de rentat i per a la
recuperació, etc.
En el conjunt d’operacions de filtrat i rentat es requereixen nombrosos element de
caldereria, a més dels automatismes necessaris per a poder efectuar el control del
sistema.
2.-Filtres de Rentat en continu
El rentat del filtre es realitza de forma simultània a la filtració, no requerint- se equipament
addicional per a aquest procés.
Un altre aspecte important a considerar es que el cabal d’aigua de rentat en aquest tipus
de filtres es continu.
Qualsevol operació posterior de tractament de fangs es simplifica, i en el cas d’abocament
a col·lector municipal, el cabal vessat es assimilable a un residu urbà.
Aquests cabals no requereixen d’un procés de tractament de fangs addicional.
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Automatització
1.-Filtres Tradicionals
La automatització es centra en el accionament de vàlvules per a les diferents operacions
del rentat i en el control de la pèrdua de càrrega.
Amb objecte de donar una idea de la complexitat existent en la automatització de la
operació de rentat, a continuació s’exposen les operacions de rentat estàndard que son
necessàries en els filtres tradicionals:
Buidat: Buidat de l’aigua que es troba per damunt del llit filtrant. El temps empleat
normalment es considera de 2 a 5 min.
Rentat per aire: S’introdueix aire a baixa pressió mitjançant bufador per la part
inferior del llit.
3

2

El cabal d’aire de rentat per al sílex sol ser de 60 m /m h. El temps empleat sol ser
de 10 a 20 min.
Rentat per aigua: S’injecta aigua ja filtrada per la part inferior del filtre i es realitza
l’arrossegament dels sòlids fins el desguàs o unitat de tractament de fangs.
3

2

El cabal empleat en el rentat sol ser de entre 25 i 40 m /m h per als llits de sílex.
El temps empleat pot oscil·lar entre 10 i 30 min.
Escorregut: Es comença amb la filtració, encara que l’aigua filtrada es condueix a
vessament fins aconseguir que el llit torni a tenir les característiques apropiades per a
poder realitzar de forma correcta la filtració.
Es realitza a la mateixa velocitat que la filtració i sol durar de 2 a 5 min.
En quant al rentat no hi ha diferència entre els filtres del tipus “tancat” i els del tipus
“obert” , ja que en ambdós casos, el rentat es realitza a pressió atmosfèrica.
2.- Filtres de Rentat en continu
Al no disposar d’elements de rentat no es requereix cap tipus d’automatització. El control
no es realitza en el rentat, sinó en la filtració i únicament es considera el control de la
làmina d’aigua en el filtre.
5. ALTRES ASPECTES A CONSIDERAR.
A continuació es relacionen altres aspectes diferenciadors a considerar, entre els filtres
convencionals i els de renat en continu:
Fluïdificació del llit
Els filtres de rentat en continu, al disposar dels fluxos enfrontats, evita els problemes de
compactació del llit.
Aquest fet adquireix especial importància quan es filtren materials poc permeables (ex.: sòlids
orgànics), ja que en els filtres tradicionals es formen capes impermeables que obliguen a
rentats continus.
En els filtres de sorra del tipus continu, el procés de filtració no es realitza per superfície, sinó
que es filtra per volum, d’aquesta manera resulta impossible que es formin capes
impermeables.
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Simultaneïtat de filtració i rentat
La simultaneïtat dels processos de filtració i rentat impedeix l’obturació i embús del llit amb
fangs retinguts.
En aquestes condicions, la pèrdua de càrrega es manté constant (per tal que el cabal a filtrar
sigui constant), al no trobar-se condicionada pels embussos i aglomeracions provocats pels
fangs retinguts, com en el cas dels filtres convencionals.
Arena neta
La sorra neta i lliure de fang, es torna a situar en la part superior del llit, repartida per tota la
superfície. Es per aquest motiu que el rentat de la arena no ocasiona pèrdua de llit filtrant.
Procés de neteja en continu
Al disposar d’un llit d’arena en continu procés de neteja, la càrrega en sòlids de l’aigua a tractar
no influeix a l’hora de garantir el correcte funcionament del filtre (com succeeix en el cas dels
filtres convencionals), podent- se prescindir en la majoria de los casos, de qualsevol decantació
prèvia.
Dosificació del reactiu per a la floculació,
En la majoria dels casos, la dosificació del reactiu es realitza directament en la canonada, atès
que el recorregut pel llit de sorra i la bona fluïdificació del mateix permet garantir una correcta
mescla dels reactius i la retenció dels agregats (flòculs) formats.
Transferència d’olors, sabor i microorganismes
Especialment destacable es el fet que en els filtres amb sistema de rentat en continu, el temps
de contacte del fang amb l’aigua es mínim, gràcies al sistema de rentat en continuo del llit.
D’aquesta manera, es redueix al mínim la transferència d’olors, sabors, o microorganismes del
fang l’aigua filtrada.
Reducció de la superfície necessària
La implantació d’una instal·lació de filtració amb un sistema de rentat en continu requereix
d’una menor superfície que qualsevol altre sistema del tipus convencional, atès el reduït
disseny de les unitats de filtració, a banda de la reducció del nombre d’equips i elements
necessaris.
Reducció dels Costos d’Operació i manteniment (O & M)
Atesa la senzillesa de la instal·lació, que prescindeix de les operacions de rentat discontinues, i
al reduït número d’equips, la dedicació del personal encarregat de les tasques d’operació i
manteniment
(O
&
M)
es
mínima.
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6. AVANTATGES DE LA UTILITZACIÓ DE FILTRES DE RENTAT EN CONTINU, EN FRONT
ALS FILTRES TRADICIONALS.
Màxima disponibilitat. El procés de rentat es a contracorrent i en continu.
No li cal aturar-se per tal de procedir al rentat, atès que, de forma simultània al procés de
filtració, la arena bruta es netejada mitjançant el rentador de sorra i els sòlids en suspensió son
eliminats amb l’aigua de rentat.
Garantía de servei en continu. Es prescindeix de períodes d’aturada per al rentat, donat que
aquest procés te lloc en paral·lel amb el procés de filtrat, garantint un servei continuat del
sistema.
Capacitat constant de filtració. En el filtre, la arena es neteja de forma continua, per tant, la
capacitat de filtració no disminueix amb el temps d’operació.
Gràcies a la fluidificació del llit de sorra, s’eviten les aturades i embussos.
Funcionament simple i fiable. El filtre funciona de forma simple i fiable, sense necessitat de
dipòsits auxiliars, bombes, vàlvula automàtiques, etc. (imprescindibles en els processos de
rentat amb filtres convencionals).
D’aquesta manera s’evita la necessitat de disposar d’olis i greixos lubricants, reduint-se de
forma considerable els costos d’operació i manteniment, així com de les reparacions.
Baix consum energètic. L’equip de filtratge no incorpora peces mòbils i per tant, el consum
energètic es molt reduït, limitat al consum d’aire exigit per a poder operar el sistema de rentat
d’arena en continu.
D’altra banda, la disminució del consum energètic se deguda al fet de que el sistema actua com
a decantador i com a filtro, de forma simultània.
Senzillesa i simplificació d’equips. La filtració en superfície es realitza posteriorment a la
floculació en els filtres del tipus “tradicionals”.
En el sistema de filtració en continu, en la major part dels casos, els reactius es poden dosificar
directament en el conducte abans d’arribar al filtre.
El llit d’arena actua com a reactor floculant, decantador i filtre, es a dir, que es papaç de
combinar la floculació i la eliminació complerta del flòcul en una única operació, combinant al
mateix temps decantació i filtració.
Baix consum de reactius. El consum d’agents químics (reactius) es reduït, i en alguns casos
innecessari, atès que la mida de les partícules requerida per a la sedimentació convencional es
molt més gran que la exigida per a la separació a través de filtració.
La mida del flòcul exigida per a la filtració en continu es més petita que el exigida per a la
clarificació. Aquest fet comporta que les dosis de reactiu siguin d’un 20 ... 30 % menys.
Eliminació de l’emmagatzematge de l’aigua de rentat. La operació de rentat en continu
elimina la necessitat d’emmagatzematge de l’aigua neta o de l’aigua de rentat consumida i dels
sistemes de control.
Pèrdua de càrrega estabilitzada. Quan el cabal d’arena en el filtre es suficient, la pèrdua de
càrrega s’estabilitza, mantenint-se una operació de pèrdua de càrrega constant, contràriament
al que succeeix en els filtres del tipus
convencional, en els quals la pèrdua de càrrega
s’incrementa de forma considerable, fins al un punt crític a partir del qual cal que procedir al
seu
rentat.
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Menor risc de transferència de bactèries. El curt temps de contacte entre l’aigua tractada i el
fang separat disminueix el risc de dissolució de substancies des del fang, que augmenten el
mal sabor i olor de l’aigua, així com el risc de transferència de bactèries.
Reduït espai necessari. La simplificació dels equips necessaris comporta la reducció de
l’espai necessari per a poder ubicar el filtre, requerint- se tan sols el 30% de la superfície
exigida en les plantes convencionals.
Aquest fet implica una reducció del capital a invertir, deguda bàsicament a la disminució de
l’espai i dels components necessaris.
Reduït cost del personal de manteniment. Al tractar-se d’operacions d’explotació i
manteniment senzilles i limitades, el personal necessari es inferior al requerit en els filtres del
tipus convencional.
Impossibilitat de zones saturades i camins preferencials. La existència de dos fluxos
enfrontats, descendent per a l’arena i ascendent per a l’aigua, propicia una bona mobilitat del
llit.
Aquest fet evita els problemes de compactació i embús que sovint afecten als filtres
convencionals.
Garantia de la qualitat de l’efluent. Amb el procés de filtrat en continu, en tot moment es
garanteix la obtenció d’un efluent tractat en volum i qualitat exigides.
Garantia del temps de vida útil. El bon acabat i alta qualitat dels materials, a més del fet que
el filtre estigui construït amb polièster i fibra de vidre, amb el nucli central en acer inoxidable
AISI-316, atorga al producte la garantia d’una llarga vida i un manteniment de l’equip en
perfectes condicions.
Alta fiabilitat. Gràcies a la tecnologia i qualitat dels equips, la instal·lacions presenta una
elevada fiabilitats en el seu funcionament i una resposta excel·lent a les demandes d’abast i
subministrament d’aigua tractada.
Facilitat d’operació. El perfecte acabat del producte i la elevada qualitat dels materials
utilitzats possibiliten la execució d’instal·lacions senzilles, netes i amb garanties d’elevada
eficiència.

ANNEX III: EL PROCÈS DE FILTRACIÓ AMB RENTATCONTINU
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III.1- AMIDAMENTS

PROJECTE D´INSTAL·LACIÓ D´UN SISTEMA PER AL TRACTAMENT
I MILLORA DE LA QUALITAT DE L´AIGUA POTABLE

AMIDAMENTS

Data: 12/11/15
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1 E22113C2

UA
m2

Num. Text
1

2

3

Tipus

m3

Num. Text

4

[C]

1,000

10,000

[E]

[F]

5,000

TOTAL

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

[D]

1,000

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2,000
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Entrada filtre Sortida

7,000

0,600

1,800

7,560 C#*D#*E#*F#

2

Filtre Canonada de

10,000

0,600

1,800

10,800 C#*D#*E#*F#

3

desguàs

10,000

0,600

1,800

10,800 C#*D#*E#*F#

4

Fonamentació local Tècnic

20,000

0,600

0,600

7,200 C#*D#*E#*F#

F228AH00

m3

Num. Text

5

[D]

TOTAL AMIDAMENT
50,000
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Localització canonada existent

F222142B

[C]

1,000

Num. Text
1

DESCRIPCIÓ
Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Tipus

m3

TOTAL AMIDAMENT
36,360
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades
de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Localització canonada existent

1,000

1,000

0,300

0,300 C#*D#*E#*F#

2

Entrada a filtre Sortida

7,000

0,600

0,250

1,050 C#*D#*E#*F#

3

de filtre Canonada de

10,000

0,600

0,250

1,500 C#*D#*E#*F#

4

desguàs

10,000

0,600

0,250

1,500 C#*D#*E#*F#

F228U010

m3

Num. Text

1

PRESSUPOST 01
RASES I MOVIMENTS DE TERRA

Local Tècnic

F2225432

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4,350
Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló sense garbellar per a protecció de
conduccions, en tongades de 25 cm, com a màxim
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Localització canonada existent

1,000

1,000

0,600

0,600 C#*D#*E#*F#

2

Entrada a filtre Sortida

7,000

0,600

0,600

2,520 C#*D#*E#*F#

3

de filtre Canonada de

10,000

0,600

0,600

3,600 C#*D#*E#*F#

4

desguàs

10,000

0,600

0,600

3,600 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
6

F228AB0F

Data: 12/11/15

Tipus

1

Localització canonada existent

2
3
4

8

[D]

[E]

[F]

TOTAL

1,100

1,100 C#*D#*E#*F#

Entrada a filtre Sortida

7,000

0,600

1,000

4,200 C#*D#*E#*F#

de filtre Canonada de

10,000

0,600

1,000

6,000 C#*D#*E#*F#

desguàs

10,000

0,600

1,000

6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
17,300
Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a
50 MPa), realitzada amb pala excavadora amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

m3

Tipus

Soterrament filtre

G2R3B06A

[C]

5,000

[D]

5,000

[E]

[F]

5,000

TOTAL

125,000 C#*D#*E#*F#

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Soterrament filtre

2,300

2,300

3,000

15,870 C#*D#*E#*F#

2

Localització canonada existent

1,000

1,000

0,900

0,900 C#*D#*E#*F#

3

Entrada filtre Sortida

7,000

0,600

0,850

3,570 C#*D#*E#*F#

4

Filtre Canonada de

10,000

0,600

0,850

5,100 C#*D#*E#*F#

5

desguàs

10,000

0,600

0,850

5,100 C#*D#*E#*F#

6

Fonamentació local Tècnic

20,000

0,600

0,600

7,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
01
02
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI

E225AH70

Num. Text
1

2

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
125,000
Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

m3

Num. Text

1

Fórmula

1,000

Num. Text
1

[C]

1,000

E221B8D6

UA

DESCRIPCIÓ

m3

Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a màxim

Num. Text

m2

37,740

PRESSUPOST 01
OBRA CIVIL
CONTENIDOR EQUIP DE FILTRATGE

Tipus

Soterrament filtre

E3Z112P1

2

TOTAL AMIDAMENT
10,320
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material seleccionat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

m3

Num. Text

7

Pàg.:

[C]

5,000

[D]

5,000

[E]

[F]

0,250

TOTAL

Fórmula

6,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6,250
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS
1

3

Soterrament filtre

E3C515G3

m3

Num. Text
1

4

m2

Num. Text
1

6

Num. Text
1

7

Num. Text
1

8

Num. Text
1

9

E7743260

m2

[F]

0,300

TOTAL

Fórmula

7,500 C#*D#*E#*F#

[D]

5,000

[E]

[F]

5,000

[D]

[E]

TOTAL

Fórmula

50,000 C#*D#*E#*F#

[F]

0,400

50,000

TOTAL

Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

3,700

TOTAL

Fórmula

40,700 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

200,000

TOTAL

Fórmula

200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
200,000
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland
amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment
Tipus

Soterrament filtre

5,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT
40,700
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment
Tipus

m3

[C]

11,000

Soterrament filtre

E4EZQ024

[D]

TOTAL AMIDAMENT
8,000
Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM III, 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
Tipus

kg

[C]

20,000

Soterrament filtre

E4EZ3000

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments
Tipus

m2

[C]

2,000

Soterrament filtre

E4E25619

1,000

3

TOTAL AMIDAMENT
7,500
Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080
Tipus

m2

[C]

5,000

Soterrament filtre

E3CDC100

5,000

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
25,000
Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot
Tipus

Num. Text

5

5,000

Soterrament filtre

E3CBDAJJ

1

Data: 12/11/15

[C]

11,000

[D]

0,150

[E]

3,700

[F]

TOTAL

Fórmula

6,105 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6,105
Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no resistent a la intempèrie, amb massa específica
de 52 a 64 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i fixada mecànicament

EUR
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Data: 12/11/15

Num. Text
1

10

Tipus

Soterrament filtre

F2285M00

11,000

[D]

[E]

[F]

3,700

Tipus

Soterrament filtre

[C]

11,000

01
02
02

NUM. CODI

1

F2285H00

[D]

0,200

[E]

[F]

3,700

2

8,140 C#*D#*E#*F#

3

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de
fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant
Tipus

m2

Num. Text
1

4

Num. Text
1

Sabata local tècnic

0,600

[E]

[F]

0,100

TOTAL

Fórmula

1,200 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

0,600

TOTAL

Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12,000
Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2
Tipus

m3

[C]

20,000

Sabata local tècnic

E31521M3

[D]

TOTAL AMIDAMENT
1,200
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, abocat des de camió
Tipus

kg

[C]

20,000

Sabata local tècnic

E31B4000

8,140

DESCRIPCIÓ

Num. Text
1

Fórmula

PRESSUPOST 01
OBRA CIVIL
LOCAL TÈCNIC

Sabata local tècnic

E3Z112P1

TOTAL

UA

Num. Text
1

Fórmula

40,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

4

TOTAL AMIDAMENT
40,700
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

m3

Num. Text
1

[C]

Pàg.:

[C]

2,000

[D]

20,000

[E]

[F]

7,500

TOTAL

Fórmula

300,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
300,000
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb cubilot
Tipus

[C]

1,000

[D]

20,000

[E]

0,600

[F]

0,350

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

4,200 C#*D#*E#*F#
4,200

EUR
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AMIDAMENTS
5

E4E2561L

m2

Num. Text

6

Parets local tècnic

2

Muret finestra sostre

m

Num. Text

7

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

20,000

3,000

60,000 C#*D#*E#*F#

3,000

0,300

0,900 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Finestra 1

0,700

0,700 C#*D#*E#*F#

Finestra 2

0,700

0,700 C#*D#*E#*F#

3

Porta

1,300

1,300 C#*D#*E#*F#

m2

Sostre local tècnic

E4D8D500

1

m2

Num. Text

Num. Text
1

Sostre local tècnic

[E]

[F]

3,600

TOTAL

Fórmula

22,320 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

0,400

TOTAL

Fórmula

8,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8,800
Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 10 mm, abocat amb cubilot
Tipus

m2

[C]

22,000

Sostre local tècnic

E5Z15N2D

[D]

TOTAL AMIDAMENT
22,320
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de directriu recta
Tipus

m3

[C]

6,200

Sostre local tècnic

E45918B3

1

TOTAL AMIDAMENT
2,700
Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de morter de ciment i
semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 43,5 kNm
per
m
d'amplària
de
sostre
Tipus

Num. Text

10

[D]

2

1

9

[C]

1

E4LH746A

5

TOTAL AMIDAMENT
60,900
Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de 400x200x200 mm, categoria I, segons la
norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:3
Tipus

Num. Text

8

Pàg.:

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4
(10
N/mm2)
i
amb
una
resistència
a
compressió
de
la
paret
de
3
N/mm2
Tipus

1

E4E765EF

Data: 12/11/15

[C]

6,200

[D]

3,600

[E]

[F]

0,200

TOTAL

Fórmula

4,464 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4,464
Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la
superfície aplanada
Tipus

[C]

6,200

[D]

3,400

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL

Fórmula

21,080 C#*D#*E#*F#
21,080

EUR
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11

E711LA96

m2

Num. Text
1

12

Tipus

m2

Num. Text

13

Num. Text
1

14

Num. Text

15

Paret exterior local tècnic

2

Muret finestra sostre

E81123L2

m2

Num. Text
1

16

Num. Text

17

Paret interior local tècnic

2

Muret interior finestra sostre

E52Z13JJ

u

Num. Text
1

Finestra sostre local tècnic

1,000

TOTAL

Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL

Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

[F]

4,000

TOTAL

Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

21,000

3,400

71,400 C#*D#*E#*F#

4,000

0,300

1,200 C#*D#*E#*F#

[C]

6,000

[D]

[E]

[F]

3,500

TOTAL

Fórmula

21,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
21,000
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat
Tipus

1

[F]

TOTAL AMIDAMENT
72,600
Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat
Tipus

m2

4,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT
26,000
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat

Sostre local tecnic

E81121L2

[C]

6,500

Tipus

1

[D]

TOTAL AMIDAMENT
26,000
Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base de poliestirè expandit, de color gris, de
30x40 cm, col·locades sense adherir
Tipus

m2

[C]

6,500

Sostre local tècnic

E81126L2

6

TOTAL AMIDAMENT
26,000
Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm
Tipus

m2

[C]

6,500

Sostre local tècnic

E51118A1

Pàg.:

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-7 segons UNE 104402 de 7,5 kg/m2 de dues làmines bituminoses
d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

Sostre local tècnic

E93A5570

1

Data: 12/11/15

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

21,000

3,400

71,400 C#*D#*E#*F#

4,000

0,600

2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
73,800
Finestra de 55x70 cm, amb bastiment i fulla practicable de ferro colat, col·locada amb fixacions mecàniques
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

PROJECTE D´INSTAL·LACIÓ D´UN SISTEMA PER AL TRACTAMENT
I MILLORA DE LA QUALITAT DE L´AIGUA POTABLE

AMIDAMENTS
18

EABG9A62

u

Num. Text
1

19

Porta local tècnic

EB32U060

m2

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T 30x30 mm, plafons de malla deploye
40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra
[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

Finestra 1

0,400

0,850

0,340 C#*D#*E#*F#

Finestra 2

0,400

0,850

0,340 C#*D#*E#*F#

E8K2D23K

m

TOTAL AMIDAMENT
0,680
Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris de cara vista de 300x200x40 mm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Finestra 1

1,000

2

Finestra 2

1,000

0,500

0,500 C#*D#*E#*F#

3

Teulada

1,000

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

m2

0,500

TOTAL

1

E8989240

0,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
21,000
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sostre local tècnic

6,000

3,500

21,000 C#*D#*E#*F#

2

Paret interior local

21,000

3,400

71,400 C#*D#*E#*F#

3

Muret interior finestra sostre

4,000

0,600

2,400 C#*D#*E#*F#

E898D240

m2

Paret exterior local

2

Muret finestra sostre

E89BCBK0
Num. Text

TOTAL AMIDAMENT
94,800
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat
Tipus

1

m2

7

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Num. Text

23

[D]

1

Num. Text

22

[C]

1,000

Tipus

Num. Text

21

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb bastidor de tub de
40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada
Tipus

Num. Text

20

Data: 12/11/15

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

21,000

3,400

71,400 C#*D#*E#*F#

4,000

0,300

1,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
72,600
Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

EUR
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AMIDAMENTS

24

Data: 12/11/15

1

Finestra 1

0,400

0,850

0,340 C#*D#*E#*F#

2

Finestra 2

0,400

0,850

0,340 C#*D#*E#*F#

E89ABBJ0

1

Tipus

Porta

E936N360

26

Tipus

[C]

3,000

[E]

[F]

2,150

Tipus

Arqueta de desguàs

[D]

[E]

[F]

6,000

1

FFB1F625

2

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000

PRESSUPOST 01
INSTAL·LACIÓ AIGUA
CANONADES I VALVULERIA
DESCRIPCIÓ

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Tipus

Entrada a filtre

FFB1J625

Fórmula

UA

Num. Text
1

TOTAL

18,000 C#*D#*E#*F#

1,000

01
03
01

NUM. CODI

Fórmula

1,935 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT
18,000
Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de
290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb
tapa prefabricada de formigó armat

u

Num. Text
1

[D]

TOTAL AMIDAMENT
1,935
Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic

m2

Paviment local

ED358985

[C]

0,900

Num. Text
1

8

TOTAL AMIDAMENT
0,680
Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

m2

Num. Text

25

Pàg.:

[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

m

Num. Text

TOTAL

Fórmula

7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7,000
Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11,
UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Sortida a filtre

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

2

Sortida a desguàs

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

20,000

EUR
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AMIDAMENTS
3

FFM577H0

u

Num. Text
1

4

Tipus

u

Tipus

Num. Text

6

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Canonada d'entrada

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

2

Canonada de sortida

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

3

By-pass

4

Sortida aigua de rentat

FN1216F7

u

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
35,000
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per
volant
de
fosa,
muntada
superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

By-pas entrada

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Entrada a filtre

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Sortida a filtre

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Buidat filtre

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

FNE2F304

u

Num. Text
1

8

[E]

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 154x2 de diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i col·locat superficialment i provat
Tipus

Num. Text

7

[D]

1,000

m

FN1B26F7

TOTAL AMIDAMENT
4,000
Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250
(GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'8 mm a 10 mmde diàmetre, muntat superficialment
Tipus

Entrada filtre

[C]

1,000

u

9

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 150 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb
camisa i manxa acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), soldat

Sortida a filtre

OF41B211

[C]

1,000

Num. Text

5

Pàg.:

Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 125 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb
camisa i manxa acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), soldat

Entrada a filtre

FFM577K0

1

Data: 12/11/15

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament
per
motorreductor
trifàsic
multivoltes,
muntada
superficialment

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 12/11/15

Num. Text

9

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Entrada filtre

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Sortida filtre

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

FN8226F7

1

TOTAL AMIDAMENT
2,000
Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment

u

[C]

Tipus

Sortida de filtre

DGCON3

[D]

[E]

[F]

1,000

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

NUM. CODI

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Col·lector DN80 (AISI316L) per a sortida d'aigua de rentat del filtre i connexió a canonada de 63mm. Inclòs toma d'unió
ARPOL o similar.

u

01
03
02

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

10

Fórmula

1

Num. Text

10

[C]

Tipus

Pàg.:

1,000

PRESSUPOST 01
INSTAL·LACIÓ AIGUA
EQUIPS

UA

DESCRIPCIÓ

similar,
incloent muntatge
dedetubuladura
en continu,
polièstermodel
reforçat
amb fibra
de vidre oy
Subministrament
i muntatge
contenidori valvuleria
de filtracióannexa
amb llitadel'equip.
arena Construït
de rentat en
M-1000
SANIFUTUR
ànima d`acer de 4,50 m d'alt per 1,9 m de secció circular. Nucli intern en acer inoxidable AISI-316. Inclou carga d'arena
amb 1.500 kg aprox. Tot inclòs proves i posada en marxa de tot el circuit. Inclou elements de connexió ràpida marca Arpol
o similar de DN150 (6unitats), DN50(2unitats), vàlvula de papallona DN150 (1unitat) aïllament i part proporcional de
suports de canonades.

1

FFILTRE1

pa

2

FFILTRE2

pa

AMIDAMENT DIRECTE
1,000
Arena silícia amb granulometria 1-2 mm, amb puresa 98 %, subministrada en big-bag de 1,5 Tm. S'inclou transport fins a
local tècnic i col·locació en l'interior del filtre.

3

FFILTRE3

pa

AMIDAMENT DIRECTE
10,000
Subministrament i muntatge de compressor DT4-10 a paletes de funcionament en sec, refrigerat per aire, cabal de 7 m3/h
a 1 bar de pressió, potència de 0,37 kW, connexió 380 V, gir a 1420 rpm, pes de 16 kg. Tot inclòs inclús proves i posada
en
marxa
de
tot
el
circuit.

4

FFILTRE5

pa

AMIDAMENT DIRECTE
2,000
Subministrament i muntatge de Quadre pneumàtic de control per a 1 filtre. Composat per filtre d'aire, cabalímetre. Inclou
regulació manual del cabal de rentat. Tot inclòs inclús proves i posada en marxa de tot el circuit.
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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Data: 12/11/15

Pàg.:

11

5

FNM16227

u

6

FFILTRE6

pa

7

GS9AU010

u

8

GS9B0060

u

AMIDAMENT DIRECTE
1,000
Mesurador de cabal ENDRESS+HAUSER, amb canal per a canonades DN150 del tipus magnètic inductiu, emisió de
senyal analògica 4-20 mA, kit de fixació extern a canonada i 5 m de cable PVC, inclosos p.p de materials auxiliars,
completament
instal·lat
i
provat

9

GS9CU000

u

AMIDAMENT DIRECTE
1,000
Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió de senyal analògica 4-20 mA,
compensació de la temperatura, per a un ventall de mesures de 0 a 0,6 bar, incloent cable PE 10 m i junta de sensor de
Vitón,
inclosos
p.p
de
materials
auxiliars,
completament
instal·lat
i
provat

Num. Text

Subministrament i muntatge de Bomba dosificadora de membrana marca ALLDOS o similar de 15 l/h de cabal, 220 V.
Capçal PVC, membrana Tefló, vàlvula de injecció i vàlvula de peu, incloses totes les peces necessàries per ser connectat
a la canonada d'entrada del filtre de sorra, cablejat i connexió al sistema elèctricl. Inclou microprocessador electrònic.
Potència 0,015 kW i tot l'equip necessari per fer la dissolució del reactiu. Tot inclòs inclús proves i posada en marxa de tot
el
circuit.
AMIDAMENT DIRECTE
1,000
Subministrament i muntatge de Dipòsit 500 l de capacitat construït en PE roto moldejat, diàmetre de 0,8 m i altura de 1,2
m, inclou vàlvula de buidat. Tot inclòs inclús proves i posada en marxa de tot el circuit. Inclou cubeta de retenció de fluid
coagulant
de
500
litres
de
capacitat
construït
en
PE
roto
moldejat.
AMIDAMENT DIRECTE
1,000
Subministrament i muntatge de Mesurador de terbolesa en canonada d'entrada a planta marca Hach, sistema de mesura
nefelomètrica, sortida 4..20 mA, Alimentació 220 V incloses totes les peces necessàries per ser connectat a la canonada
d'entrada del filtre de sorra, cablejat i connexió al sistema elèctric i de control. Tot inclòs inclús proves i posada en marxa
de
tot
el
circuit.

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Dipòsit 1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Dipòsit 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2,000
Escala d'accés a mòdul de filtració de 1,5 m de alt, construcció en acer inox. qualitat AISI304, amb sòl en tràmex d'acer
galvanitzat amb protecció anticaiguda segons normativa actual. Inclòs baranes de protecció.

10

G6A14DES

u

11

TRANSPO

u

AMIDAMENT DIRECTE
1,000
Transport d'Equip de filtratge mitjançant transport especial equipat amb mitjans d'elevació per a la col·locació a l'obra.

12

EM31321K

u

AMIDAMENT DIRECTE
1,000
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment

13

EM31261K

u

AMIDAMENT DIRECTE
1,000
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment
AMIDAMENT DIRECTE

1,000

EUR
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AMIDAMENTS
01
04
01

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3
NUM. CODI

1

EG146602

2

DESCRIPCIÓ

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment
Tipus

u

Num. Text
1

PRESSUPOST 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
QUADRES ELÈCTRICS

Quadre en caseta de cloració

EG482345

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Quadre caseta de cloració

Num. Text
1

4

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Quadre caseta de cloració

Num. Text

5

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1,000

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN. Article: ref. 68440-50 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D
(accessoriables)
de
SIMON
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Quadre caseta de cloració

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

General local tècnic

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

EG15

u

Num. Text
1

6

TOTAL

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 78440-64 de la
serie Interruptors diferencials de SIMON
Tipus

EG415FJHJ1R3 u

Fórmula

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA
corba C, de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN
Tipus

EG4253JHJ1UB u

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL AMIDAMENT
2,000
Desmuntar les proteccions en el Quadre existent a la caseta de cloració i tornar a muntar a nou quadre. Inclou p.p. de
cablejat i comprobació general.
Tipus

Quadre caseta de cloració

EG146B02

12

UA

Num. Text
1

Pàg.:

u

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis fileres de vint-i-dos mòduls i muntada
superficialment

EUR

PROJECTE D´INSTAL·LACIÓ D´UN SISTEMA PER AL TRACTAMENT
I MILLORA DE LA QUALITAT DE L´AIGUA POTABLE

AMIDAMENTS
Num. Text
1

7

Tipus

Quadre local tècnic

EG4252JH

u

Num. Text
1

8

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3,000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN. Article: ref. 68410-50 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D
(accessoriables)
de
SIMON
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Compressor 1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Compressor 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

Vàlvula motoritzada 1

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

4

Vàlvula motoritzada 2

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

EG415F99J1PR u

Num. Text

10

[D]

TOTAL AMIDAMENT
4,000
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN. Article: ref. 68210-50 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D
(accessoriables)
de
SIMON
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Equip bomba dosificadora

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

2

Caudalimetre Medidor

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

3

hidrostàtic Medidor

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

4

terbolessa Enllumenat

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

5

local tècnic

1,000

1,000 C#*D#*E#*F#

EG42529H

u

Num. Text
1

Quadre local tècnic

13

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

Quadre local tècnic

EG415FJ9J1QY u

[C]

Pàg.:

1,000

Tipus

Num. Text

9

Data: 12/11/15

TOTAL AMIDAMENT
6,000
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

TOTAL

Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5,000

EUR
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AMIDAMENTS
11

EG415FJBJ1QZ u

Num. Text
1

Data: 12/11/15

Pàg.:

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder
de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN. Article: ref. 68416-50 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D
(accessoriables) de SIMON
Tipus

TC IV local tècnic

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EG415F9BJ1PS u

Num. Text
1

13

Tipus

Num. Text

14

[C]

1

Línies II

1,000

2

Línies IV

3

Altres

EG4W12B0

u

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN
Tipus

Num. Text

15

[C]

1,000

u

Fórmula

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN. Article: ref. 68216-50 de la serie Interruptors automàtics magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D
(accessoriables) de SIMON

TC II local tècnic

EG4W11B0

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

7,000

7,000 C#*D#*E#*F#

3,000

5,000

15,000 C#*D#*E#*F#

1,000

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
32,000
Born de connexió per a conductor neutre, de color blau, per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12
mm de pas, muntada sobre perfil DIN
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Fórmula

Força II

1,000

2

Força IV

1,000

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

3

Altres

1,000

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

u

Num. Text

5,000

TOTAL

1

EG4W1220

14

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
19,000
Born de connexió per a conductor neutre, de color blau, per a conductors flexibles de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm
de pas, muntada sobre perfil DIN
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Senyal Terbolessa

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

2

Senyal Cabal

2,000

2,000 C#*D#*E#*F#

3

Senyal nivell

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

4

Sortida vàlvula 1

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

5

Sortida vàlvula 2

6

Altres

4,000

4,000 C#*D#*E#*F#

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

26,000

EUR
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AMIDAMENTS
16

EG314674

Data: 12/11/15

m

17

Tipus

Alimentació Quadre Local tècnic

EG22TD1K

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

Tipus

Alimentació Quadre Local tècnic

01
04
02

NUM. CODI

1

EG62D1DK

[C]

[D]

[E]

[F]

25,000

2

3

u

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,
muntat superficialment
Tipus

u

4

Num. Text
1

Local Tècnic

[E]

[F]

u

Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Presa de corrent de superfície, tetrapolar tipus SHUCKO, (4P+T), 20 A 400 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de
protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

TOTAL

1,000 C#*D#*E#*F#

1,000

Local Tècnic

EHB173DG

[D]

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau
de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment
Tipus

Num. Text
1

[C]

1,000

Local Tècnic

EG63D15D

25,000

DESCRIPCIÓ

Num. Text
1

Fórmula

PRESSUPOST 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
INSTAL·LACIÓ INTERIOR

Local Tècnic

EG63D15R

TOTAL

25,000 C#*D#*E#*F#

UA

Num. Text
1

Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

TOTAL

TOTAL AMIDAMENT
25,000
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització
soterrada

m

Num. Text
1

15

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub

Num. Text
1

Pàg.:

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Llumenera estanca amb difusor cubeta de policarbonat, LED de 57W amb un flux de 3.400lm., rectangular, amb xassís
polièster, IP-65, muntada superficialment al sostre. Marca philips model CoreLine WT120C o similar.
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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AMIDAMENTS
5

EH61E831

u

Num. Text
1

6

Tipus

m

Tipus

Num. Text
1

8

Tipus

m

TOTAL

Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
20,000
Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1
J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Medidor Hidrostàtic 1

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

2

Medidor Hidrostàtic 2

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

EG151522

u

Num. Text
1

10

[F]

20,000

Num. Text

9

[E]

TOTAL AMIDAMENT
25,000
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Local Tècnic

EG222511

[D]

25,000

m

TOTAL AMIDAMENT
40,000
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció estanca, muntada superficialment
Tipus

Local tècnic

EG31G306

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

m

Num. Text

TOTAL

Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3,000
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2,
col.locat en tub
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

5,000

5,000 C#*D#*E#*F#

Bomba dosificadora

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

Caudalimetre

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

Medidor terbolessa

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

1

Enllumenat

2

TC

3
4
5

16

TOTAL AMIDAMENT
1,000
Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Local Tècnic

EG21251H

[C]

1,000

Num. Text

7

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
2,000
Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de
8 W de potència i làmpada de senyalització incandescent, flux aproximat de 210 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir
una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 423, col.locat superficialment, tipus Hydra N5S de
Daisalux
o
equivalent

Local tècnic

EG21271H

1

Data: 12/11/15
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AMIDAMENTS

11

Data: 12/11/15

Pàg.:

6

Medidor Hidrostàtic 1

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

7

Medidor Hidrostàtic 2

20,000

20,000 C#*D#*E#*F#

EG312634

TOTAL AMIDAMENT
85,000
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

m

Num. Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Compressor 1

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

Compressor 2

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

3

Vàlvula motoritzada 1

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

4

Vàlvula motoritzada 2

10,000

10,000 C#*D#*E#*F#

01
04
03

NUM. CODI

EEV42001

Num. Text

40,000

PRESSUPOST 01
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
AUTOMATITZACIÓ

UA

DESCRIPCIÓ

u

Instal·lació elèctrica de punt de control
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL

Fórmula

1

Senyal Terbolessa

1,000

1,000 C#

2

Senyal Cabal

1,000

1,000 C#

3

Senyal nivell

2,000

2,000 C#

4

Senyal vàlvula 1

1,000

1,000 C#

5

Senyal vàlvula 2

1,000

1,000 C#

6

Senyal bomba coagulant

1,000

1,000 C#

2

EEV32AF1

u

3

EEVW1000

u

NUM. CODI

XPA000PA

TOTAL AMIDAMENT
7,000
Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, comunicació amb bus de dades
amb 8 entrades i 4 sortides analògiques, instal·lat i connectat. Inclou Pantalla HMI weintek 7'' color 16m colors 600 mhz.

01
05

OBRA
CAPÍTOL

1

Fórmula

2

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL

1

OBRA
CAPÍTOL
TITOL 3

17

AMIDAMENT DIRECTE
Programació i posada en funcionament del controlador

1,000

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

PRESSUPOST 01
ALTRES

UA

DESCRIPCIÓ

pa

Partida alçada a justificar en front a imprevistos no detectats.

EUR
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AMIDAMENTS

Data: 12/11/15
AMIDAMENT DIRECTE
01
GR

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1 XPA000GR

UA
pa

NUM. CODI

1

XPA000SS

18

1,000

PRESSUPOST 01
GESTIÓ DE RESIDUS
DESCRIPCIÓ
Partida alçada a justificar per el control MEDIOAMBIENTAL i gestio de residus dels materials que no estan inclosos dintre
de la mateixa partida del pressupost.
AMIDAMENT DIRECTE

01
SS

OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:

97.205,730

PRESSUPOST 01
SEGURETAT I SALUT

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 Salut
AMIDAMENT DIRECTE
97.205,730

EUR
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS.
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS.
1.1.- INTRODUCCIÓ.
OBJECTE
L’objecte del present plec de condicions és establir les condicions tècniques, particulars i
generals que han de regir en la planificació, execució, desenvolupament, control, recepció i
abonament de les obres del present Projecte executiu de millora de la qualitat de l’aigua
d’abast al Municipi de Rialp (Pallars Sobirà) - Lleida.
DEFINICIÓ
El present Plec de Prescripcions Tècniques constitueix un conjunt d'instruccions per al
desenvolupament de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les
unitats d'obra.
ÀMBIT D'APLICACIÓ
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicació a totes les obres previstes en el present
Projecte d’execució.
A tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques s'entendrà que el seu contingut
regeix per a les m4atèries que expressen els seus títols en quant no s'oposin a allò establert a
la Llei de Bases de la Administració Local, al Reglament General de Contractació i en el Plec
de Clàusules Administratives Generals i Particulars. En cas contrari sempre serà primer el
contingut d'aquestes disposicions.
DISPOSICIONS TÈCNIQUES LEGALS A TENIR EN COMPTE
A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es compliran les
prescripcions establertes, en quant puguin afectar a les obres objecte del present document, de
quantes disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a
les Obres esmentades i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes.
Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es
contradigui el que està disposat expressament al present Plec de Prescripcions Tècniques.
En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici de l'Enginyer Director decidir les
prescripcions a complir.
CONDICIONS GENERALS
Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen
en aquest Capítol i ser aprovats per la Direcció d'Obra.
Serà obligació del Contractista avisar la Direcció d'Obra de les procedències dels materials que
vagin a ser utilitzats, amb anticipació suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin
executar-se els assaigs oportuns.
Tots els materials que es proposin per al seu ús a les Obres, hauran de ser examinats i
assajats abans de la seva acceptació. L'acceptació, en qualsevol moment, d'un material no
serà obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si es troben defectes de qualitat o uniformitat.
Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no aprovats per la Direcció d'Obra,
podrà ser considerat com defectuós. Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que
s'asseguri la conservació de les seves característiques i aptituds per a l'ús en l'Obra i en forma
que faciliti la seva inspecció.
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, serà retirat de l'Obra
immediatament,
excepte
si
té
autorització
de
la
Direcció
d'Obra.
IV.- PLEC DE CONDICIONS
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DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE
Les actuacions plantejades en el present projecte d’execució es centren bàsicament en:
-

Construcció d’un local tècnic destinat als equips de tractament d’aigua (ETAP).
Instal·lació d’equips de mesura de la terbolesa de l’aigua.
Instal·lació d’un equip de filtratge de sorra en continu.
Instal·lació de vàlvules motoritzades per a la gestió dels cabals disponibles.
Instal·lació d’un autòmat programable (PLC) per a la regulació i control.
Excavació en terreny natural per a soterrament de l’equip de filtratge d’aigua.
Excavació i reblert de rases destinades a les canonades d’interconnexió.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES
Els documents que defineixen les obres són els Plànols (Documentació gràfica) que
constitueixen el Document núm. 2 del present Projecte, les Prescripcions tècniques del present
Plec, la Memòria i els seus Annexos que constitueixen el Document núm. 1 i el Pressupost que
constitueix el Document 3.
COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS
En principi cal considerar que tots els documents que defineixen les obres concorden.
En cas de discrepància, però, es considerarà la prioritat d’aquest Plec sobre els Plànols i
Quadres de preus, la d’aquests sobre la Memòria, i la d’aquesta sobre els Annexos.
En cas de discrepància als plànols entre les cotes que hi figuren i les mides dels elements
acotats, es donarà en principi validesa a dites mides, llevat que es faci patent que es tracta de
detalls tipus sense escala posteriorment acotats.
En qualsevol cas caldrà demanar la conformitat de la Direcció facultativa.
1.2.- DISPOSICIONS GENERALS.
RÈGIM JURÍDIC
El Contracte corresponent al present Projecte es regirà per la Llei i Reglament de Contractes
de l’Estat i per les prescripcions dels Plecs de Clàusules Administratives Particulars i Generals.
El Contractista renuncia al fur del seu domicili social en totes les qüestions que sorgeixin amb
motiu de les obres.
CONEIXEMENT DELS DOCUMENTS CONTRACTUALS
El desconeixement del Contracte en qualsevol dels seus termes, dels documents annexos que
formen el mateix o de les Instruccions, Plecs o Normes de tota classe promulgats per
l'Administració que puguin tenir aplicació a l’execució del pactat, i especialment dels enumerats
en el Capítol I del Plec, no eximirà al Contractista de l’obligació del seu compliment.
El Contractista haurà de revisar, immediatament després d'haver-los rebut, tots els plànols que
li hagin estat facilitats i informar, en el termini màxim de trenta (30) dies, per escrit al Director
d'Obra, sobre qualsevol error o omissió que aprecia en ells. En el cas que no trobi cap
contradicció haurà d'establir-ho, en el mateix termini i de la mateixa forma.
REPRESENTACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ
L’Administració designarà un tècnic competent com a Director d'Obra, que serà responsable de
la comprovació i vigilància de la correcta realització de l'obra contractada.
IV.- PLEC DE CONDICIONS
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Com a delegat d'aquest per supervisar directament les Obres podrà nomenar-se un altre tècnic
competent, que ostentarà la representació del Director d'Obra a tots els efectes Previstos en el
Plec.
REPRESENTACIÓ PERSONAL I OFICINA D’OBRA DEL CONTRACTISTA
El Contractista està obligat a tenir a l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari
que resulti de la documentació de l'adjudicació i quedi establert al programa de treballs.
Designarà de la mateixa manera, les persones que assumeixin, per la seva part, la direcció
dels treballs que, necessàriament, hauran de residir a les proximitats de les obres i tenir
facultats per a resoldre quantes qüestions depenguin de la Direcció d'Obra, havent sempre de
donar compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona d'obres.
Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció
d'Obra que tindrà en tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució de qualsevol
persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que
al Contractista pogués causar l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de
la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l'obra.
El Contractista haurà de designar un representant, anomenat Delegat del Contractista en el
Plec, amb plens poders per responsabilitzar-se directament de l’execució de les obres.
És condició "sine qua non" que aquest Delegat sigui titulat superior o mig. De ell dependran un
encarregat general, també titulat superior o mig, i un topògraf. Les seves experiències
professionals hauran d'ésser acceptades per l'Administració.
El Delegat del Contractista haurà de residir en un punt proper a l’obra i no podrà absentar-se
mes de sis (6) dies hàbils al mes amb un màxim de quinze (15) dies al trimestre, a més a més
sempre ho tindrà que posar en coneixement de l'Administració. Haurà d'estar assabentat del
projecte per poder actuar davant l'Administració com a Delegat del Contractista.
L’encarregat general haurà de tenir autoritat suficient i experiència provada per executar les
obres que dicti la Direcció de l’Obra, relatives a compliment de Contracte. Haurà d'estar de
forma permanent a peu d'obra totes les hores laborals i amb dedicació exclusiva per aquestes
obres.
Excepte per a aquells casos en els que el Reglament General de Contractació o el Plec de
Clàusules Administratives Generals estableixin els terminis precisos, el Delegat està obligat a
prendre la decisió que estimi pertinent, quan sigui requerit per l'Administració, en un termini
màxim de tres (3) dies, incloent- hi el temps emprat en realitzar totes les consultes que precisi.
El Contractista lliurarà al Director d'Obra, per a la seva aprovació si procedeix i amb la
periodicitat que aquest determina, la relació de tot el personal que hagi de treballar en les
obres.
Qualsevol persona emprada pel Contractista que, a judici del Director d'Obra, observi mala
conducta, sigui negligent o incompetent en les seves labors haurà d'ésser separada de l’obra,
havent-se de substituir el més ràpid possible i mai en un termini superior a deu (10) dies.
El Contractista haurà d’instal·lar, abans del començament de les obres i mantenir-la mentre
durin, una oficina d'obra en el lloc que considera més apropiat, prèvia conformitat del Director
d'Obra.
El Contractista haurà de conservar en ella, necessàriament, almenys una copia autoritzada dels
documents
contractuals
del
Projecte
i
Llibre
d'Ordres.
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L’Administració li subministrarà una copia dels esmentats documents abans de la data en que
tingui lloc la comprovació del replanteig.
El Contractista no podrà procedir al canvi o trasllat de l’oficina d'obra sense autorització del
Director d'Obra.
COMUNICACIONS AMB L’ADMINISTRACIÓ
El Llibre d'Ordres serà diligències prèviament per l'Administració, s'obrirà en la data de
comprovació de replanteig i es tancarà en la recepció definitiva.
Durant aquest període de temps estarà a disposició del Director d'Obra que, quan ho consideri
procedent, anotarà en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi oportunes,
autoritzant-les amb la seva signatura.
El Contractista estarà també obligat a transcriure en el esmentat Llibre totes les ordres o
instruccions que rebi per escrit del Director d'Obra i a signar, als efectes procedents, l’oportú
acusament de rebut, sense perjudici de la necessitat d'una posterior autorització de tals
transcripcions per aquell, amb la seva signatura, en el Llibre indicat.
Efectuada la recepció definitiva, el Llibre d'Ordres passarà a poder de l'Administració, si bé
podrà ser consultat en tot moment pel Contractista.
Totes les comunicacions entre el Director d'Obra i el Contractista s'enviaran amb una copia a
l’objecte de que el destinatari la signi, posant en el seu acabament "assabentat", i la retorni en
el termini màxim de cinc (5) dies fent constar la data en que la retorna.
DISPOSICIONS LEGALS COMPLEMENTÀRIES
El Contractista vindrà obligat al compliment de totes les disposicions que s'estableixin en el
Plec de Clàusules Administratives Generals pel que es refereix a les disposicions legals en
matèria laboral, seguretat social, seguretat i salut en el treball, propietat industrial i comercial,
etc., que estiguin vigents durant el període d'execució de les obres.
CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE
Els treballs mencionats al Plec de Condicions i omesos als Plànols, o viceversa, hauran d'ésser
executats com si fossin exposats als dos documents. En cas de contradicció entre els Plànols i
el Plec de Condicions, prevaldrà allò prescrit en aquest últim.
Les omissions en els Plànols i Plecs de Condicions i les descripcions errònies dels detalls de
l'Obra que siguin indispensables per portar a terme l'esperit o intenció exposats en els
esmentats documents i que, per ús o costum, hauran de ser realitzats, no només no eximiran el
Contractista de l'obligació d'executar aquests detalls d'obra omesos o erròniament descrits,
sinó que, al contrari, hauran de ser executats com si haguessin estat completament i
correctament especificats en els Plànols i Plec de Condicions.
AUTORITAT DEL DIRECTOR FACULTATIU
El Director Facultatiu de les Obres resoldrà qualsevol qüestió que sorgeixi referent a la qualitat
dels materials emprats de les diferents unitats d'obra contractades, interpretació de Plànols i
especificacions i, en general, tots els problemes que es plantegin durant l'execució dels treballs
encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions que li concedeixi la Legislació vigent
sobre
el
particular.
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SUBCONTRACTES
Cap part de les Obres podrà ser subcontractada sense consentiment previ del Director
Facultatiu de les mateixes.
Les sol·licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i
acompanyar-se amb un testimoni que acrediti que l'organització que s'ha d'encarregar dels
treballs que han de ser objecte de subcontracte està particularment capacitada i equipada per a
la seva execució.
L'acceptació del subcontracte no eximirà al Contractista de la seva responsabilitat contractual.
PROGRAMA DE TREBALLS
Abans del començament de les Obres, el Contractista sotmetrà a l'aprovació de l'Administració
un programa de treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les
diferents unitats d'obra, compatible amb el termini total d'execució. Aquest pla, una vegada
aprovat, s'incorporarà a aquest Plec i adquirirà, per tant, caràcter contractual.
El Contractista presentarà, tanmateix, una relació completa dels serveis, equips i maquinària
que es compromet a utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran
adscrits a l'Obra sense que, en cap cas, el Contractista pugui retirar-los sense autorització de
l'Administració.
L’acceptació del pla i de la relació de mitjans auxiliars proposats no implicarà l’exempció alguna
de responsabilitat pel Contractista en cas d’incompliment dels terminis parcials o totals
convinguts.
REPLANTEIG DE LES OBRES
Signada l’escriptura de contractació, el Tècnic Titulat Director, en presència del Contractista,
comprovarà sobre el terreny el replanteig que s’hagi realitzat de les obres.
S’alçarà, per triplicat, un acta que, signada per ambdues parts, deixarà constància de la bona
realització del replanteig i la seva concordança amb el terreny, o pel contrari, si és precís variarho i redactar un Projecte Reformat. En el primer cas, podran iniciar-se les obres i en el segon,
es donarà coneixement al Promotor.
El Contractista haurà de proveir, al seu càrrec, tots els materials, equips i mà d'obra necessaris
per efectuar els esmentats replanteigs i determinar els punts de control o de referència que es
requereixin.
INICIACIÓ I AVANÇ DE LES OBRES
El Contractista iniciarà les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Director Facultatiu, i començarà
els treballs en els punts que s'assenyalin. La seva realització s'efectuarà de manera que pugui
garantir-se el seu acabament, d'acord amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en
els terminis programats.
PLÀNOLS DE DETALL DE LES OBRES
A petició del Director Facultatiu de les Obres, el Contractista prepararà tots els Plànols de detall
que s'estimin necessaris per a l'execució de les obres contractades.
Els Plànols esmentats es sotmetran a l'aprovació de el Director Facultatiu, acompanyats si cal
per les Memòries i Càlculs justificatius que es requereixin per a la seva major comprensió.
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MODIFICACIONS DEL PROJECTE D’OBRA
Si l'execució de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el
Projecte, durant el seu desenvolupament, el Director Facultatiu podrà ordenar o proposar les
modificacions que consideri necessàries d'acord amb aquest Plec i la Legislació vigent sobre la
matèria.
OBLIGACIÓ DE REDACTAR ELS PLÀNOLS AL FINAL D’OBRA
El Contractista està obligat a redactar, al seu càrrec, els Plànols final d'Obra (Plànols "as built")
a mida que es vagin executant les diferents unitats d'obra.
El Director Facultatiu podrà exigir-los sempre que ho consideri oportú i en particular en el
moment de la certificació de la unitat corresponent.
PERMISOS I LLICÈNCIES
El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec, tots els permisos o llicències necessàries per a
l'execució de les Obres, exceptuant els corresponents a l'expropiació de les zones definides en
el Projecte.
SENYALITZACIÓ DE LES OBRES I PROTECCIÓ DEL TRÀNSIT
La senyalització de les Obres durant la seva execució es fa d'acord amb l'Ordre Ministerial del
14 de març de 1960, els aclariments complementaris que es recullen a l'O.M. nº. 67/1960 de la
Direcció General de Carreteres i altres disposicions actualment vigents al respecte, o que
poguessin fer-se executives abans de la finalització de les Obres.
L'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que es derivin
pel trànsit siguin mínimes.
La part de plataforma per la que es canalitzi el trànsit ha de mantenir-se en perfectes
condicions de rodolada.
En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.
Senyalització:
La senyalització vertical d’obres en desviaments haurà de ser, com a mínim, de tipus Nivell 2
de retrorreflexió de 2,4 cd/m2.
En zones d’especial perillositat i amb alta il·luminació urbana, caldrà utilitzar senyalització de
Nivell 3 de retrorreflexió, segons Norma UNE 125 334.
Una vegada finalitzats els desviaments i obres, els senyals hauran de retornar al seu estat
inicial, la qual cosa implicarà la retirada total dels senyals i suports emprats en els desviaments
i obres i la reposició correcta dels paviments malmesos.
La senyalització de la nova ordenació viària es farà d’acord al Manual de Senyalització Urbana.
Els suports seran d’acer galvanitzat de diàmetre 60 mm, l’alçada mínima de la senyal vertical
es col·locarà a 2,60 m d’alçària, la distància mínima de l’exterior de la senyal amb la calçada de
50 cm i es guiarà amb el criteri d’aprofitament de subjecció a element vertical existent.
Qualsevol actuació a les senyals de circulació (horitzontals i verticals) ha de comunicar-se al
departament de Vialitat de l’Ajuntament, indicant plànols de l’actuació i modificació al programa
d’inventari
municipal.
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CONSTRUCCIÓ I CONSERVACIÓ DELS DESVIAMENTS
Si l'execució de les Obres exigís la construcció de desviaments provisionals o rampes d'accés a
trams parcials o totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les característiques que
figuren en els corresponents Plànols de detall i documents que es redactin durant l'Obra i
s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades.
La seva conservació durant el termini d'utilització estarà a càrrec del Contractista.
En tot cas, l'execució de les Obres es programarà i realitzarà de manera que les molèsties que
se’n derivin per al trànsit siguin mínimes i el Contractista adoptarà les mesures necessàries per
a la seva perfecta regulació. Si les circumstàncies ho requereixen, el Director Facultatiu de les
Obres podrà exigir la col·locació de semàfors.
PRECAUCIÓ CONTRA INCENDIS
El Contractista haurà d'ajustar-se a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d'incendis, així com a les que dicti el Director Facultatiu de les Obres.
En tot cas, adoptarà les mesures necessàries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i
serà responsable de la propagació dels que es requereixin per a l'execució de les Obres, així
com dels mals i perjudicis que per aquest motiu es produeixin.
AMUNTEGAMENTS, AMIDAMENT I APROFITAMENT DE MATERIALS
Queda completament prohibit efectuar amuntegaments de materials, de qualsevol naturalesa,
sobre la plataforma del carrer o carretera i en aquelles zones marginals que defineixi el Director
Facultatiu de les Obres.
Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservació de la seva qualitat i
per tant l'acceptació per a la utilització a l'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el
moment de la seva utilització.
Les superfícies emprades com a zones d'amuntegament hauran de condicionar-se una vegada
acabada la utilització dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el
seu aspecte original. Totes les despeses requerides per això aniran a càrrec del Contractista.
El Contractista haurà de situar, en els punts que designi el Director Facultatiu de les Obres, les
bàscules i/o instal·lacions necessàries per efectuar els amidaments per pes requerits, i la seva
utilització haurà d'anar precedida de la corresponent aprovació de l'esmentat Enginyer
Encarregat.
Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre
vehicles adequats, en els punts en que hagin d'utilitzar-se.
Aquests vehicles hauran de ser prèviament aprovats pel Director Facultatiu de les Obres i, a no
ser que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portarà una marca,
clarament llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva
aprovació.
Quan s'autoritzi la conversió de pes a volum, o viceversa, els factors de conversió seran definits
pel Director Facultatiu de les Obres qui, per escrit, justificarà al Contractista els valors adoptats.
AFECCIONS AL MEDI AMBIENT
El Contractista adoptarà en totes les feines que realitzi les mesures necessàries perquè les
afeccions al medi ambient en cas de que puguin produir-se siguin mínimes.
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Així, en l'explotació de pedreres, graveres i préstecs tindrà establert un pla de regeneració de
terrenys; les plantes fabricants de formigons hidràulics o barreges asfàltiques, disposaran dels
elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a l'atmosfera, i de ciment,
additius i lligants a les aigües superficials o subterrànies; els moviments dins de la zona d'obra
es produiran de mode que només s'afecti la vegetació existent en allò estrictament necessari
per a la implantació de les mateixes; tota la maquinària utilitzada disposarà de silenciadors per
rebaixar la pol·lució fònica.
El contractista serà responsable únic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i
qualssevol altres difícilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent
de canviar els medis i mètodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la
Direcció d'Obra o dels organismes institucionals competents en la matèria.
El contractista està obligat a facilitar les tasques de correcció mediambientals, tals com
plantacions, hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades,
permetent l'accés al lloc de treball i deixen accessos suficients per la seva realització.
Abocadors:
El contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador pel director de l'obra i per la comissió de seguiment mediambiental, en el
cas que estigui constituïda.
RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA DURANT L’EXECUCIÓ DE LES OBRES
El Contractista podrà utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material
seleccionat que trobi en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que
per a ells s'hagin establert en el Contracte.
En qualsevol cas, el Contractista haurà de proveir els materials necessaris per executar
aquelles parts de l'Obra, la realització de les quals s'hagi previst executar amb materials
utilitzats en altres unitats.
Els serveis públics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a càrrec del
Contractista, de manera immediata. Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser
compensades adequadament, a càrrec del Contractista.
Les propietats públiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a càrrec
del Contractista, restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats
de qualsevol altre manera acceptable.
De la mateixa manera, el Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant l'execució de les Obres, havent de donar notícia immediata de les troballes
al Director Facultatiu i col·locar-los sota custòdia.
Adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de sòl, mar, rius, llacs i
dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material líquid o
sòlid que pugui ésser perjudicial al medi receptor (Emissions a l’aigua); generació de pols,
sorolls ambientals i olors derivats de qualsevol activitat d’obra (Emissions a l’aire), així com de
l’acumulació, seguiment del punt d’abocament i tractament final dels residus generats,
considerant el seu reciclatge i recuperació si s’escau, durant l'execució de les Obres.
Els aspectes mediambientals a considerar durant l’execució de les obres es descriuen a
continuació, essent responsabilitat del Contractista adoptar les mesures necessàries per
garantir-ne el seu compliment i de la Direcció Facultativa el Control i seguiment de les
mateixes, mitjançant el formulari de Seguiment Mediambiental que a continuació s’adjunta, amb
la
freqüència
que
consideri
oportuna.
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CONSERVACIÓ DEL PAISATGE
El Contractista pararà especial atenció a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i
instal·lacions que necessiti realitzar per a la consecució del Contracte sobre l'estètica i el
paisatge de les zones en que es trobin situades les Obres.
En aquest sentit, tindrà cura que els arbres, fites, tanques, i altres elements que puguin ser
perjudicats durant les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que,
en cas de produir-se, seran restaurades a càrrec seu.
De la mateixa manera, tindrà cura de l’emplaçament i el sentit estètic de les seves
instal·lacions, construccions, dipòsits i amuntegaments que, en tot cas, hauran de ser
prèviament autoritzats pel Director Facultatiu de les Obres.
CONSERVACIÓ DE LES OBRES EXECUTADES
El Contractista queda compromès a conservar, al seu càrrec, i fins que siguin rebudes
provisionalment, totes les obres que integrin el Projecte.
De la mateixa manera queda obligat a la conservació de les obres durant un termini de
garantia, a partir de la data de la recepció provisional, havent de substituir, al seu càrrec,
qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat desplaçament o sofert deteriorament per
negligència o altres motius que li siguin imputables o com a conseqüència dels agents
atmosfèrics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable.
El Contractista no rebrà cap partida per la conservació de les Obres durant el termini de
garantia, ja que les despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris
contractats.
NETEJA FINAL DE LES OBRES
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal·lacions de dipòsits i edificis, de
caràcter temporal i pel servei de l'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplaçament
restaurats a la seva forma original.
De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a
préstecs o pedreres, els quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessària la seva
utilització. Tanmateix, es condicionaran, de la millor manera que sigui possible, procurant que
quedin en condicions acceptables.
Tot això s'executarà de manera que les zones afectades quedin completament netes i en
condicions estètiques d'acord amb el paisatge circumdant.
Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte
d'abonaments directes per la seva realització.
DESPESES DE CARÀCTER GENERAL A CÀRREC DEL CONTRACTISTA
Queden a càrrec del Contractista les despeses que origini el replanteig general de les Obres o
la seva comprovació, i els replanteigs parcials d'aquestes, així com el dret d'inspecció que
legalment estigui autoritzat al personal facultatiu, els de construcció, remoguda i retirada de tota
classe de construccions auxiliars; els de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de
maquinària i materials; els de protecció d'amuntegaments o de les pròpies Obres contra tot
deteriorament, mal o incendi, acomplint els requisits vigents per a l'emmagatzematge
d'explosius i carburants; els de neteja i evacuació de deixalles i escombraries; els de
construcció i conservació durant el termini de la seva utilització de petites rampes provisionals
d'accés a trams parcials o totalment acabats; els de conservació durant el mateix termini de
tota classe de desviaments que no es facin aprofitant carreteres existents; els de conservació
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de desguassos; els de subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les Obres; els de remoguda de les
instal·lacions, eines materials i neteja general de l'Obra a l'acabament dels muntatges,
conservació i retirada instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica necessària
per a les Obres, així com l'adquisició de les esmentades aigües i energia; els de les
instal·lacions provisionals; els de retirada de materials refusats i correcció de les deficiències
observades i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.
En els casos de resolució de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a
càrrec del Contractista les despeses originades per liquidació, així com les de retirada dels
mitjans auxiliars emprats o no en l'execució de les Obres.
2.AA. ASSAIGS DE CONTROL
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del Laboratori de
Transports i Mecànica del Sòl, les de l'Institut Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment i
de les que successivament puguin ser d'aplicació.
El Contractista abonarà als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els
assaigs que es realitzin fins al límit de l’u i mig per cent (1,5%) del Pressupost d'Execució
Material.
2.BB. RECEPCIÓ PROVISIONAL
El Contractista comunicarà per escrit al Director Facultatiu la data prevista per a la finalització
de les Obres amb una antelació de trenta (30) dies hàbils, el qual ho comunicarà a la Propietat
qui nombrarà el seu Representant per a la recepció provisional i qui, al mateix temps, fixarà la
data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al Contractista i a l'Enginyer Encarregat.
El Contractista haurà d'assistir a la recepció o perdrà la possibilitat de fer constar reclamacions
en Acta.
S'aixecarà per triplicat un Acta de la recepció que firmaran el Representant de la Propietat, el
director Facultatiu i el Contractista.
2.CC. RECEPCIÓ DEFINITIVA
Passat el termini de garantia i després dels tràmits reglamentaris, es procedirà a efectuar la
recepció definitiva de les Obres, una vegada realitzat l'oportú reconeixement d'aquestes, i en el
cas que totes elles es trobin en les condicions degudes.
Al procedir a la recepció definitiva de les Obres, s'aixecarà per triplicat l'Acta corresponent que,
una vegada firmada pel Representant de la Propietat, el director Facultatiu i el Contractista
s'elevarà a l'aprovació de la Superioritat.
2.DD. OBLIGACIONS GENERALS I COMPLIMENT DE LA LEGISLACIÓ VIGENT
El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de
caràcter social contingudes en el Reglament General de Treball en la Indústria de la
Construcció i aplicables en torn del règim local del treball, o que posteriorment es dictin.
El Contractista queda obligat també a complir tot allò que disposi la Llei de Protecció a la
Indústria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, així com les restants que siguin
aplicables o que puguin dictar- se.
El personal, tècnics i treballadors, de l’empresa adjudicatària, disposaran de la formació
necessària per tal de treballar en clavegueres en servei i espais confinats tot seguint els criteris
del
Pla
de
Seguretat
a
presentar.
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2.EE. LIQUIDACIÓ
Dins el termini de 6 (sis) mesos a partir de la data de l'acta de recepció es tindrà que acordar i
ser notificada al contractista la liquidació corresponent i abonar-li el saldo resultant, en el seu
cas.
Si es produís un retard en el pagament del saldo de liquidació, el contractista tindrà dret a
percebre l’interès legal del mateix, incrementat en 1,5 punts a partir dels 6 (sis) mesos
següents a la recepció.
2.FF. TERMINI D’EXECUCIÓ
El termini d'execució començarà a contar des de la data de la firma de l'Acta de Replanteig.
2.GG. TERMINI DE GARANTIA
El termini de garantia començarà a comptar des de la data de l'Acta de Recepció Provisional.
2.HH. CONTROL DE QUALITAT
El Pla de Control de Qualitat serà definit per la D.F. abans de l’inici de les obres, d’acord amb la
normativa vigent (nacional i internacional) i les prescripcions d’aquest Plec, respectant el límit
pressupostari abans expressat.
2.II. SUSPENSIÓ DE LES OBRES
En cas que fos necessari realitzar suspensions temporals, parcials o totals, o suspensió
definitiva de les obres, s'aplicarà el que dicta al respecte el Reglament General de Contractació
i el Plec de Clàusules Administratives Generals.
JJ. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE
La resolució del contracte es regirà per allò establert en el Reglament General de Contractació i
en les Clàusules del Capítol cinquè (V) del Plec de Clàusules Administratives Generals. A més
a més es tindrà en compte el següent:
En cas de rescissió es donarà al Contractista un termini, a determinar per l'Administració, per a
que utilitzi el material arreplegat i acabi aquelles unitats d'obres incompletes que decideixi el
Director d'Obra.
En cas de negar-s'hi, l'Administració podrà incautar-se mitjançant Acta i en presencia del
Contractista o del seu representant, dels materials i mitjans auxiliars precisos per realitzar
aquella terminació; i no existissin a l’obra tals materials i equips en la mesura de les obres
realitzades, es prescindirà d'aquelles parts que el Director d'Obra estimi que es deterioraran
com a conseqüència de la paralització, resultant obres inútils.
Si la rescissió és deguda a incompliment del Contracte per part del Contractista, els mitjans
auxiliars d'aquests podran ésser utilitzats per l'Administració per a l'acabament de les obres
mitjançant l'abonament d'un preu contradictori.
En el cas que el Director d'Obra i el Contractista no es posessin d'acord sobre el preu, en el
termina de quinze (15) dies decidirà, inapel·lable, l'Administració.
Si alguna part de les obres inacabades resulten no sols inútils sinó perjudicials i perilloses per a
terceres persones, el Contractista estarà obligat a acabar-les segons les condicions del
paràgraf anterior, o restituir les condicions del terreny anteriors a la seva intervenció.
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En cas de negar-s'hi, l'Administració realitzarà els treballs que estimi necessaris per eliminar
aquests perills, deduint el seu valor de la liquidació de les obres realitzades pel Contractista.
Qualsevol que sigui la causa que motivi la rescissió del Contracte, les despeses de liquidació,
així com les originades per la retirada dels mitjans auxiliars, seran de compte del Contractista.
2.KK. PENALITZACIONS
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrirà una penalització per cada dia hàbil que
excedeixi del termini d'execució de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalització
serà, en el seu cas, descomptada de la liquidació de les obres.
Per cada dia natural de retard en l’execució del termini global de les obres s’aplicarà una sanció
del 1 per mil del pressupost de contracte.
Per cada dia natural de retard en els terminis parcials que estableixi el Pla d’Obres s’aplicarà
una sanció del 0,1 per mil del pressupost de contracte.
1.3.- CONSIDERACIONS GENERALS.
Les següents consideracions generals prevaldran en cas de contradicció amb altres documents
o parts del projecte.
L’amidament del ferro es farà sobre els plànols de projecte. No es comptaran solapaments,
separadors, cavallets, etc., els quals es consideren repercutits en el preu del ferro.
Els amidaments dels moviments de terres es faran sobre perfil teòric, no considerant-se cap
increment en concepte d’esponjament. Aquest es considera repercutit en el preu de la unitat
d’obra. Exactament el mateix en el cas de runes.
Els ofertants al concurs per a l’execució de l’obra hauran d’estudiar i analitzar el projecte. Si en
el projecte hi ha algun oblit o mancança d’amidament, l’ofertant farà la seva oferta econòmica
de manera que inclogui l’execució d’aquestes partides oblidades o amb poc amidament.
La Direcció d’Obra podrà demanar al Contractista, i aquest estarà obligat a lliurar-li, qualsevol
definició, aclariment, fitxa de característiques tècniques, plànol, etc., que consideri necessària
per a l’execució dels treballs.
Tots els materials a utilitzar durant l’obra i tots els equips a col·locar a l’obra requeriran
l’aprovació de la D.O, prèvia proposta formal per part del contractista.
Els encofrats a utilitzar durant l’obra seran nous. Només es permetran 5 “postes” i prèviament a
la col·locació de l’encofrat, aquest haurà de ser aprovat per la D.O., no podent presentar cap
resta de brutícia o deteriorament.
L’encofrat es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2) de superfície de formigó mesurat
sobre plànol. Si no hi hagués preu per a l’encofrat, s’entendrà inclòs en el m3 de formigó posat
a obra.
El preu unitari de l’encofrat inclou tots els dispositius i les operacions necessàries (inclosa la
cintra si es necessités), per evitar qualsevol moviment de l’encofrat durant el formigonat i primer
enduriment del formigó.
També inclou el tractament antiadherent, el desencofrat i la part proporcional de tapes laterals,
com també tots els matavius i forats que fixi la Direcció Facultativa.
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Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser segellats i impermeabilitzats
interiorment amb un producte aprovat per la D.O. El cost es considera repercutit al preu de les
diferents partides del dipòsit.
Tots els dipòsits que hagin de contenir líquids hauran de ser provats hidràulicament, a càrrec
del contractista, amb aigua neta i prèviament a la seva posada en servei.
El Contractista haurà de presentar un Pla de Control de qualitat que haurà de ser aprovat per la
D.O.
El Contractista resta obligat a pagar els assaigs de Control de Qualitat fins a un 3% del
Pressupost de Contracte de l’Obra, no comptabilitzant- se en aquest import aquells assaigs que
donin un resultat negatiu.
Tots els accessos i demés obres i elements auxiliars aniran a compte del contractista. Es
consideren repercutits a les diferents partides de l’obra.
Cas que hi hagi qualsevol contradicció entre els diferents documents del projecte, prevaldrà el
criteri de la Direcció d’Obra.
Els soldadors que intervinguin a l’obra hauran de tenir l’homologació 6G.
Les soldadures hauran de complir la qualificació “1” de la Norma UNE 14011.
Les propostes que realitzi el contractista s’hauran de documentar completament (plànols,
càlculs, certificats, etc) per a ser considerades per la D.O.

Rialp, gener de 2021

Christian Lladós
Arquitecte -Serveis tècnics municipal
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2. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS.
2.1.- CIMENT.
Els ciments a utilitzar en les diferents classes de formigó seran els adients per el formigó
segons l’establert a la EHE 08.
En cas que així ho aconsellés les condicions especials locals, l'Enginyer Director es reserva el
dret a utilitzar altres ciments prèvia aprovació per part dels enginyers autors del disseny i dels
laboratoris d'assaigs pertinents.
Llevat d'ordres en contra donades per l'Enginyer Director, s'usaran els ciments expressament
esmentats en els plànols, la definició dels quals figura en el " Plec General de Condicions per a
la Recepció de d’Aglomerats Hidràulics” de 9 d’Abril de 1964 en les Obres de Caràcter Oficial,
hauran de complir també les recomanacions i prescripcions contingudes en la "Instrucció de
formigó estructural EHE " i les que, al llarg de l'execució de l'obra siguin aprovades amb
caràcter oficial del MOPU.
Tot el ciment d'un mateix tipus serà de la mateixa marca i es fabricarà en una sola planta. El
contractista lliurarà amb cada tramesa de ciment, certificats del fabricant, indicatius de la seva
composició i propietats i la conformitat amb els requisits exigits.
En cas que el ciment es transporti en sacs, aquests seran de plàstic o de paper. En aquest
darrer cas estaran constituïts per tres (3) fulls de paper com a mínim, i es conservaran en bon
estat, sense presentar esquinçaments, zones humides ni fuites.
A la recepció de l'obra de cada partida, l'Enginyer Director o subaltern a qui es delegui,
examinarà l'estat dels sacs i procedirà a rebutjar-los o a donar la seva conformitat perquè es
passi a controlar el material.
Els sacs emprats per al transport del ciment, s’emmagatzemaran en un lloc airejat, defensat de
la intempèrie o de la humitat, tant del sòl com de les parets.
A aquest efecte, els sacs s'apilaran sobre tarimes, separats de les parets del magatzem,
deixant corredors entre les diferents piles, a fi de permetre el pas del personal i aconseguir una
màxima ventilació del local. Cada quatre capes de sacs com a màxim, es col·locarà un tauler o
tarima, que permeti el pas de l'aire a través de les pròpies piles que formen els sacs.
Es comprovarà, amb la freqüència que l'Enginyer Director consideri necessària, que el tracte
donat els sacs durant la seva descàrrega no ocasiona desperfectes que poden afectar la
qualitat del material i, si així fos, imposarà el sistema de descàrrega que estimi més adient.
Quan el sistema de transport sigui a dojo, el contractista comunicarà a l'Enginyer Director amb
la deguda antelació, el sistema que utilitzarà, a fi d'obtenir l'autorització corresponent. Les
cisternes emprades per al transport de ciment estaran dotades de mitjans mecànics per al
tràfec ràpid del seu contingut a les cambres d'emmagatzematge.
El ciment transportat en cisternes s'emmagatzemarà en una o diverses cambres,
adequadament aïllades contra la humitat; la instal·lació de les quals hauran de ser aprovades
per l'Enginyer Director.
Ateses les condicions indicades en els paràgrafs anteriors, així com aquelles altres referents a
la capacitat de la cisterna, rendiment del subministrament, etc., que l'Enginyer Director estimi
necessàries, aquest procedirà a rebutjar o aprovar el sistema de transport i emmagatzematge
presentat.
L'Enginyer Director comprovarà amb la freqüència que consideri necessària, que durant el
buidat de les cisternes no es portin a terme manipulacions que puguin afectar la qualitat del
material, i en cas de no ser així, suspendrà l'operació fins que es prenguin les mesures
necessàries per tal de que aquella es realitzi d'acord amb les seves exigències.
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2.2.- PRODUCTES DE L'EXCAVACIÓ.
Dins de les obres objecte del contracte, el Contractista podrà fer ús dels materials que obtingui
de l'excavació, sempre que aquests compleixin les condicions previstes al present plec.
Per fer ús d'aquests materials fora d'aquestes obres, caldrà l'autorització del Director de l'obra.
2.3.- REBLERTS LOCALITZATS DE MATERIALS SELECCIONATS O FILTRANT.
Es consideren reblerts localitzats de materials seleccionats o filtrant, tant els materials que es
fiquen a les rases com a l'extradós d'obres de fàbrica, o qualsevol altra zona que les seves
dimensions no permetin la utilització d'equips de maquinària d'alt rendiment.
També reben aquesta consideració les capes de materials escollits que es col·loquen als
terrenys argilosos quan hi hagin possibilitats de contaminació dels materials que s'hi han de
superposar o bé d'erosió del terreny natural per efecte d'un eventual flux d'aigua.
2.3.1.- Materials seleccionats.
Els materials seleccionats consistiran en sorra o sauló naturals lliures d'argila i margues, o bé
altres materials granulars que mantenen el seu volum estable encara que variï el contingut
d'humitat.
Per ser emprats en llits de suport i protecció de canonades, la fracció retinguda a un tamís de
10 mm. de llum de malla serà inferior a un 5% en pes, o del contrari, per poder aplicar l'àrid,
abans s'haurà de tamisar.
En cap cas es començarà a compactar el reblert sobre les canonades si no hi ha una tongada
mínima de 50 cm. per damunt de la clau del tub.
2.4.- ÀRIDS.
2.4.1.- Àrids per a morters
Els àrids a emprar en morters s'obtindran per selecció i classificació de materials naturals o
procedents de matxucament o una barreja d'ambdós. Quan hi hagi mescla serà necessària
l'aprovació de l'Enginyer Director.
Hauran de complir, llevat que s'especifiqui el contrari, la norma "Standart Specifications for
Concrets Aggregates".
Els àrids estaran composats de partícules netes, dures, resistents i de qualitat uniforme. La
seva forma serà arrodonida o cúbica i contindran menys del 15% de partícules planes, primes
o allargades.
Es defineix una partícula allargada com aquella que té la seva màxima dimensió superior a
quatre vegades la mínima.
La utilització d'àrids fins o gruixuts, o una barreja d'ambdós, es definirà d'acord amb el gruix a
aplicar en el morter o formigó projectat, ja que els àrids, com més fins, produeixen majors
esquerdes de contracció i , com més gruixuts, ocasionen majors percentatges de rebot. En cap
cas no s'empraran mides superiors a 25 mm.
2.4.2.- Àrids fins
Es defineix com àrid fi per a morters i formigons el material granular, composat per partícules
dures i resistents, del qual en passa pel tamís 4 ASTM un mínim del 95% en pes.
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´
Seran arenes de granulometria uniforme, naturals o de matxucament i, en qualsevol cas, netes
i anguloses.
La seva corba granulomètrica estarà compresa dintre dels límits que s'assenyalen a
continuació:
Malles (mm)

Tamís ASTM

% acumulat

9.52
4,76
2,38
1,19
0,595
0,297
0,149
0,075

3/8"
4
8
16
30
50
100
200

100
95 – 100
80 – 100
50 – 85
25 – 60
10 – 30
2 – 10
0–5

La fracció compresa entre cada dos tamisos consecutius de la sèrie indicada no podrà superar
el 45% en pes, del total de l'àrid fi.
El mòdul de finor haurà d'estar comprès entre dues amb tres dècimes (2,3) i tres (3), com es
defineix en ASTM-C-125.
La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid fi no excedirà dels límits fixats a
l'Article 7.3 de l'EHE.
L'àrid fi no portarà cap substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els alcalins que
contingui en ciment. Es considerarà que això és així si es compleix que :
Rc D 70, Sc > Rc o bé Rc < 70, Sc > 35+0,5 Rc
sent Sc la sílice soluble en hidròxid sòdic, i Rc, la reducció en alcalinitat de l'esmentat hidròxid,
ambdós expressats en mil·limòls per litre de solució normal.
2.4.3.- Àrids gruixuts
Es defineix com a àrid gruixut per a formigons la fracció de la que queda retinguda en el tamís
4 ASTM un mínim del 70% en pes.
Els àrids gruixuts podran ser rodats o de matxucament, havent d'estar en ambdós casos
constituïts per partícules netes, sòlides, resistents i duradores, de constitució uniforme i estar
exempts de pols, brutícia, argila, matèria orgànica o d'altres matèries perjudicials, tant en forma
lliure com envoltant els àrids.
Haurà de complir les limitacions granulomètriques següents :
% EN PES QUE PASSA
Malles (mm)

Tamís ASTM

Grandària I De nº8 a 3/8"

Grandària II nº 4 a 1/2"

Grandària III nº 4 a 1"

25,40
19,05
12,70
9,52
4,76
2,38
1,19

1"
3/4"
1/2"
3/8"
4
8
16

--------100
85 – 100
10 – 39
0 – 10
0–5

----100
90 - 100
40 - 70
0 - 15
0-5
-----

100
90 - 100
----20 - 55
0 - 10
0-5
-----

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l'àrid no ultrapassarà els límits
suposats per l'Article 7.3.1 de l'EHE.
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L'àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb
els alcalins. Es considerarà que això és així si es compleix allò especificat per a l'àrid fi en
l'apartat III.4.2.
2.5.- GRANULOMETRIA DELS ÀRIDS PER A FORMIGÓ.
Per tal d'aconseguir una dosificació adient amb la qual es puguin obtenir els formigons que
compleixin les condicions que en cada cas es sol·liciten, el Contractista proposarà al Director
d'Obra les dosificacions dels diferents tamanys d'àrids a utilitzar en la composició de cada tipus
de formigó.
Les propostes de dosificació d'àrids que presenti el Contractista a l'aprovació del Director
d'Obra hauran de ser fruit del corresponents assaigs de laboratori, tot elaborant, amb els
materials a emprar, provetes de formigó que compleixin les condicions requerides. Aquestes
propostes es justifiquen amb els següents extrems:
Que amb les dosificacions proposades en cada cas s'obtingui una corba granulomètrica real
compresa dintre dels límits admesos per la Instrucció. Que la mida màxima adoptada sigui
l'adient a la naturalesa de la roca, al rendiment i característiques del tren de piconament, al
tipus i quantitat de sorra disponible, a la utilització del formigó i als mitjans auxiliars que s'han
de manipular.
Les propostes de dosificació d'àrids hauran de justificar-se completament en la forma indicada
anteriorment cada vegada que es canviï de procedència d’àrids, quan les condicions de l'obra
ho demanin i quan es canviï fonamentalment, a judici del Director d'Obra, qualsevol dels
elements o processos de la seva elaboració i manipulació.
2.6.- AIGUA.
L'aigua que s'utilitzi per rentar els àrids, pastar i curar els morters i formigons, haurà de complir
les prescripcions de la Instrucció EHE.
Haurà de ser neta.
Els límits màxims de clorurs i sulfats seran en pes el que segueixen :
Clorurs expressats en ió ClSulfats expressats en ió SO4

1000 ppm
5000 ppm

Haurà de complir, a més, els requisits següents:
A l'assaig prescrit en la norma ASTM-C-151 "Autoclav Espansion Portland Cement", els
resultats obtinguts amb l'aigua en qüestió no han d'excedir en més d'un 10% als obtinguts amb
aigua destil·lada.
Els màxims marges de variació en el temps d'adormiment en relació amb aigua destil·lada,
segons l'assaig normalitzat en ASTM-C-191 seran:
Començament d'adormiment
Final d'adormiment

10min.
1hora

Els resultats en els assaigs prescrits en ASTM-C-109 "Comprenssive Strength of Hidraulic
Cement Mortars (Usin 2 in. lube specimens)", seran com a màxim un 10% inferiors als
obtinguts en el mateix assaig amb provetes pastades amb aigua destil·lada.
En qualsevol cas serà obligació del contractista sol·licitar autorització de l'Enginyer Director
abans d'emprar qualsevol classe d'aigua en el rentat d'àrids o en el pastat i la cura de morters i
formigons, així com efectuar tots aquells assaigs que el Director d’Obra consideri necessaris
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2.7.- PRODUCTES QUÍMICS D'ADDICIÓ.
Els additius per a morters han de ser productes en pols o miscibles en l'aigua que afegits en
una determinada proporció, millorin les qualitats del morter o formigó projectat, evitin el rebuig,
accelerin el treball i contribueixin a obtenir una bona estanquitat.
S'hi hauran d'afegir a la mescla seca ( àrids-ciment ) segons les dosificacions desitjades. La
gamma de dosificació varia entre el 2 i el 7 % del pes del ciment, havent-se d'obtenir els temps
d'adormiment següents, considerant un ciment Portland normal a 18 graus.
Quantitat afegida

Principi d’adormiment

Final d’adormiment

3-4 %

1-1,5 min

2,5-4 min

5-7 %

0,5-1 min

1-2 min

No han de contenir clorurs i, en estat sec, no han de ser càustics.
2.7.1.- Altres additius
S'hi podran afegir d'altres additius com retardadors, reductors d'aigua o cendres volants.
2.8.- ACER EN RODONS PER ARMADURES.
Complirà les instruccions prescrites a la vigent Instrucció per al Projecte i Execució de
les Obres de Formigó. Es distingirà acer de dos tipus:
Un denominat ordinari, de barres llises i de límit elàstic no inferior a 2.400 kg/cm2, emprat per a
petites armadures, "pates", etc.
Un altre d'alta adherència, corrugat, de límit elàstic 5.100 kg/cm2, emprat per a les armadures
que ho exigeixin seguint les especificacions del plànols.
Durant la realització de l'assaig de doblegament no s'apreciaran fissures ni pèls aparents.
2.9.- MATERIALS CERÀMICS.
Els maons, teules i altres materials ceràmics procediran de terres de bona qualitat, i no
s'acceptaran els defectuosos o excessivament cuits. Les superfícies exteriors i de trencament
no tindran pinyols i presentaran un aspecte homogeni amb gra fi i compacte, sense direccions
d'exfoliació, esquerdes ni indicis de poder ser atacades per la humitat. En colpejar-les donaran
un so clar i metàl·lic.
Els maons tindran forma i dimensions d'ús corrent en la localitat i no s'acceptaran aquells que
presentin defectes que perjudiquin la solidesa de l'obra.
Als maons premsats, les arestes hauran de conservar-se vives.
Les teules tindran forma o dimensions d'ús corrent en la localitat, hauran de ser lleugeres,
dures, impermeables, i no tenir cap defecte perjudicial per a l'obra en què es facin servir.
Les rajoles de València, a més de complir les anteriors condicions, hauran de ser totalment
planes, de la mateixa mida, i amb l'esmalt llis i de color uniforme, sense presentar rebaves ni
esquerdes.
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2.10.- FUSTA.
Qualsevol que sigui la seva procedència, la fusta que es faci servir tant en construccions
definitives com en provisionals o auxiliars, com cimbres, bastides, encofrats, apuntalaments,
etc. haurà de reunir les següents condicions:
Procedir de troncs sans i tallats en temps adequat.
Haver-se assecat a l'aire protegida del sol i de la pluja, durant un període de més de 2 anys. No
presentar cap signe de putrefacció, corc o atacs de fongs.
No presentar esquerdes, guerxaments, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva
solidesa.
En particular contindrà el menor nombre possible de nusos que, en tot cas, tindran un diàmetre
inferior a la setena part de la menor dimensió, i no estaran despresos de la resta de la fusta.
Tenir les fibres rectes i paral·leles a la major dimensió de la peça. Presentar anells anuals
d'aproximada regularitat.
Donar un so clar al colpejar-la.
En les cimbres permanents, el Director d'Obra determinarà en cada cas l'espècie més adient i
les seves dimensions precises quan no estiguin especificades en els plànols del projecte.
2.11.-

PINTURES.

Compliran les normes INTA de la Comissió 16 sobre pintures. Es farà servir quan sigui
d'aplicació les prescripcions del capítol V, Article 270 al 279, ambdós inclosos, del Plec de
Prescripcions Tècniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts (P.G. 3/75).
2.12.- EQUIPS PER TRACTAMENT D'AIGUA. FILTRE DE SORRA.
Hauran de ser capaços d'eliminar amb eficàcia tant el color com la terbolesa de l'aigua fins a
valors inferiors a 1 NTU, mantenir cicles de filtració en continu a cabal nominal sense tenir
que aturar-se per invertir el cicle, ja que faran el rentant en continu, i estar dotats d'un sistema
de rentat que restableixi eficaçment les condicions inicials del llit, que no el sotmeti a
degradació ni permeti fuites d'aigua tèrbola.
El mineral elegit per a aquest filtre es arena silícia amb granulometria 0,5 - 1 mm, amb puresa
98 % per carregar aproximadament al filtre 12.000 kg.
El filtre de sorra en continu haurà que tenir les següents característiques:
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MODEL:
DESCRIPCIÓ:

M 1000
Filtre obert de rentat en continu amb llit de sílex.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:
Característiques generals

Tipus:
Cabal de tractament:
Volum diari tractat:
Disposició:
Base Estructura:
Peso en buit:
Superfície (m2/Ut)
Superfície de rentat
Volum:
Metodologia:
Coloració exterior:
Material contenidor:
Revestiment:
Material del nucli:
Regulació de cabal de rentat:
Pressió d’aire de rentat:
Cabal d’aire màx.

Obert
40 m3/h
1.000 m3
Vertical
Quadrada
1.900 Kg
2.70
118cm2/Ut.
16 m3
Rentat en continu
Gris RAL7040
Verd RAL6016
Acer al carboni
PRFV
AISI 316L
Finestres quadrades en
rentador
2 bar
20Nl/min/Ut.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES:

Dimensions:

ACCESSORIS:
Inclòs
Elevació
Observacions:
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Entrada:
Sortida:
Sortida aigua de rentat:
Tipus material filtrant:
Quantitat sílex:
Alçada útil sorra:
Granulometria:
Cabal de sorra màx.
Cabal de rentat máx.
Sentit del flux a tractar:
Tipus de entrada del flux a
tractar:
Tipus de sortida del flux
Tractat:
Tipus de sortida de l’aigua de
rentat:
Pes de l’equip en Servei
Pèrdua de càrrega màxima:
Longitud:
Ample:
Alçada:

DN 150
DN 150
63 mm.
Sílex
12.000 Kg
2.000mm.
0.5 / 1 mm
28l/min/Ud.
42l/min/Ud.
Ascendent
Tubuladura central
Abocament
Doble finestra regulable
17.000 Kg
1 m.c.a.
1.900 mm
1.900 mm
4.500 mm

Nivell de pressió de fons, tubuladures interiors, 5 orelles
d’elevació, tapa en PRFV, 4 finestres d’inspecció en PRFV.
Camió ploma o grua segons necessitats d’implantació.
El model M necessita una caseta per a la ubicació de tots els
equips necessaris per al seu funcionament, així com connexió a
xarxa elèctrica.
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En l'Annex nº 3 s’adjunta informació detallada del sistema de filtració en continu proposat per
tal d'optimitzar el paràmetre de la Terbolesa de l'aigua.
El contractista subministrarà els materials filtrants amb la, densitat aparent, granulometria i
duresa de cada capa, exigint-se al menys tres referències prèvies que hagin funcionat més de
tres anys amb resultats satisfactoris, prèvia validació final de la instal·lació de la capa filtrant a
la direcció d’obra.
Els cossos dels filtres tindran han de ser d’acer a carboni amb prou resistència per suportar la
pressió interior a que estiguin sotmesos.
Es dotaran d'equips per repartir eficaçment l'entrada d'aigua i la recollida d'aigua de rentar, així
com la recollida d'aigua neta i distribució d'aigua de rentar. També es dotaran de boques
d'home a diferents nivells i purgues d'aire i buidat d'aigua.
2.13.- EMMAGATZEMAMENT I DOSIFICACIÓ DE REACTIUS.
Els reactius líquids s'emmagatzemaran a dipòsits de material plàstic resistent a la seva
agressivitat química, polietilè o poliester reforçat i amb capa tampó si és necessari.
Coagulant.
La composició química d’aquests tipus de reactius incorpora l’element alumini (Al), el qual pot
arribar a detectar-se en concentracions elevades en el cas de que no hagi reaccionat
completament amb l’aigua tractada, suposant un risc per a la salut humana.
Considerant les característiques del sistema de captació de cabals i la procedència de l’aigua
d’abast als dipòsits, ha estat desestimada la instal·lació d’un dipòsit annex de contacte per a la
injecció d’additius (coagulants/floculants, oxidants,...).
En l’interior del local tècnic destinat als equips de filtratge es disposarà d’un dipòsit de polietilè
(PE), de 500 litres de capacitat, destinat a l’emmagatzematge del fluid coagulant.
Tanmateix, es disposarà d’un recipient (PE) d’idèntica capacitat destinat a la recollida del fluid
coagulant en cas de fuita o vessament d’aquest. El sistema d’addició de coagulant es trobarà
equipat amb una bomba dosificadora del tipus membrana per a un cabal nominal de 15
litres/hora.
El sistema d’addició de coagulant disposarà d’un microprocessador electrònic per tal de poder
dosificar de manera adequada la quantitat de coagulant a injectar en cada cas.
3

En determinades condicions de terbolesa de l’aigua d’entrada, caldrà limitar el cabal (m /h)
d’aigua tractada en l’equip de filtratge amb l’objectiu de poder garantir la correcta i total
actuació del reactius/additius coagulants.
Hipoclorit.
La capacitat estarà proporcionada preferentment a una càrrega de camió completa, o en el cas
de què es degradin amb el temps com l'hipoclorit, al consum durant el període
d'emmagatzematge aconsellable. Els dipòsits de preparació de reactius per seran d'igual
material, però de capacitat proporcionada al consum de 24 o 48 hores.
Quan incorporin sensors de nivell, hauran de ser de tipus sense peces mòbils en contacte amb
el fluid. Les bombes de dosificació de reactius tindran un cabal regulable entre 0 i el 100% de la
capacitat exigida.
La regulació s'haurà de poder canviar amb la bomba funcionant. Tots els elements en contacte
amb el fluid seran resistents als atacs químics: PVC, teflon, hypalon, polietilè.
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2.14.- TURBIDÍMETRE
El turbidímetre està format per un sensor de terbolesa òptic i concentració de sòlids tipus t
Mesurador de terbolesa en canonada d'entrada a planta marca Hach, sistema de mesura
nefelomètrica, sortida 4... 20 mA, Alimentació 220 V. o similar, un transmissor multiparàmetre
amb un màxim de vuit canals tipus CM442 o similar i un ecograph de 3 entrades digitals tipus
RSG30 o similar.
El sensor digital de terbolesa òptic ha de ser apte per a aplicacions amb rang de mesura
d’aigua de procés, capaç de realitzar mostrejos automàtics en funció de la parametrització
preestablerta.
El transmissor d’anàlisis de líquids multiparàmetre ha de ser aplicable per a control de
pH/redox, conductivitat, terbolesa, oxigen, clor, SAC, nitrats i amoni.
Tot el material elèctric del turbidímetre i els seus elements auxiliars han de tenir una protecció
IP65 i han de poder disposar de l’idioma espanyol per a la seva utilització. Aquest dispositiu
tindrà les sortides de senyals necessàries per poder-se connectar amb el telecontrol existent.
El turbidímetre estarà instal·lat en atmosfera no agressiva de reactius per no perjudicar els
components del mateix.
2.15.- CANONADES A PRESSIÓ.
Hauran de complir les condicions del Plec General de Condicions Facultatives per a
Canonades d'Abastament d'Aigua.
La longitud dels tubs fabricats a taller s'haurà de justificar segons el procés de fabricació
emprat, mitjans de fabricació, transport i posada en obra de que es disposi. També es
justificarà la distància entre les juntes una vegada hagi estat col·locat el tub en obra, distància
que tret de tubs flexibles, mai no podrà ésser superior a vint metres (20 m).
Cada un dels tubs durà impreses les següents característiques:
- Marca de fabricant.
- Any de fabricació.
- Diàmetre nominal.
- Pressió nominal.
- Norma segons la qual ha estat fabricat.
2.15.1.- Canonades de fossa ductil.
Per les conduccions subterrànies i el by-pass cap al filtre de sorra es farà servir canonades de
fosa dúctil de 150 mm, 100 mm i 80 mm de diàmetre nominal interior, segons la norma ISO
2531, unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i
col·locat al fons de la rasa (P-31) i sempre es protegiran contra la corrosió externa mitjançant
pintures o similars.
2.15.2.- Canonades de PVC
Per les conduccions de desguàs del filtre de sorra i el circuit de l’equip de cloració seran de
material PVC de diàmetre 63 mm de diàmetre nominal interior, de 10 bar de pressió nominal,
encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2.
2.15.3.- Canonades de acer inoxidable
Per les conduccions d’entrada i sortida del filtre de sorra s’utilitzarà el material d'acer inoxidable
sense
soldadura
de
6''
de
diàmetre
nominal,
AISI
316.
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2.16.- UNIONS DE TUBS A PRESSIÓ I ACCESSORIS.
Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques i no produir cap debilitament del
tub. Si el tipus d'unió exigeix tornejar o fer ranures als caps dels tubs, s'hauran de tenir en
compte al determinar la pressió de treball nominal del tub.
2.16.1.- Unió de tubs de PVC.
Les unions entre tubs de polietilè es faran per mitjà d’accessoris encolant-se amb coles
adequades i evitant escalfar el tubs per evitar la seva deformació i pèrdua de propietats.
S’haurà de polir la campana i l’extrem del tub o accessori, marcar la profunditat de la campana.
Preparar les superfícies a ser unides retirant els possibles deixalles o greix que puguin tenir.
Si no ho fa, el tub / accessori no podrà entrar completament dins de l'entroncament, impedint la
bona unió amb ciments dissolvents. Aplicar el ciment dissolvent (cola) a l'interior de la campana
(una capa prima) i extrem dels tubs o accessoris (una capa gruixuda).
2.16.2.- Unió de canonades d'acer.
Les canonades d'acer s'uniran per soldadura entre les dues puntes del tub, o bé amb brides.
2.16.3.- Unió mitjançant de platines.
Les unions mitjançant de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les
platines i premsant-les entre elles amb cargols.
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN - 10 i PN - 16, que
corresponen a les normes DIN 2502 i DIN 2576.
Les unions de les platines al tub es faran mitjançant els següents accessoris.
Tubs de fibrociment: Ràcord amb platina de ferro colat, amb coll per unió al tub per junta
Gibault o RK.
Tubs de Polietilè: Muntabrides de polietilè amb coll per a soldar al cap del tub i brida boja.
Tubs de PVC: Muntabrides de PVC amb copa per encolar al tub i brida boja.
Tubs de fosa de ferro: Platina de fosa de ferro solidària amb el tub o ràcord amb platina i copa
o cap.
Tubs de polièster: Platina de polièster reforçat amb coll per unir al tub.
Tubs de ferro galvanitzat: Platina amb coll roscat.
Tubs d'acer: Platina plana d'acer per a soldar al cap del tub.
Les instal·lacions amb platines sempre s’hauran de poder desmuntar i tornar a muntar amb
facilitat, preveient els elements necessaris, juntes telescòpiques, corbes, etc.
Les platines de doble cambra, amb junta de goma frontal i sobre la superfície exterior del tub, si
no compten amb retenidor de tub només s’instal·laran a un dels dos costats de la unió i sobre
tubs
de
superfície
exterior
llisa.
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2.17.-

PECES ESPECIALS PER CANONADES A PRESSIÓ.

Seran del mateix material que el tub, o de ferro colat o de fosa de ferro mal·leable. S'usaran per
canvis de direcció o secció de canonades, desviacions o bé interrupció.
En tots el casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat
de pressió nominal i igual protecció contra la corrosió. Duran gravada de manera permanent i
indeleble la marca del fabricant.
S'ancoraran amb topalls de formigó calculats per a suportar les forces originades per la pressió
interior.
L'acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines. Els materials
a emprar per a cada classe de tub seran:
- Per a tubs de fibrociment: Fosa.
- Per a tubs de polietilè: polietilè, bronze, llautó, fosa, inox.
- Per a tubs de PVC: PVC o fosa gris o dúctil.
- Per a tubs de fosa: fosa.
- Per a tubs de poliester reforçat: Poliester reforçat.
- Per a tubs de ferro galvanitzat: Fosa mal·leable.
- Per a tubs d'acer: Acer.
S'exceptuen els caps dels collarins de derivació per escomeses, que seran sempre de ferro
colat.
2.17.1.- Corbes.
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura respecte l'eix de tres vegades el
radi interior del tub com a mínim.
2.17.2.- Cons.
Es faran servir per a connectar canonades de diàmetres diferents.
Quan s’instal·lin per a reduir la velocitat de circulació (cons divergents) tindran una conicitat
inferior a 25 graus.
Quan s’instal·lin a l'aspiració de les bombes es tindrà en compte les condicions d’evacuació
d'aire, evitant la possibilitat de formació de bosses fent ús, quan calgui, de cons excèntrics amb
la generatriu superior horitzontal.
2.17.3.- Tes.
S'utilitzaran per a les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. No produiran estrangulació
del diàmetre del tub principal ni del de derivació. Quan s’instal·lin dins d'estacions de bombeig
per entrada de cabals a un col·lector comú, l'entrada es farà orientada cap la direcció de
circulació.
2.17.4.- Collarins.
Es faran servir per a les derivacions de menys de 40 mm. de diàmetre. Seran de dues peces,
de ferro colat o acer inoxidable, i ajustades al diàmetre exterior del tub.
L'estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma,
premsant el cos principal del collarí sobre el tub amb l’altre peça i cargols.
La connexió de la derivació es farà sempre amb maniguet de metall de doble rosca i una peça
d'enllaç al tub amb rosca femella, desestimant sempre les peces d'enllaç amb rosca mascle
tant
de
material
plàstic
com
metàl·liques.
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2.18.-

VÀLVULES.

S'utilitzaran pel comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors
de la xarxa. En la seva construcció s'utilitzarà únicament materials resistents a la corrosió, a
saber fosa gris, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.
El cos de la vàlvula haurà d'ésser prou resistent per suportar sense deformació les pressions
de servei i les sobrepressions que es puguin produir, de pressió nominal superior o igual a la de
les canonades on es troben intercalades i amb un mínim de 16 Atm., a excepció de les
ventoses i vàlvules de peu.
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de tenir capacitat d'obrir i tancar amb
pressió nominal sobre una sola cara sense massa esforç. El tancament haurà d'ésser estanc a
totes les vàlvules.
Quan vagin enterrades s’instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapes de ferro colat i
marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu
desmuntatge parcial o total sense demolir l'arqueta.
2.18.1.- Vàlvules de comporta.
S'usaran per diàmetres compresos entre 50 mm i 400 mm, tindran el cos de fosa nodular fosa
gris per pressions nominals fins a 25 Kg/cm2, i d'acer fos per a pressions superiors.
L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, inclòs la valona de fixació. La rosca serà de
bronze. El bagant, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d'elastòmer.
L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç estimable i els orgues mecànics seran
prou resistents per a poder obrir-la quan sigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola
cara. La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions gibault.
L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer. Per diàmetres menors de 50 mm
podran ser totalment de bronze, i la connexió serà per rosca. La pressió nominal de treball serà
com a mínim de 16 Kg/cm2, amb tanca estanca després de maniobres múltiples.
2.18.4.- Vàlvules de ventosa.
S’instal·laran per evacuació de possibles bosses d'aire. Tindran el cos de fosa gris o material
de superior resistència a la corrosió, i per diàmetres superiors a 3", amb tapa desmuntable per
inspecció.
El tancament es produirà per pressió d'un flotador de material plàstic contra el seient del cos, o
bé per vàlvula metàl·lica accionada per un flotador interior.
Quan no hi hagi especificació i afectin trams curts o amb molt poc desnivell, com a mínim seran
del tipus bifuncional, és a dir, amb doble aptitud per evacuar petites acumulacions d’aire sota
pressió important d’aigua o volums importants d’aire amb poca pressió durant les operacions
d’emplenat de la canonada.
Si van precedides o seguides per desnivells o longituds de canonada importants, seran de tipus
trifuncional, amb aptitud addicional per l’admissió de grans volums d’aire per prevenir
depressions accidentals.
2.18.5.- Tapes d'accés a vàlvules.
Seran de ferro colat de bona qualitat i amb tenacitat suficient per a no trencar- se amb els cops
o càrregues de tràfic. Sempre tindran tapa i marc. La tapa entrarà dins del marc, quedant a
igual nivell superior recolzant-se a un esglaó del mateix marc, d'amplada mínima 8 mm. a tot el
perímetre.
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S’instal·laran dos models de tapes. Una tapa de forma quadrada i llum de 70 x 70 cm. El pes de
la tapa no serà inferior a 16 Kg.
Aquesta tapa, que permet una col·locació fàcil de panots, s’instal·larà només a les voreres i per
a vàlvules de diàmetre igual o inferior a 80 mm. i profunditat màximes d'1 m.
L'altre tapa serà de forma rodona i diàmetre 90 cm, per a col·locar a les calçades, o quan les
mides de la vàlvula siguin iguals o superiors a 100 mm. o la profunditat superior a 1 m.
2.19.- BOMBES.
Les bombes per elevació d'aigua potable es preveuran per un ús prolongat i molt continuat, de
forces hores al dia i amb atenció reduïda.
En aquest ordre es triaran de marques acreditades i models ajustats a les condicions de
funcionament real. En cap cas s'acceptaran rendiments inferiors al 60%.
Tots els components de les bombes hauran de ser inspeccionats amb detall per comprovar
absència de danys o obstruccions. Un cop instal·lada s'haurà de comprovar l'alineació entre
bomba i motor, sentit de gir, estanquitat i fermesa de les connexions, etc.
Per norma general, cada bomba es sotmetrà a un assaig al banc de proves, que podrà ser el
del fabricant si així ho accepta el Director d'Obra. El protocol de proves acompanyarà a cada
bomba, incloent la corresponent corba característica d'altura d'elevació - cabal, obtinguda a
l'assaig.
En cas d'absència de protocol específic, l'acceptació de cada màquina estarà sotmesa a
l'exacte compliment de la documentació genèrica del model o de la sèrie de bombes durant les
proves en obra. En la seva instal·lació es tindran en compte tant el pes de la màquina, com les
vibracions previsibles segons la seva magnitud i la possibilitat de tensions amb les connexions
hidràuliques, tensions que s'hauran de corregir curosament per que no es transmetin al cos de
la bomba.
També es preveurà una l'accessibilitat amplia, o al menys suficient, per maniobrar vàlvules i
operacions de manteniment.
El cos de la bomba haurà de provar-se hidrostàticament a una pressió interior equivalent al
cent cinquanta per cent (150%) de la màxima pressió generada per la bomba, augmentada en
la màxima pressió positiva que pugui haver-hi al costat d'aspiració.
2.20.-

AUTOMATISMES PNEUMÀTICS.

D'acord amb el vigent reglament d'aparells a pressió, tots els recipients hauran d'estar
homologats per a una pressió de servei de 8 bars i 12 bars de pressió de prova.
Es proveiran de les purgues d'aigua necessàries i de vàlvula de seguretat. Els compressors
que s’instal·lin hauran de proporcionar prou cabal d'aire i a prou pressió per a l'accionament
de tots els mecanismes susceptibles de funcionar simultàniament.
La regulació per consums inferiors es farà amb la intercalació d'un dipòsit de prou capacitat.
Abans de passar a utilització, l'aire es deshumidificarà fins a un punt de rosada de 4º per mitjà
d'un assecador frigorífic o sistema de superior eficàcia, i seguidament es lubricarà. La maniobra
de cabals es realitzarà per senyals del quadre elèctric de maniobra, i serà realitzada amb
electrovàlvules agrupades en quadres.
Els accionadors proporcionaran prou força o par per realitzar les maniobres amb seguretat. Si
l'element accionat és una vàlvula, s'haurà de tenir en compte el sobreesforç inicial.
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2.21.- MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES.
A més de tot allò especificat al R.B.T. i normes UNE d'obligat compliment, cada circuit és
protegirà en origen per mitjà d'interruptors magneto tèrmics i només alimentarà un sol receptor
exterior. Els materials hauran de complir les següents condicions.
Circuits de potència.
Tots els aparells que s’instal·lin seran per una tensió nominal 500 V.
Els conductors elèctrics seran per una tensió nominal de 750 V. o 1 KV. segons el lloc
d’instal·lació. Totes les connexions es faran embornades. Els relés magneto tèrmics que
protegeixin motors seran per una intensitat de tall magnètic (tall instantani) superior a 5,5
vegades la intensitat nominal del motor, i tall tèrmic (tall diferit) superior a 1,10 vegades la
intensitat nominal.
En cap cas seran acceptables si s'arriben a disparar quan arranqui el motor a plena càrrega.
Els contactors per arrencadors estrella - triangle s'elegiran per un règim de treball 90 % AC3 i
10 % AC4.
Els arrencadors estàtics, es dotaran sempre d'un contactor de desconnexió, encara que el
corrent de fuita en buit sigui molt baix. El relé tèrmic tindrà compensació per temperatura
ambient (relé tèrmic diferencial).
Circuits de maniobra.
Les línies del circuit de maniobra tindran una secció mínima d'1 mm2 a dins del quadre, i 2,5
mm2 fora del quadre.
El voltímetre és dotarà d'un selector de fases per mesura la tensió a qualsevol de les tres fases.
Cada motor es controlarà amb un amperímetre. L’accionament de bombes es dotarà de les
següents proteccions:
- Retard a l'arrencada per protecció dels elements hidràulics i elèctrics contra maniobres
massa seguides.
- Relé de control de tensió per protecció contra funcionament amb dues fases o amb fases
massa desequilibrades.
- Magnetotèrmic per protecció contra curts circuits.
Inclourà senyalització de: Funcionament de cada motor. Motor parat a causa d'un automatisme
o protecció amb indicació de quin automatisme ho ha provocat, magnetotèrmic obert, parada
per falta d'aigua i per dipòsit ple.
Automatització de funcionament segons: Programació horària. Nivell d'aigua al pou.
Telecomandament.
Totes les maniobres és controlaran per mitjà de selectors, en cap cas per polsadors a fi i efecte
de que torni a arrencar la instal·lació després d'una interrupció de subministrament elèctric.
Per aquest mateix motiu, tots els relés de protecció i tèrmics disposaran d'enclavament, donat
de que si arriben a actuar, no convé que s'engegui la instal·lació fins haver realitzat les
comprovacions
pertinents.
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2.22.- MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DOSIFICACIÓ DE REACTIUS.
Tots els materials en contacte amb reactius, dipòsits, tubs, agitadors, bombes.., es preveuran
per resistir l’activitat química del reactiu corresponent, normalment plàstics o acer inoxidable.
2.23.- MATERIALS NO INCLOSOS EN AQUEST PLEC.
Els materials no inclosos al present Plec seran de qualitat provada. El Contractista haurà de
presentar catàlegs, mostres, informes i certificats dels diferents fabricants o subministradors si
així ho creu convenient el Director d'Obra.
Si la informació no es considera suficient, es podran exigir els assaigs que el Director d'Obra
cregui convenients. Si el Director d'Obra no els considera adequats, aquests materials seran
substituïts a càrrec del Contractista.
2.24.- MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS DEL PLEC.
El Director d'Obra podrà demanar que es retirin tots aquells materials que el Contractista hagi
emmagatzemat i que no compleixin les condicions del Plec.
Aquests materials hauran de ser identificats convenientment per a evitar confusions i es
substituiran per altres que siguin correctes.
2.25.-

EXAMEN PREVI DELS MATERIALS.

Tots els materials a que es refereixen els articles anteriors, així com tots aquells que
intervinguin a les obres sense haver estat esmentats en el Plec, hauran de ser examinats per el
Director d'Obra, qui certificarà si són d'acord amb les condicions exigides.
El Director d'Obra, podrà modificar la freqüència i tipus dels assaigs per tal d’aconseguir un
millor control de la qualitat dels treballs.
El Contractista subministrarà els materials necessaris per a la realització dels assaigs i donarà
totes les facilitats perquè es duguin a terme.
2.26.- MATERIALS I INSTAL·LACIONS AUXILIARS.
Tots els materials que el Contractista hagi d'emprar en instal·lacions i obres que parcialment
puguin quedar integrades a les obres de Projecte de manera provisional o definitiva, hauran de
complir les especificacions d'aquest Plec.
2.27.- RESPONSABILITAT
MATERIALS.

DEL

CONTRACTISTA

SOBRE

LA

QUALITAT

DELS

La Recepció dels materials no exclou la responsabilitat el Contractista per la seva qualitat, i
aquesta subsistirà fins que es faci la recepció definitiva de les obres en que aquests materials
hagin estat emprats.

Rialp, gener de 2021

Christian Lladós
Arquitecte -Serveis tècnics municipal
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1. INTRODUCCIÓ.
El 13 de febrer de 2008, es va publicar en el BOE, el Reial Decret, d’1 de febrer, pel qual es
regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició.
La entrada en vigor del present RD va ser el 14 de febrer de 2008. Per als projectes de
titularitat pública és obligatori en tots aquells projectes on la seva aprovació es realitzi a partir
del 14 de febrer de 2009.
El RD inclou una sèrie de definicions (art. 2) importants per a comprendre la seva aplicació:
Residu de construcció o demolició: qualsevol substància o objecte generat en una obra de
construcció o demolició, del qual el seu posseïdor es desprengui o del que tingui la intenció o
obligatorietat de desprendre’s.
Obra de construcció o demolició: tota aquella execució, reforma o demolició de edificis,
carreteres, ports, urbanitzacions, obres civils, etc.
Productor de residus: la persona titularitat del be immoble, titular de la llicència urbanística,
etc... (promotor)
Posseïdor de residus: persona que executa l’obra de construcció (constructor, subcontractista o
treballador autònom).
Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit
d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.
Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o
biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de
cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui
entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la
salut humana.
La lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran
de ser insignificants.
En cap cas ha de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials
o subterrànies.
L’àmbit d’aplicació del esmentat RD és sobre tots els residus de construcció excepte les terres i
pedres no contaminades reutilitzades en una mateixa obra o en diferent obra i els iodes de
dragats no perillosos.
El productor dels residus (promotor o titular de la llicència) ha de complir les següents
obligacions:
1.- Incloure en el projecte d’execució de l’obra un Estudi de Gestió de Residus de la
construcció i demolició que contingui, com a mínim, l’article 4 i un inventari dels residus
perillosos.
2.- Quan es tracti d’un projecte bàsic, segons l’article 4.2.:
- Caldrà disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció han
estat gestionats durant l’execució de l’obra.
- El posseïdor dels residus (constructor, subcontractista o treballador autònom) ha de
complir les següents obligacions:
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a/ Presentar a la propietat un Pla de Gestió de Residus de la construcció i
demolició. Aquest pla ha de ser aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per la
propietat.
b/ Nombroses obligacions encaminades a la gestió, lliurament, i conservació de
la documentació dels residus, conforme l’article 5.
El present annex recull el corresponent Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició.

2. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.
2.1.- Quantitats de residus de la construcció generats.
L’execució de les diferents unitats d’obra generen una sèrie de residus, ja siguin derivats de la
construcció o de la demolició.
Els residus procedents de la construcció són tots aquells generats de forma auxiliar per a
executar cadascuna de les partides d’obra.
S’entén dintre d’aquest concepte els materials d’emmagatzematge i transport dels materials de
l’obra (palets, plàstics...), els excedents i retalls d’obra (restes de tubs, ferralla, peces
prefabricades...), les peces i productes rebutjats, documentació d’obra (paper i cartró).
Aquests residus depenen de la quantitat de materials a utilitzar en cada obra, la seva
procedència, la organització i gestió de l’obra, etc.
L’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, indica que s’ha d’estimar el volum de
residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.
En el present estudi s’elabora una estimació del volum de residus de construcció i enderroc que
es generen en obra.
La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg
Europeu de Residus (CER).
L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports
econòmics globals de l’obra considerats en el pressupost d’execució, tenint en compte la
tipologia concreta d’obra (implantació de serveis en zona parcialment urbanitzada).
A partir d’aquests imports, es planteja un factor de conversió per a cada tipologia de residu.Per
calcular el volum (m³) de residus s’ha de multiplicar el Factor de conversió (Fc) pel pressupost
del capítol corresponent de l’obra.
Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus
generats poden ser reutilitzats a l’obra.
D’aquesta forma els factors utilitzats per aquesta obra en concret són:
Plàstic: Fc = 0,00006
Fusta: Fc = 0,00001
Runa: Fc = 0,0001
Ferralla: Fc = 0,000001
Paper i cartró: Fc = 0,000004
Restes vegetals: Fc = 0,00005
Residus especials: Fc = 0,000005
On Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro.
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A partir d’aquests factors, s’obté un volum estimat de residu. Aquests volums, tot i ser una
estimació, s’entenen com a volums acceptables per a la tipologia d’obra.
Les despeses associades a aquests volums de residus, ja que són mínims, queden repercutits
directament en les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari.
Per contra, l’estimació del volum de residus derivats dels enderrocs es poden extreure de forma
directa dels amidaments reflectits en el pressupost del present projecte.
2.2.- Mesures de separació dels residus en obra.
Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels
mateixos, és a dir, la tècnica de deconstrucció.
Com a procés de deconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una
construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels
materials, per tal de poder-los valoritzar.
Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal disposar de
materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.
Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de
construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria,
majoritàriament mitjançant deposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els
diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva
naturalesa.
Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament impermeabilitzades per
acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar
correctament els residus especials, no especials i inerts.
Les accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents:
A.- Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels
residus:
Asfalt.
Formigó.
Terres, roca.
Material vegetal.
Cablejat.
Metalls.
Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró.
B.- Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus:
Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.
Nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
Naturalesa dels riscs.
Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.
2.3.- Gestió de residus.
Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen
principalment en:
‐ Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels
residus.
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‐ Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest cas
els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa dels
residus.
‐ Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present obra
es poden gestionar, tractar o valoritzar mitjançant els següents processos:
T 11 - Deposició de residus inerts:
Formigó
Metalls
Vidres, plàstics
T 15 - Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició:
Formigó, maons
Materials ceràmics
Vidre
Terres
Paviments
Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt
V 11 - Reciclatge de paper i cartó.
V 12 - Reciclatge de plàstics.
V 14 - Reciclatge de vidre.
V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes.
V 41 - Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.
V 83 – Compostatge.
El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les normes del Catàleg de
Residus de Catalunya.
A nivell documentalment es comprovarà mitjançant:
‐ Fitxa d’acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s’ha de
subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i l’empresa gestora escollida.
‐ Full de seguiment (FS): Document que ha d’acompanyar cada transport individual de
residus al llarg del seu recorregut.
‐ Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida
amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o
posseïdors de residus.
‐ Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el productor o posseïdor
d’un residu i el destinatari d’aquest i que te com objecte el reconeixement de l’aptitud del
residu per a ser aplicat a un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia.
‐ Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del
residu, al productor o posseïdor del residu.
Gestió de residus tòxics i/o perillosos
Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o
provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials.
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El tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i facilitar el seu
tractament específic o la deposició controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i
tractament adequat per gestor autoritzat.
Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els
següents:
‐ Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen.
‐ Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la maquinaria, així com
envasos que els contenen.
‐ Barreges d’olis amb aigua i de hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de
manteniment de maquinaria i equips.
‐ Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients
que els contenen.
‐ Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos que els contenen.
‐ Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d’obres.
‐ Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen.
A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l’origen del residu:
‐ Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria es
disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre
residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa gestora de residus
degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de la recollida, transport i
tractament de residus.
La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès
del corresponent concurs públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de
Residus és encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis
usats que es generen a Catalunya.
‐ Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser
gestionats de forma especial segons el CRC.
S’hauran d’emmagatzemar en bidons adequats per aquest us, donant especial atenció
per evitar qualsevol abocament especialment en trasvàs de recipients.
‐ Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran
lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat.
S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb
tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la seva manipulació.
En cas de que es produeixi l’abocament accidental d’aquest tipus de residus durant la fase
d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del que s’ha produït als organismes
competents, executant les actuacions pertinents per tal de retirar els residus i elements
contaminats i procedir a la seva restitució.
En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que contenen
residus perillosos figurarà:
‐
‐
‐
‐

El codi d’identificació els residus.
El nom, direcció i telèfon del titular dels residus.
La data d’envasament.
La naturalesa dels rics que presenten els residus.

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües
superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d’evacuació d’aigües residuals,
prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d’aquests olis usats.
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Gestors de residus
Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també
diferent. Ja que la zona d’obra és una zona amb àmplia disponibilitat de gestors, no es defineix
el gestor concret a utilitzar per a cada residu, deixant aquest aspecte de detall a incloure en el
pla de gestió de residus a redactar pel contractista adjudicatari, segons les característiques
organitzatives d’aquest.
Qualsevol dels gestors de residus autoritzats serà vàlid per a la realització d’aquesta feina. La
llista de gestors existents es pot consultar a la web www.gencat.cat
2.4.- Plànol de les instal·lacions previstes.
A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal·lacions que es preveuen a
implantar en obra en funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal
tenir en compte que el contractista adjudicatari podrà ajustar aquestes instal·lacions en funció
del seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de terreny i organització de l’obra.

2.5.- Prescripcions del plec.
La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa:
‐ ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació
dels olis usats
‐ LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus.
‐ DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
‐ 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 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits
controlats.
‐ 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 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus.
‐ 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 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.
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‐ LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, reguladora
dels residus.
‐ LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de
residus i del cànon sobre la deposició de residu.
‐ REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.
‐ ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre
gestión de aceites usados.
‐ REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
‐ REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.
‐ LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
‐ REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
‐ ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
‐ REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.
‐ REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición.
A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva
classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de
gener de 2002.
Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser
considerats com a perillosos (especials).
En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la
codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no
tenen per què coincidir.
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun
dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb
l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.
Residus principals segons el CER de la construcció i demolició
Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Terres.
Roca.
Formigó (paviments, murs,...).
Mescles bituminoses.
Cablejat elèctric.
Restes vegetals.
Metalls.
Maons.
Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró.

V.- GESTIÓ DE RESIDUS

Pàgina 9 de 10

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
1.-RESIDUS NO ESPECIALS (17) Residus de construcció i d’ enderrocs
- RUNA:
17 01 01

Formigó

17 01 02

Maons

17 01 03

Teules i materials ceràmics

17 02 02

Vidre

17 05 04

Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03

17 02 01

Fusta

- FUSTA:
- PLÀSTIC:
17 02 03

Plàstic

- FERRALLA:
17 04 01

Coure, bronze, llautó

17 04 02

Alumini

17 04 04

Zinc

17 04 05

Ferro i acer

17 04 11

Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

2.- RESIDUS ESPECIALS (17) Residus de construcció i d’ enderrocs
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri.
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple,
segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines
que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB,
condensadors que contenen PCB).
17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses.
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies
perilloses.
17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies
perilloses.
17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant.
17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses.
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant.
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses.
17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses.
17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses.
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses.
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies
perilloses.
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3.- ALTRES RESIDUS NO ESPECIALS generats no inclosos en el cap. 17 del CER.
RESTES VEGETALS
El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol
de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de
silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals.
02 01 07 Residus de silvicultura.
A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són:
Paper i cartró
Envasos, draps de neteja i roba de treball
Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:
(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció
no especificats en cap altra categoria.
Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.
Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER.
Durant les obres es poden generar residus:
(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i
19)
Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic.
(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la
preparació i elaboració d’aliments.
02 01
Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i
pesca.
02 01 08
Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses.
Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS
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2.6.- Valoració dels costos per a la gestió de residus
Les despeses derivades de la gestió de residus procedent dels diversos capítols d’obra queden
detallades al pressupost de projecte i en la justificació de preus de cada una de les partides
corresponents.
Les despeses derivades de la gestió de residus procedents de la construcció, un cop calculats els
valors resultants a partir dels factors detallats en el present annex, queden repercutits directament
en les diferents unitats d’obra a executar com a part proporcional del preu unitari.
Així mateix, dintre de les despeses generals de l’obra, s’inclou la implantació, gestió i retirada
del punt de gestió de residus en obra.

Rialp, gener de 2021

Christian Lladós
Arquitecte -Serveis tècnics municipal
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VI.- PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS

1.- INTRODUCCIÓ.
2.- PROGRAMA D’OBRA.

1. INTRODUCCIÓ.
El present document té per objectiu desenvolupar un programa bàsic de planificació dels
treballs i actuacions previstes en el projecte d’execució de les millores en les instal·lacions
existents en la xarxa de distribució d’aigua potable en el municipi de Rialp (Pallars Sobirà),
Lleida.
Els treballs esmentat consistiran en el muntatge i posada en servei d’un equip semi soterrat de
filtració en continu de l’aigua captada (Altitud: 1.400 msnm), abans del seu emmagatzematge i
tractament (cloració) en l’interior dels dipòsits. Amb el sistema plantejat es pretén millorar el
paràmetre de la terbolesa de l’aigua destinada al consum humà.
Per tal d’optimitzar els resultats, es preveu l’intal·lació d’una sèrie d’equips i elements auxiliar
que possibilitin l’enregistrament i processament de les dades en temps reals, automatitzant la
presa de decisions mitjançant un autòmat programable (PLC).
2. PROGRAMA D’OBRA.

SETMANA 6

SETMANA 5

SETMANA 4

SETMANA 3

SETMANA 2

ACTUACIONS / SETMANA

SETMANA 1

El projecte s’estructura en una única fase en la qual es trobaran implicats diferents oficis i
industrials.

1. Acta de Replanteig.
2. Implantació del Pla de Gestió de Residus.
3. Moviment de terres (Soterrament Filtre).
4. Moviment de terres (Rases de Serveis).
5. Construcció solera del Filtre de sorra.
6. Transport i posicionament del Filtre.
7. Construcció mur perimetral del Filtre.
8. Construcció fonamentació Local Tècnic.
9. Construcció Local Tècnic.
10. Instal·lació equipaments Local Tècnic.
11. Connexió de canonades a equip Filtració.
12. Connexió d'elements auxiliars.
13. Escomesa elèctrica al Local Tècnic.
14. Connexió de canonades a xarxa existent.
15. Proves de Servei.
16. Acta Final d'Obra.
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1.- OBJECTE DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
S’elabora el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, donat que en el projecte d’obres
redactat i del que aquest document forma part, no es dona cap dels supòsits previstos en
l’apartat 1 del article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, del Ministeri de Presidència,
per el que s’estableixen les disposicions mínimes en matèria de Seguretat i de Salut en les obres
de construcció.
D’altra banda, en l’apartat 1 de l’article 17 (Capítol IV) del Reial Decret 1627/1997 s’explicita el
següent:
La inclusió en el projecte de execució d’obra del Estudi de Seguretat i Salut o, en tot cas, del
Estudi Bàsic serà requisit necessari per el Visat del projecte per el Col·legi professional
corresponent, expedició de la Llicència Municipal i demés autoritzacions i tràmits per part de las
diferents Administracions públiques.
L’Estudi Bàsic te per objecte precisar les Normes de Seguretat i Salut aplicables en la obra,
conforme especifica l’apartat 2 de l’article 6 del citat Reial Decret.
Igualment s’especifica que a tal efecte haurà de contemplar:


La identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures
tècniques necessàries.



Relació dels riscos laborals que no poden eliminar-se conforme a l’indica’t
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques que
tendeixin a controlar i reduir riscos valorant la seva eficàcia, en especial quan es
proposin mesures alternatives (donat el cas, es tindrà en compte qualsevol altre
tipus d’activitat que dugui a terme en la mateixa i contindrà mesures específiques
relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de l’Annex II del Reial
Decret).



Previsions i informacions útils per a efectuar en el seu dia, en las degudes
condicions de Seguretat i Salut, els previsibles treballs posteriors.

1.1.- JUSTIFICACIÓ DE L’ESTUDI
Segons l’Article 4 del RD. 1627/1997, el promotor estarà obligat a que en fase de redacció del
projecte s’elabori un Estudi de Seguretat i Salut en els projectes d’obres que es doni algun dels
següents supòsits:
a)

Que el Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) per contracta inclòs en el projecte
sigui igual o superior a 75 milions de pessetes (450.759,1 €).

b)

Que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, havent-hi en algun
moment a més de 20 treballadors, de forma simultània.

c)

Que el volum de mà d’obra estimada, entenent-se per tal la suma dels dies de treball
del total dels treballadors en la obra, sigui superior a 500.

d)

Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

En els projectes d’obres no inclosos en cap dels supòsits previstos en l’apartat (1), el promotor
estarà obligat a que en fase de redacció del projecte s’elabori un Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
a)

El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) del treballs previstos ascendeix a la
quantitat de:
P.E.M. = 102.124,90 € < 450.759,1 €
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b)

El termini d’execució previst de les citades instal·lacions es inferior a tres (3) mesos,
no havent-hi en cap moment a més de 20 treballadors, de forma simultània.
Termini d’execució:
Nombre de treballadors:

c)

El volum de mà d’obra estimat:

1,5 mesos
4
120

< = 3 mesos
< = 20 treballadors
< 500

S’observa doncs que no es dona cap de les circumstàncies o supòsits previstos en l’apartat 1 de
l’article 4 del RD. 1627/1997, per tant, es redacta el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
1.2.- PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA
L’article 10 del RD. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els Principis d’Acció Preventiva
recollits en l’article 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de
novembre)” durant l’execució de l’obra i en particular en les següents tasques o activitats:
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 posada en servei i el control periòdic de les
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la Seguretat i Salut dels
treballadors.

e)

La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsits dels
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses.

f)

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g)

L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes.

h)

L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que
s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases de treball.

i)
j)

La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat
que es realitzi a l’obra o prop del lloc on es troba ubicada l’obra.

Els Principis d’Acció Preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 son els següents:
1- L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció,
d’acord amb els següents principis generals:
a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
c) Combatre els riscos a l’origen.
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d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la
concepció dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i limitar els efectes
del mateix sobre la salut.
e) Tenir en compte l’evolució de la tècnica.
f)

Substituir allò que es perillós per allò que tingui poc o cap perill.

g)

Planificar la prevenció, cercant un conjunt coherent que integri la tècnica,
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la
influència dels factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
i)
2-

Donar les degudes instruccions als treballadors.

L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en
matèria de Seguretat i Salut en el moment d’encomanar les feines.

3- L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els
teballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les
zones de risc greu i específic.
4-

L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador.
Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a la dels que es pretén
controlar i no existeixin alternatives mes segures.

5-

Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com
a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte de ells mateixos i les
societats corporatives respecte als socis, l’activitat dels quals consisteixi en la
prestació del seu treball personal.

2.- CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES.
2.1.- SITUACIÓ DE LES OBRES.
La parcel·la en la qual es troba previst emplaçar l’Activitat és situat en el:
Referència cadastral:

25226A003002790000GM

Polígon: 3 Parcel·la: 279
T.M. de Rialp (Pallars Sobirà)
25.594 LLEIDA
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2.4.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES.
Les actuacions plantejades en el present projecte d’execució es centren bàsicament en:
-

Construcció d’un local tècnic destinat als equips de tractament d’aigua (ETAP):
o
o
o
o

Instal·lació d’equips de mesura de la terbolesa de l’aigua.
Instal·lació d’un equip de filtratge de sorra en continu.
Instal·lació de vàlvules motoritzades per a la gestió dels cabals disponibles.
Instal·lació d’un autòmat programable (PLC) per a la regulació i control.

-

Excavació en terreny natural per a soterrament de l’equip de filtratge d’aigua.

-

Excavació i reblert de rases destinades a les canonades d’interconnexió.

2.4.1. Instal·lació elèctrica provisional.
El subministrament elèctric provisional es realitzarà mitjançant un Grup electrogen de la potència
adequada a les necessitats del servei.
La instal·lació elèctrica provisional d’obra serà realitzada per una empresa instal·ladora
autoritzada.
Un cop realitzada l’escomesa a través d’un armari de protecció, a continuació es situarà el
Quadre General de Comandament i Protecció, format per seccionador general, interruptor
omnipolar de tall automàtic, interruptors magnetotèrmics i diferencials en cada un dels circuits i
posada a terra general de tota la instal·lació.
D’aquest quadre de protecció (QGCP) podran sortir circuits d’alimentació a quadres secundaris
mòbils, acomplint amb les condicions exigides per instal·lacions a la intempèrie.
El conjunt de la instal·lació haurà d’acomplir amb les prescripcions (ITC-BT 33) del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió (RD. 842/2002).
Riscs més freqüents








Ferides i talls en les mans.
Caiguda de persones en alçada o al mateix nivell.
Descarregues elèctriques d’origen directe o indirecte.
Treballs amb tensió.
Intentar treballar sense tensió, però, sense assabentar-se de que ha estat interrompuda.
Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
Usar equips inadequats o deteriorats.

Proteccions col·lectives
Manteniment periòdic de la instal·lació, amb revisió del estat dels conductors, preses de terra,
endolls, etc.
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Proteccions personals
Serà obligatori l’ús de:
-

Casc homologat de seguretat dielèctrica i guants aïllants.
Verificador de tensió, eines manuals amb aïllament.
Botes aïllants, jaqueta ignífuga en maniobres elèctriques.
Escales, catifes i accessoris de maniobra aïllants.

Normes de actuació durant els treballs
Qualsevol part de la instal·lació es considera sota tensió, mentre no es comprovi el contrari con
aparells destinats a tal efecte.
Els trams aeris seran tensats amb peces especials entre suports. Si els conductors no poden
suportar la tensió mecànica prevista, s’utilitzaran cables fiadors amb una resistència de
trencament de 800 Kg, fixant-los al conductor amb peces apropiades.
Els conductors estesos pel terra (solera), no es trepitjaran ni es col·locaran materials sobre ells,
protegint-los adequadament al travessar zones de pas.
En la instal·lació d’enllumenat estaran independitzats els circuits de zones de treball, magatzems,
etc. Els aparells portàtils estaran convenientment aïllats i seran estancs a l’aigua.
Les derivacions de connexió a màquines es realitzaran amb terminals a pressió, disposant
d’elements de comandament de marxa i aturada. No estaran sotmeses a tracció mecànica que
origini el seu trencament.
Las làmpades d’enllumenat estaran a una alçada mínima de 2,50 metros del terra, trobant-se
protegides amb coberta resistent les que puguin ser accedides amb facilitat.
Els conductors deteriorats seran substituïts de forma immediata.
Es senyalitzaran els llocs on es trobin instal·lats els equips elèctrics.
Es donaran instruccions sobre les mesures a prendre en cas d’incendi o accident elèctric.
Existirà senyalització clara i senzilla, prohibint l’accés de persones als llocs on es trobin instal·lats
els equips elèctrics, així com la utilització d’aparells elèctrics a persones no autoritzades.
2.4.2. Instal·lació contra incendis.
Contràriament al que es podria creure, els riscos d’incendi son nombrosos degut principalment a
l’activitat simultània de varis oficis i dels seus corresponents materials (fusta, resines, materials
amb dissolvents en la seva composició, pintures, etc.). Son per tant molt importants les mesures
de prevenció adoptades.
Aquesta instal·lació te caràcter temporal, utilitzant-la el constructor per dur a bon termini el
compromís de realitzar una determinada construcció, sent els mitjans provisionals de prevenció
els elements materials que utilitzarà el personal d’obra per atacar el foc.
Segons UNE-230/0 i d’acord amb la naturalesa del combustible, els focs es classificaran en els
següents
tipus:
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Classe A
Denominats també focs secs, el material combustible son matèries sòlides inflamables com la
fusta, el paper, la palla, etc., a excepció dels metalls.
L’extinció d’aquests focs s’aconsegueix per l’efecte refrescant de l’aigua o de solucions que
continguin un gran percentatge d’aigua.
Classe B
Son focs de líquids inflamables i combustibles, sòlids o liquables.
Els materials combustibles més freqüents son: quitrà, gasolina, asfalt, dissolvents, resines,
pintures, vernissos, etc.
L’extinció d’aquests focs s’aconsegueix per aïllament del combustible de l’aire ambient, o per
ofegament.
Classe C
Son focs de substàncies que en condiciones normals passen al estat de gas, com el metà, butà,
acetilè, hidrogen, propà, gas natural.
La seva extinció s’aconsegueix suprimint l’arribada del gas.
Classe D
Son aquells en els que es consumeixen metalls lleugers inflamables i compostos químics
reactius, com magnesi, alumini en pols, llimadures de titani, potassi, sodi, liti, etc.
Per controlar i extingir focs d’aquesta classe, es precís utilitzar agents extintors especials, en
general no s’utilitzarà cap agent empleat per combatre focs de la classe A, B i C, ja que existeix
el perill de augmentar la intensitat del foc a causa d’una reacció química entre algun de los
agents extintors i el metall que s’està cremant.
OBSERVACIÓ: Durant a fase d’execució de l’obra objecte del present Estudi Bàsic, en cas
de provocar-se un incendi, la major probabilitat correspon a focs de la classe A i classe B.
Riscos més freqüents
-

Emmagatzematge de materials combustibles
Treballs de soldadura
Treballs de flama oberta
Instal·lacions provisionals d’energia

Proteccions col·lectives
-

Mantenir lliures d’obstacles les vies d’evacuació, especialment escales.
Instruccions precises al personal de les normes d’evacuació en cas d’incendi.
Existència de personal entrenat en la utilització dels mitjans d’extinció.

OBSERVACIÓ: Es disposarà en obra dels següents mitjans de extinció:
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Extintors portàtils homologats i revisats:
QUANTITAT (Ut)
1
1
1
1
1

TIPUS
CO2 de 5 Kg
CO2 de 5 Kg
CO2 de 5 Kg
Pols sec ABC de 6 Kg
Pols sec ABC de 6 Kg

UBICACIÓ
Prop del Quadre General de Protecció
En zona de líquids inflamables
En zona d’eines
En zones de soldadura o flama oberta
En la oficina d’obra

Normes d’actuació durant els treballs
-

Prohibició de fumar en las proximitats de líquids inflamables i materials combustibles

-

No emmagatzemar grans quantitats de material combustible

-

No col·locar fonts de ignició pròximes al emmagatzematge de material

-

Revisió i comprovació periòdica de la instal·lació elèctrica provisional.

-

Retirar el material combustible de les zones pròximes als treballs de soldadura.

2.4.3. Instal·lació de maquinaria.
Es dotarà a totes les màquines dels oportuns elements de seguretat.
2.5.- ACCÉS A LES OBRES
Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tan sols les persones
autoritzades i dotades de les preceptives proteccions personals puguin accedir-hi.
L’accés es trobarà tancat, disposant-se d’avisadors o timbre. Un cop obert, aquest es trobarà
vigilat de forma permanent.
Previ inici dels treballs, degut al pas continuat del personal, es condicionaran i protegiran els
accessos, senyalitzant-los de forma convenient i protegint el entorn d’actuació amb senyals del
tipus:
- Prohibit aparcar en la zona d’entrada de vehicles
- Prohibit el pas de vianants per l’entrada de vehicles
- Us obligatori de casc de seguretat
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra
- Etc.
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3.- EXECUCIÓ DEL PROJECTE
3.1.- PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL.
El pressupost d’execució material (P.E.M.) de les obres ascendeix a la quantitat de 85.211,15 €
3.2.- TERMINI D’EXECUCIÓ.
Es preveu una durada d'1,5 mesos per l’execució dels treballs contemplats en el present
document.
3.3.- NOMBRE DE TREBALLADORS.
El nombre de treballadors previst per duu a terme el treballs esmentats en el present document
es de:
QUANTITAT

SIMULTANEÏTAT

3
4

Mitjana
Màxima

4.- UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCS.
4.1.- SERVEIS PROVISIONALS.
A l’obra es disposarà dels següents serveis provisionals:
- Subministrament d’aigua.
- Xarxa de desguàs (sanejament)
- Subministrament elèctric.
4.2.- IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS.
Segons s’explicita en el punt 2 de l’article 6 del RD. 1627/1997 l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
contindrà les mesures específiques relatives als treballs inclosos en un o varis dels apartats de
l’Annex II.
En el punt 3 del mateix article s’indica que s’hauran de contemplar també les previsions i
informacions útils per a poder efectuar en el seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i
salut, els previsibles treballs posteriors de reparació i manteniment.
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra, establertes a
l’annex IV del RD. 1627/1997, s’enumeren a continuació els riscos particulars dels diferents
treballs d’obra previstos, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés
d’execució de l’obra o be ser aplicables a tasques puntuals.
S’haurà de tenir especial cura en els riscs més usuals a les obres, com es ara, caigudes, talls,
cremades i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es
realitzi.
A més, s’ha de tenir en comte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i
tenir
cura
en
minimitzar
en
tot
moment
el
risc
d’incendi.
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4.3.- UNITATS CONSTRUCTIVES I ELS SEUS RISCS.
En la taula següent es reflexa la relació d’unitats constructives interiors que composen els treballs
previstos i els riscs inherents a les diferents activitats:
Unitats constructives

Riscs

Obra Civil:
- Moviments de terres
- Excavacions de rases i reblerts
- Encofrats
- Formigonats

Presència d’aigua Presència

- Construcció d'arquetes de registre
- Elevació i posicionament del filtre
- Construcció del local tècnic
- Muntatge de tanca metàl·lica de protecció
Instal·lacions:
- Muntatge de canalitzacions elèctriques

d’electricitat Caigudes al
mateix nivell Caigudes des de
punts alts Caiguda d’objectes i
materials Projecció de
partícules als ulls Ferides i

- Estesa de conductors
- Muntatge d'equips de regulació i control
- Muntatge de canonades d'aigua
- Muntatge de vàlvules DN 150 / PN 16

talls en les mans
Descarregues elèctriques d’origen
directe o indirecte

- Connexionat del filtre d'aigua
- Muntatge de tubs de sanejament
- Muntatge d'extintors
- Posada en servei dels equips

En l’obra objecte del present (E.B.S.S.) no s’identifiquen Riscs Especials que pertanyin a la
relació no exhaustiva dels treballs enumerats en l’Annex II del RD. 1627/1997.

VII.- ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

Pàgina 10 de 19

5.- DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS UTILITZATS.
En la taula següent es reflexa la relació dels principals materials i equips utilitzats per tal
d’executar els treballs previstos:
Unitats constructives

Materials i Equips

Obra Civil:

Obra Civil:

- Moviments de terres

- Retroexcavadora, Dumper.

- Excavacions de rases i reblerts

- Pala, pic, martell, filferro, puntes.

- Encofrats

- Bosses de runa homologades.

- Formigonats

- Contenidors de runes (RSU).

- Construcció d'arquetes de registre

- Camió Ploma.

- Elevació i posicionament del filtre

- Barres d'acer corrugat.

- Construcció del local tècnic

- Encofrats (metàl·lics/fusta).

- Muntatge de tanca metàl·lica de protecció

- Bastides (H < 2 m ).
- Formigonera.
- Sacs de Ciment i aigua.
- Àrids i morter de ciment.
- Grup electrogen / Benzina / Gasoli.
- Tubulars de ferro galvanitzat.
- Malla (Fe) electrosoldada.
- Tanca metàl·lica perimetral.
- Pintura.

Instal·lacions:

Instal·lacions:

- Muntatge de canalitzacions elèctriques

- Canonades d'aigua: PE + Acer
Inoxidable (316).

- Estesa de conductors
- Muntatge d'equips de regulació i control
- Muntatge de canonades d'aigua

- Vàlvules (manuals/motoritzades).
- Equips i elements de Filtratge.

- Muntatge de vàlvules DN 150 / PN 16
- Connexionat del filtre d'aigua

- Equips de mesura.

- Muntatge de tubs de sanejament

- PLC.

- Muntatge d'extintors

- Safates de material plàstic.

- Posada en servei dels equips

- Conductors (Cu) elèctrics.
- Mecanismes elèctrics.
- Canonades (PE) d'aigua.
- Tubs PVC sanejament.
- Extintors manuals:Pols ABC/CO2.
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6.- RISCS A L’ÀREA DE TREBALL.
Els riscs més significatius de l’operari a l’àrea de treball són:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Caigudes d’alçada
Caigudes a diferent nivell
Caigudes al mateix nivell
Cops i talls
Projecció de partícules als ulls
Inhalació de pols
Cremades
Risc elèctric

7.- PREVENCIÓ DEL RISC.
7.1.- PROTECCIONS INDIVIDUALS.
Es consideren els següents Equips de Protecció Individual (E.P.I.):
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Cascs per a tots els operaris, incloent-hi visites puntuals + DO.
Guants d’ús general.
Guants de goma aïllants.
Ulleres de protecció (impacte + antipols).
Botes de seguretat.
Botes d’aigua.
Protectors auditius.
Màscares antipols.
Arnés i cinturó de seguretat.
Granotes de treball.
Roba contra la pluja.

7.2.- PROTECCIONS COL·LECTIVES I SENYALITZACIÓ.
Es consideren els següents Sistemes de Protecció Col·lectiva (S.P.C.) i Senyalització:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Tanques de limitació i protecció
Baranes
Ancoratges pel cinturó de seguretat
Escales de mà
Extintors
Estabilitat de bastides i estructures suport
Senyals de trànsit i seguretat

7.3.- INFORMACIÓ.
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa la informació dels
riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.
7.4.- FORMACIÓ.
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l’exposició i la informació dels mètodes de treball i
dels riscos que aquests comporten juntament amb les mesures de Seguretat que hauran de fer
servir.A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis,
de manera que a l’obra es disposi d’algun socorrista.
Cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a l’obra ha rebut formació en matèria de Seguretat
i Salut.
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7.5.- MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS.
Es disposarà d’una farmaciola amb el material necessari.
S’haurà d’informar en un rètol visible a l’obra de l’emplaçament més proper dels diversos Centres
Mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s’ha
de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.
7.6.- RECONEIXEMENT MÈDIC.
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es
repetirà al cop d’un any.
7.7 - PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS.
Es senyalitzarà, d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb el carrer, i
s’adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.
Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant
els tancaments necessaris.
Es tindrà en compte, principalment:
- La circulació de la maquinària prop de l’obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l’obra

8.- PLA DE SEGURETAT.
En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre de 1997, el contractista
principal està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut abans de l’inicia de l’obra, en què
s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
als seus mitjans i mètodes d’execució.
Aquest Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador
en matèria de Seguretat i Salut en execució d’obra.
El esmentat Pla de Seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial Decret
1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin
oportuns, i puguin procedir al compliment de l’acta d’aprovació, Visada pel col·legi professional
corresponent.
El Pla de Seguretat i Salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà el contractista als
serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de Barcelona amb la
comunicació d’obertura de Centre de Treball, com resulta preceptiu.
Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el Pla de Seguretat i salut, de resultes de les
alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé per
variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar el present Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut, requerirà l’aprovació del tècnic autor de l’E.B.S.S., així com del coordinador en
matèria
de
seguretat
en
la
fase
d’execució
d’obres.
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9.- LLIBRE D’INCIDÈNCIES.
A l’obra hi haurà un Llibre d’Incidències facilitat per la Direcció Facultativa, que haurà d’estar en
poder del contractista o representant legal o del Coordinador de Seguretat en fase d’execució, i a
disposició de la Direcció Facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals
podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes perquè el Coordinador o, si no cal
Coordinador, la Direcció Facultativa notifiqui a la Inspecció de Treball a Barcelona, Travessera de
Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores.

10.- PRESCRIPCIONS GENERALS DE SEGURETAT.
Quan s’esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i
l’assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el cap d’obra de la contracta principal realitzarà
una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat
l’accident.
A més dels tràmits establerts oficialment, l’empresa passarà un informe a la Direcció Facultativa de
l’obra, on s’especificarà:
- Nom de l’accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l’accident; descripció de l’accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.
Aquest informe es passarà a la Direcció Facultativa i al Coordinador de Seguretat en fase d’execució
el dia següent al de l’accident com a molt tard.
La Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat podran aprovar l'informe o exigir l’adopció de
mesures complementàries no indicades a l'informe.
Per a qualsevol modificació futura en el Pla de Seguretat i Salut que fos necessari realitzar, caldrà
aconseguir prèviament l’aprovació del Coordinador de Seguretat i de la Direcció Facultativa.
El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les
ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.
El contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones autoritzades i
amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l’obra.
L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat permanentment quan s’obri.
El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l’eficàcia
preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com
de les màquines i vehicles de treball.
El contractista portarà el control dels equips de protecció individual (EPI) facilitats a la totalitat del
personal que intervé a l’obra.
En els casos que no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les
prestacions respectives.
El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment
correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la Direcció Facultativa, etc., usarà per circular per l’obra el casc
de
seguretat.
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La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les
adaptacions millorades amb l’aval d’un tècnic responsable que en garanteixi l’operativitat funcional
preventiva.
Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els
xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran les piquetes de terra necessàries.
Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre
l’electricista de l’obra.
Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

11.- CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ.
Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un
període de vida útil.
Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d’una determinada
peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de
lliurament.
Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant,
seran reposades immediatament.
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

12.- EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI).
Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb
més freqüència en un Centre de Treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents
a què estan exposats els treballadors d’aquest sector.
CASC:
El casc ha de ser d’ús personal i obligat en les obres de construcció.
Ha d’estar homologat d’acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de
Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.
Les característiques principals són:
- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions V > = 1.000 V.
-Pes: no ha d’ultrapassar els 450 g.
Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat
utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.
En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se’n canviïn les peces
interiors en contacte amb el cap.
CALÇAT DE SEGURETAT:
Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d’accidents mecànics, i
que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l’ús de calçat de seguretat
(botes) homologat d’acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball
de
31-01-80,
BOE
núm.
37
de
12-02-80.
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Les característiques principals són:
- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d’ultrapassar els 800 g.
Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d’aigua o de morter, les botes
han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-1281, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.
GUANTS:
Per tal d’evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosis, talls, esgarrapades, picadures,
etc.), cal fer servir guants.
Poden ser de diferents materials, com ara:
- Cotó o punt:
- Cuir:
- Làtex rugós:
- Lona:

feines lleugeres
manipulació en general
manipulació de peces que tallin
manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d’estar homologats segons la Norma tècnica
reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.
Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d’electrocució, cal fer servir guants homologats
segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm.
211 de 02-11-75.
CINTURONS DE SEGURETAT:
Quan es treballa en un lloc alt i hi hagi perill de caigudes eventuals, és preceptiu l’ús de cinturons de
seguretat homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-13, Resolució de la DG de Treball
de 08-06-77, BOE núm. 210 de 02-09-77.
Les característiques principals són:
- Classe A: cinturó de subjecció. S’ha de fer servir quan el treballador no s’hagi de desplaçar o
quan els seus desplaçaments siguin limitats. L’element amarrador ha d’estar sempre tibant per
impedir la caiguda lliure.
PROTECTORS AUDITIUS:
Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB
(A), és obligatori l’ús de protectors auditius, que sempre seran d’ús individual.
Aquests protectors han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica reglamentaria MT-2,
Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.
PROTECTORS DE LA VISTA:
Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids
i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o
pantalles.
Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d’estar homologats d’acord amb la Norma tècnica
reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.
ROBA DE TREBALL:
Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota,
facilitada per l’empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.
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La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals
(bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.
En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d’humitat similars, se’ls facilitarà roba
impermeable.

13.- SISTEMES DE PROTECCIONS COL·LECTIVES (SPC).
Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal
fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.
TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:
Tindran com a mínim 100 cm d’alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de
ser estable i no s’ha de poder moure ni tombar.
BARANES:
Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.
Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i
una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.
CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):
Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord amb la
seva funció protectora.
ESCALES DE MÀ:
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues
persones.
La longitud serà superior en 1 metre el punt superior de desembarcament.
Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva part superior per tal d’evitar moviments.
Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l’esca-la.

14.- SERVEIS DE PREVENCIÓ.
SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:
El contractista principal disposarà d’assessorament tècnic en Seguretat i Salut, propi o extern.
SERVEI MÈDIC:
Els contractistes d’aquesta obra disposaran d’un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar
el reconeixement mèdic prelaboral obligat.
Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.
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15.- COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT.
Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que
disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.
Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements
acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el
Comitè de Seguretat i Salut. El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà
immediatament el que s’hagi consumit.

16.- INSTAL·LACIONS DE SALUBRITAT I CONFORT.
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i
característiques, al que preveuen a l’especifica’t els articles 44 de l’Ordenança General de Seguretat
i Higiene, i 335,336 i 337 de l’Ordenança Laboral de la construcció, vidre i ceràmica.
Consideracions prèvies.
Atès a que les instal·lacions d’aquestes característiques admeten certa flexibilitat, donat que es el
Cap d’obra el que les ubica i projecta en funció de la programació establerta en l’obra, es fa
necessari marcar les pautes i condicions que aquestes han de reunir, indicant el programa de
necessitats i la superfície mínima, en funció del nombre d’operaris implicats.
Condicions d’ubicació.
Hauran de situar-se en el punt més compatible amb la entrada i sortida d’objectes, maquinaria i
equips a obra.
Es convenient situar-los en una zona intermèdia entre els espais més característics de l’obra, per
tal de reduir els desplaçaments
Tanmateix, s’haurà d’adequar la zona més adient en funció de la disponibilitat d’evacuació dels
serveis de sanejament.
Dotacions de reserva de superfície.
En funció del nombre de treballadors implicats en l’obra es disposaran els següents serveis:
Subministrament d’aigua
Las empreses facilitaran al seu personal aigua potable en els llocs de treball.
Vestidors
La empresa disposarà en el Centre de Treball de vestidors per a ús dels treballadors.
2

La superfície mínima dels vestuaris serà de 2 m por cada treballador i tindran una alçada mínima
de 2,30 m.
2

2

4 treballadors x 2 m / treballador = 16 m de superfície útil
Estaran equipats amb seients i armaris individuals metàl·lics o de fusta per tal de que els
treballadors puguin canviar-se i deixar els seus objectes personals.
Els armaris podran tancar-se amb de clau, una copia de la qual es facilitarà al treballador i l’altra
restarà en la oficina per un cas d’emergència.
Número de taquilles: 1 ut. / treballador = 4 taquilles
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Lavabos
El número de lavabos serà, al menys, d’un (1) per cada deu (10) usuaris.
La empresa els dotarà amb tovalloles individuals o assecadors d’aire calent o tovallolers
automàtics de paper, amb els respectius recipients.
Número d’aixetes:

1 ut. / 10 treballadors = 1 ut

Inodors (W.C.)
El número de W.C. serà d’un (1) per cada (25) usuaris.
Estaran equipats completament i degudament ventilats.
Les dimensions mínimes de cabina seran de 1 m x 1,20 m i 2,30 m d’ alçada.
Número de W.C.:

1 ut. / 25 treballadors = 1 ut

Dutxes
El número de dutxes serà d’una (1) per cada deu (10) treballadors i seran d’aigua freda i calenta.
Número de dutxes:

1 ut. / 10 treballadors = 1 ut

La solera, parets i sostre d’aquestes dependències seran llisos i impermeables i estaran fets amb
materials que permetin el rentat, amb la freqüència necessària, amb líquids desinfectants o
antisèptics
Farmaciola
En el centre de treball es disposarà d’una farmaciola amb els mitjans necessaris per poder
efectuar cures de urgència en cas d’accident. Es designarà a una persona capacitada per tal de
vetllar per la integritat de la farmaciola, encarregant-se de la reposició immediata dels elements
exhaurits.
Menjadors
Els menjadors estaran equipats amb bancs, cadires i taules. Es mantindran en perfecte estat de
neteja i disposaran dels mitjans adequats per escalfar els menjars.

17.- CONDICIONS ECONÒMIQUES.
El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s’apliqui a l’estat d’amidaments del
projecte d’execució.

18.- COORDINADOR DE SEGURETAT.
El promotor ha de designar un Coordinador de Seguretat en la fase d’execució de les obres per a
que assumeixi les funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

19.- AVÍS PREVI.
El promotor ha d’efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat, c/ Carrera, 2024 de Barcelona, abans de l’inici de les obres.
L’avís previ és redactarà d’acord amb el disposat en l’annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.
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20.- DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ.
És obligatori el compliment de les disposicions contingudes a:
‐ Estatut dels Treballadors (Llei 8/80, de 10-03-80) (BOE, de 14-03-80).
‐ Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. (OM, de 09-03-71), (BOE, de 16-0371).
‐ Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (OM, de 09-03-71), (BOE, de l'11-03-71).
‐ Ordenança del Treball de l'Indústria Siderometal·lúrgica (OM, de 29-07-70), (BOE, de 25-08-70).
‐ Homologació d’Equips de Protecció Individual per a treballadors (OM, de 17-05-74), (BOE, de 2905-74), (Successives normes MT., 1 a 29).
‐ Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses (Decret 2441/61), (BOE, de 0712-61). Modificació del Reglament (Decret 3494/64) (BOE, de 06-11-64).
‐ Ordenança de Treball de l'Indústria de la construcció, vidre i ceràmica (OM, de 28-08-70), (BOE,
de 25-08-70). Rectificació de l’Ordenança (BOE, de 17-10-70). Modificació de l’Ordenança de 2203-72 (BOE, de 31-03-72).
‐ Prohibició de la manipulació de sacs de més de 80 kg. (OM, de 02-06-71), (BOE, de 16-06-71).
‐ Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) i instruccions tècniques complementàries.
(RD. 842/2002.
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PROJECTE D'INSTAL·LACIÓ D'UN SISTEMA PER AL TRACTAMENT
I MILLORA DE LA QUALITAT DE L'AIGUA POTABLE

PRESSUPOST
Preu

Amidament

Import

1,95

50,000

97,50

13,46

2,000

26,92

5,30

36,360

192,71

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per
a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant
Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb sauló
sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25 cm, com a
màxim
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

40,00

4,350

174,00

30,11

10,320

310,74

11,27

17,300

194,97

Obra

01

Pressupost01

Capítol

01

RASES I MOVIMENTS DE TERRA

01.01

1 E22113C2

m2

01.01

2 F2225432

m3

01.01

3 F222142B

m3

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica
sobre camió
Excavació de rasa en presència de serveis fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a
la vora
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 2050), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

01.01

4 F228AH00

m3

01.01

5 F228U010

m3

01.01

6 F228AB0F

m3

01.01

7 E221B8D6

m3

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb pala excavadora
amb martell trencador i càrrega indirecta sobre camió

9,36

125,000

1.170,00

01.01

8 G2R3B06A

m3

Transport de roca a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12
t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
menys de 20 km
TOTAL

7,09

37,740

267,58

2.434,42

Obra

01

Capítol

02

Pressupost01
OBRA CIVIL

Titol 3

01

CONTENIDOR EQUIP DE FILTRATGE

Estesa de graves per a drenatge de pedra granítica en tongades de 25 cm, com a
màxim
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

45,26

6,250

282,88

10,58

25,000

264,50

Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

85,00

7,500

637,50

11,13

50,000

556,50

01.02.01

1 E225AH70

m3

01.02.01

2 E3Z112P1

m2

01.02.01

3 E3C515G3

m3

01.02.01

4 E3CBDAJJ

m2

01.02.01

5 E3CDC100

m2

Encofrat amb taulons de fusta per a lloses de fonaments

23,98

8,000

191,84

01.02.01

6 E4E25619

m2

30,85

40,700

1.255,60

01.02.01

7 E4EZ3000

kg

1,08

200,000

216,00

01.02.01

8 E4EZQ024

m3

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM III, 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
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment

101,62

6,105

620,39

01.02.01

9 E7743260

m2

13,20

40,700

537,24

01.02.01

10 F2285M00

m3

40,00

8,140

325,60

Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat permeable al vapor no
resistent a la intempèrie, amb massa específica de 52 a 64 g/m2, segellat amb
cinta adhesiva i fixada mecànicament
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
TOTAL

Obra

01

Capítol

02

OBRA CIVIL

Titol 3

02

LOCAL TÈCNIC

4.888,05

Pressupost01

01.02.02

1 F2285H00

m3

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb graves per a drenatge
de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant

44,13

1,200

52,96

01.02.02

2 E3Z112P1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

10,58

12,000

126,96

01.02.02

3 E31B4000

kg

01.02.02

4 E31521M3

m3

01.02.02

5 E4E2561L

m2

01.02.02

6 E4E765EF

01.02.02

Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit
elàstic >= 500 N/mm2
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb cubilot

1,16

300,000

348,00

72,19

4,200

303,20

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4
(10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

27,66

60,900

1.684,49

m

Llinda estructural de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ciment, de
400x200x200 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3, color gris, amb les
cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:3

12,72

2,700

34,34

7 E4LH746A

m2

24,20

22,320

540,14

01.02.02

8 E4D8D500

m2

58,98

8,800

519,02

01.02.02

9 E45918B3

m3

Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge,
amb revoltó de morter de ciment i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 43,5 kNm per
m d'amplària de sostre
Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a cèrcols de
directriu recta
Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/IIa de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

100,95

4,464

450,64

01.02.02

10 E5Z15N2D

m2

Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

8,77

21,080

184,87

01.02.02

11 E711LA96

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-7 segons UNE 104402 de 7,5
kg/m2 de dues làmines bituminoses d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

27,83

26,000

723,58

01.02.02

12 E93A5570

m2

7,99

26,000

207,74

01.02.02

13 E51118A1

m2

Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm
Acabat de terrat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant, amb base
de poliestirè expandit, de color gris, de 30x40 cm, col·locades sense adherir

41,20

26,000

1.071,20

01.02.02

14 E81126L2

m2

21,92

72,600

1.591,39

01.02.02

15 E81123L2

m2

24,58

21,000

516,18

01.02.02

16 E81121L2

m2

17,14

73,800

1.264,93

01.02.02

17 E52Z13JJ

u

213,78

1,000

213,78

01.02.02

18 EABG9A62

u

175,76

1,000

175,76

01.02.02

19 EB32U060

m2

102,78

0,680

69,89

01.02.02

20 E8K2D23K

m

20,77

21,000

436,17

01.02.02

21 E8989240

m2

4,30

94,800

407,64

01.02.02

22 E898D240

m2

4,99

72,600

362,27

01.02.02

23 E89BCBK0

m2

14,87

0,680

10,11

01.02.02

24 E89ABBJ0

m2

17,80

1,935

34,44

01.02.02

25 E936N360

m2

13,38

18,000

240,84

01.02.02

26 ED358985

u

461,10

1,000

461,10

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat
Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat
Finestra de 55x70 cm, amb bastiment i fulla practicable de ferro colat, col·locada
amb fixacions mecàniques
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra
de 90x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de
gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada
Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, i separadors de perfils T
30x30 mm, plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix,
galvanitzada, superfície màxima plafò 2,5 m2, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra
Escopidor de 30 cm d'amplària, amb peça de morter de ciment gris de cara vista
de 300x200x40 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintat de barana i reixa d'acer de planxa, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
Solera de 10 cm de gruix de formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
HNE-15/B/20, abocat amb transport interior mecànic
Pericó de pas i tapa registrable, de 90x90x80 cm de mides interiors, amb paret de
15 cm de gruix de maó massís de 290x140x50 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa
prefabricada de formigó armat
TOTAL

12.031,64

Obra

01

Capítol

03

Pressupost01
INSTAL·LACIÓ AIGUA

Titol 3

01

CANONADES I VALVULERIA

01.03.01

1 FFB1F625

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

39,78

7,000

278,46

01.03.01

2 FFB1J625

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa

55,33

20,000

1.106,60

01.03.01

3 FFM577H0

u

Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 125 mm de diàmetre
nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa acer inoxidable 1.4401
(AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), soldat

180,01

1,000

180,01

01.03.01

4 FFM577K0

u

Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 150 mm de diàmetre
nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa acer inoxidable 1.4401
(AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), soldat

204,60

1,000

204,60

01.03.01

5 OF41B211

m

91,45

35,000

3.200,75

01.03.01

6 FN1216F7

u

408,54

4,000

1.634,16

01.03.01

7 FNE2F304

u

Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 154x2 de diàmetre nominal, AISI 316,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat
superficialment i provat
Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
superficialment
Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de
pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304) amb perforacions d'8 mm a 10 mmde diàmetre, muntat superficialment

401,67

1,000

401,67

01.03.01

8 FN1B26F7

u

Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 150 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)
i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motorreductor trifàsic
multivoltes, muntada superficialment

1.974,33

2,000

3.948,66

01.03.01

9 FN8226F7

u

Vàlvula de retenció de clapeta, segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 150
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular ENGJS-500-7 (GGG50) amb recobriment de resina epoxi (200 micres), clapeta de fosa
nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), tancament de seient metàl·lic, muntada
superficialment
Col·lector DN80 (AISI316L) per a sortida d'aigua de rentat del filtre i connexió a
canonada de 63mm. Inclòs toma d'unió ARPOL o similar.

247,05

1,000

247,05

1.108,00

1,000

1.108,00

01.03.01

10 DGCON3

u

TOTAL

Obra

01

Capítol

03

INSTAL·LACIÓ AIGUA

Titol 3

02

EQUIPS

01.03.02

1 FFILTRE1

pa

Subministrament i muntatge de contenidor de filtració amb llit de arena de rentat
en continu, model M-1000 SANIFUTUR o similar, incloent muntatge de tubuladura
i valvuleria annexa a l'equip. Construït en polièster reforçat amb fibra de vidre y
ànima d`acer de 4,50 m d'alt per 1,9 m de secció circular. Nucli intern en acer
inoxidable AISI-316. Inclou carga d'arena amb 1.500 kg aprox. Tot inclòs proves i
posada en marxa de tot el circuit. Inclou elements de connexió ràpida marca Arpol
o similar de DN150 (6unitats), DN50(2unitats), vàlvula de papallona DN150
(1unitat) aïllament i part proporcional de suports de canonades.

01.03.02

2 FFILTRE2

pa

01.03.02

3 FFILTRE3

pa

01.03.02

4 FFILTRE5

pa

01.03.02

5 FNM16227

u

01.03.02

6 FFILTRE6

01.03.02

01.03.02

12.309,96

Pressupost01

29.741,23

1,000

29.741,23

Arena silícia amb granulometria 1-2 mm, amb puresa 98 %, subministrada en bigbag de 1,5 Tm. S'inclou transport fins a local tècnic i col·locació en l'interior del
ﬁltre.

105,00

10,000

1.050,00

Subministrament i muntatge de compressor DT4-10 a paletes de funcionament en
sec, refrigerat per aire, cabal de 7 m3/h a 1 bar de pressió, potència de 0,37 kW,
connexió 380 V, gir a 1420 rpm, pes de 16 kg. Tot inclòs inclús proves i posada en
marxa de tot el circuit.
Subministrament i muntatge de Quadre pneumàtic de control per a 1 filtre.
Composat per filtre d'aire, cabalímetre. Inclou regulació manual del cabal de
rentat. Tot inclòs inclús proves i posada en marxa de tot el circuit.

856,00

2,000

1.712,00

1.240,94

1,000

1.240,94

Subministrament i muntatge de Bomba dosificadora de membrana marca ALLDOS
o similar de 15 l/h de cabal, 220 V. Capçal PVC, membrana Tefló, vàlvula de
injecció i vàlvula de peu, incloses totes les peces necessàries per ser connectat a la
canonada d'entrada del filtre de sorra, cablejat i connexió al sistema elèctricl.
Inclou microprocessador electrònic. Potència 0,015 kW i tot l'equip necessari per
fer la dissolució del reactiu. Tot inclòs inclús proves i posada en marxa de tot el
circuit.

975,25

1,000

975,25

pa

Subministrament i muntatge de Dipòsit 500 l de capacitat construït en PE roto
moldejat, diàmetre de 0,8 m i altura de 1,2 m, inclou vàlvula de buidat. Tot inclòs
inclús proves i posada en marxa de tot el circuit. Inclou cubeta de retenció de fluid
coagulant de 500 litres de capacitat construït en PE roto moldejat.

868,00

1,000

868,00

7 GS9AU010

u

Subministrament i muntatge de Mesurador de terbolesa en canonada d'entrada a
planta marca Hach, sistema de mesura nefelomètrica, sortida 4..20 mA,
Alimentació 220 V incloses totes les peces necessàries per ser connectat a la
canonada d'entrada del filtre de sorra, cablejat i connexió al sistema elèctric i de
control. Tot inclòs inclús proves i posada en marxa de tot el circuit.

3.207,96

1,000

3.207,96

8 GS9B0060

u

Mesurador de cabal ENDRESS+HAUSER, amb canal per a canonades DN150 del
tipus magnètic inductiu, emisió de senyal analògica 4-20 mA, kit de fixació extern
a canonada i 5 m de cable PVC, inclosos p.p de materials auxiliars, completament
instal·lat i provat

1.523,74

1,000

1.523,74

01.03.02

9 GS9CU000

u

Mesurador de nivell ENDRESS+HAUSER mitjançant sensor hidrostàtic, amb emisió
de senyal analògica 4-20 mA, compensació de la temperatura, per a un ventall de
mesures de 0 a 0,6 bar, incloent cable PE 10 m i junta de sensor de Vitón, inclosos
p.p de materials auxiliars, completament instal·lat i provat

850,12

2,000

1.700,24

01.03.02

10 G6A14DES

u

Escala d'accés a mòdul de filtració de 1,5 m de alt, construcció en acer inox.
qualitat AISI304, amb sòl en tràmex d'acer galvanitzat amb protecció anticaiguda
segons normaXva actual. Inclòs baranes de protecció.

956,37

1,000

956,37

01.03.02

11 TRANSPO

u

Transport d'Equip de filtratge mitjançant transport especial equipat amb mitjans
d'elevació per a la col·locació a l'obra.

1.089,56

1,000

1.089,56

01.03.02

12 EM31321K

u

107,79

1,000

107,79

01.03.02

13 EM31261K

u

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment
Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb armari muntat superficialment
TOTAL

83,45

1,000

83,45

Obra

01

Capítol

04

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 3

01

QUADRES ELÈCTRICS

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a tres
fileres de dotze mòduls i muntada superficialment
Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat
d'intensitat nominal 40 A, tetrapolar (3P+N), PIA corba C, de poder de tall segons
UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil
DIN
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN. Article: ref. 78440-64 de la serie Interruptors diferencials de SIMON

01.04.01

1 EG146602

u

01.04.01

2 EG482345

u

01.04.01

3 EG4253JHJ1 u
UB

01.04.01

4 EG415FJHJ1R u
3

01.04.01

5 EG15

01.04.01

44.256,53

Pressupost01

61,50

1,000

61,50

217,20

1,000

217,20

178,39

1,000

178,39

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68440-50 de la serie Interruptors
automàtics magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D (accessoriables) de SIMON

111,65

2,000

223,30

u

Desmuntar les proteccions en el Quadre existent a la caseta de cloració i tornar a
muntar a nou quadre. Inclou p.p. de cablejat i comprobació general.

97,72

1,000

97,72

6 EG146B02

u

217,67

1,000

217,67

01.04.01

7 EG4252JH

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic i metàl·lica amb porta, per a sis fileres
de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment
Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions
de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

129,93

3,000

389,79

01.04.01

8 EG415FJ9J1Q u
Y

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68410-50 de la serie Interruptors
automàtics magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D (accessoriables) de SIMON

88,91

4,000

355,64

01.04.01

9 EG415F99J1 u
PR

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN. Article: ref. 68210-50 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D (accessoriables) de SIMON

47,75

6,000

286,50

01.04.01

10 EG42529H

u

Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de
la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN

85,47

5,000

427,35

01.04.01

11 EG415FJBJ1
QZ

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15
kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN. Article: ref. 68416-50 de la serie Interruptors
automàtics magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D (accessoriables) de SIMON

95,79

1,000

95,79

01.04.01

12 EG415F9BJ1 u
PS

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA
corba C, bipolar (2P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA
de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN. Article: ref. 68216-50 de la serie Interruptors automàtics
magnetotèrmics de 10kA Corbes C i D (accessoriables) de SIMON

57,28

1,000

57,28

01.04.01

13 EG4W11B0

u

10,04

32,000

321,28

01.04.01

14 EG4W12B0

u

Born de connexió per a conductors flexibles des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de
12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN
Born de connexió per a conductor neutre, de color blau, per a conductors flexibles
des de 4 fins a 16 mm2 de secció, de 12 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

10,04

19,000

190,76

01.04.01

15 EG4W1220

u

Born de connexió per a conductor neutre, de color blau, per a conductors flexibles
de fins a 2,5 mm2 de secció, de 5 mm de pas, muntada sobre perfil DIN

9,27

26,000

241,02

01.04.01

16 EG314674

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament, col·locat en tub

12,17

25,000

304,25

01.04.01

17 EG22TD1K

m

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada
TOTAL

2,11

25,000

52,75

Obra

01

Capítol

04

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 3

02

INSTAL·LACIÓ INTERIOR

3.718,19

Pressupost01

01.04.02

1 EG62D1DK

u

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment

15,23

1,000

15,23

01.04.02

2 EG63D15R

u

10,07

1,000

10,07

01.04.02

3 EG63D15D

u

34,40

1,000

34,40

01.04.02

4 EHB173DG

u

Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment
Presa de corrent de superfície, tetrapolar tipus SHUCKO, (4P+T), 20 A 400 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada
superficialment
Llumenera estanca amb difusor cubeta de policarbonat, LED de 57W amb un flux
de 3.400lm., rectangular, amb xassís polièster, IP-65, muntada superficialment al
sostre. Marca philips model CoreLine WT120C o similar.

160,66

2,000

321,32

01.04.02

5 EH61E831

u

56,97

1,000

56,97

Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de policarbonat i
cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 210 lumens i 1 hora d'autonomia,
per a cobrir una superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP
423, col.locat superficialment, tipus Hydra N5S de Daisalux o equivalent

01.04.02

6 EG21271H

m

Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,72

25,000

68,00

01.04.02

7 EG21251H

m

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i
una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

2,45

20,000

49,00

01.04.02

8 EG222511

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de
320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

0,90

40,000

36,00

01.04.02

9 EG151522

u

12,09

3,000

36,27

01.04.02

10 EG31G306

m

2,96

85,000

251,60

01.04.02

11 EG312634

m

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció
estanca, muntada superficialment
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat
fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació
RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

2,80

40,000

112,00

TOTAL

Obra

01

Capítol

04

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

Titol 3

03

AUTOMATITZACIÓ

990,86

Pressupost01

01.04.03

1 EEV42001

u

Instal·lació elèctrica de punt de control

01.04.03

2 EEV32AF1

u

Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i
memòria, comunicació amb bus de dades amb 8 entrades i 4 sortides analògiques,
instal·lat i connectat. Inclou Pantalla HMI weintek 7'' color 16m colors 600 mhz.

01.04.03

3 EEVW1000

u

Programació i posada en funcionament del controlador

88,80

7,000

621,60

2.076,33

1,000

2.076,33

1,000

523,57

523,57

TOTAL

01.05

Obra

01

Pressupost01

Capítol

05

ALTRES

1 XPA000PA

pa

3.221,50

Partida alçada a justificar en front a imprevistos no detectats.

350,00

TOTAL

01.GR

Obra

01

Pressupost01

Capítol

GR

GESTIÓ DE RESIDUS

1 XPA000GR

pa

Partida alçada a justificar per el control MEDIOAMBIENTAL i gestio de residus dels
materials que no estan inclosos dintre de la mateixa partida del pressupost.

1,00

TOTAL

01.SS

1,000

350,00

350,00

255,000

255,00

255,00

Obra

01

Pressupost01

Capítol

SS

SEGURETAT I SALUT

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
TOTAL

1,00

755,000

755,00

755,00

RESUM PRESSUPOST

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL
6% BENEFICI INDUSTRIAL
13% DE DESPESES GENERALS

85.211,15 €
5.112,67 €
11.077,45 €
101.401,27 €

21% IVA
TOTAL

21.294,27 €
122.695,53 €

