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1.- JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA.
L’administració hidràulica, per tal de preservar la qualitat dels rius, limita l’abocament de les sals
dissoltes a l’aigua dels abocaments al medi, l’increment de les sals dissoltes en el medi, provoca una
modificació irreversible en la biota i així com una limitació en els posteriors usos que se’n vulgui
realitzar.
Per tal de reduir els nivells de sals en l’abocament, fa necessària la gestió separativa d’aquestes sals
des de l’origen, podent recollir aquesta fracció d’aigües concentrades en sals i evitant que aquestes
es mesclin per preservar així la qualitat final de l’abocament. La gestió d’aquests concentrats, són els
que es pretenen tractar en la instal·lació que aquí es proposa, mitjançant l’evaporació de l’aigua i
reutilització de la sal obtinguda.
La solució que aquí es proposa, ha estat estudiada per EMA depuració i enginyeria de l’aigua sl, que,
juntament amb el Clúster INNOVACC i després de 1 any d’estudis, avalats per la Universitat de Vic,
s’ha arribat a la proposta que aquí es presenta:
http://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/10744/innovacc/uvic/faciliten/gestio/salmorres/industr
ia/carnia
L’assecament amb radiació solar, és una tecnologia desenvolupada per EMA, depuració i enginyeria
de l’aigua sl, i validada per la Generalitat de Catalunya (IRTA: Institut de Recerca i Tecnologia dels
Aliments).
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/Prova-pilot-dassecatge-de-purins-amb-energiasolar/video/5332511/
El sistema, molt simple en la seva concepció, es basa en la humidificació de l’aire que està en
contacte amb l’ambient interior, el qual mitjançant l’increment de la temperatura per la radiació
solar, absorbeix més quantitat d’aigua que l’aire fred, obtenint un corrent d’aire calent i humit. La
tecnologia té unes limitacions lògiques: No funciona quant no hi ha radicació solar suficient ni la
temperatura mínima de funcionament.
En el municipi d’Amer, s’ha creat un nucli productiu importat de la indústria farmacèutica veterinària,
amb un creixement sostingut des de la seva implementació.
Uns dels principals requisits per a la obtenció d’un producte farmacèutic (o veterinari) és la seva
qualitat, que ens els productes biològics va estretament lligat a la qualitat de l’aigua utilitzada.
L’empresa implanta els sistemes de purificació més avançats per a obtenir aquesta qualitat,
malauradament, les aigües naturals del municipi d’Amer tenen un contingut mineral natural molt
elevat, la qual cosa implica que l’esforç en la obtenció d’aigua purificada ha de ser a canvi
d’importants rebutjos d’aigua amb elevats continguts en sals minerals que porta les aigües de pou.
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2.- OBJECTE
El present document té com a objecte exposar les construccions que el promotor: EMA depuració i
eng. de l’Aigua, sl, pretén realitzar, per tal de que es pugui desenvolupar en un normal funcionament
de l’activitat, de conformitat amb el que preveu la normativa urbanística i el planejament urbanístic
general del terme municipal d’Amer.
L’activitat d’assecatge no comportarà la instal·lació d’altres infraestructures o maquinaries que no
siguin les pròpies d’una activitat extractiva ni de elements propis del mon agrari.
L’esperit final del projecte és la de poder efectuar un assecatge energèticament sostenible, totalment
amb energia renovable i amb el menor impacte possible sobre el medi.

3.- NORMATIVA D’APLICACIÓ.
3.1.- Normativa ambiental:
- Llei 20/09 de prevenció i control ambiental d’activitats.
-Criteris de Qualificació de les modificacions com a substancials o no substancials, del Departament
de Territori i Sostenibilitat editat per la Direcció General de Qualitat Ambiental.
-Ordenances Municipals relatives a la instal·lació d’activitats industrials en el terme municipal
d’Amer.
- Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'Aigües.
- Llei 22/2011, de residus.
- Llei 31/95 de prevenció de Riscos laborals i RD 1627/1997
-A més la legislació social i laboral vigent per a la contractació de personal laboral i de la Seguretat
Social.

3.2.- Construcció:
- RD 314/2006 Codi Tècnic de l’Edificació.
- Reglamento Electrotècnic B.T. i Instruccions Complementaries segons Decret 842/2002, e
instruccions complementaries al mateix.
-R.D. 2267/2004 de 3 de desembre, Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments
industrials.
-El cas particular dels hivernacles, compleixen el que estableix la Norma d'hivernacles Espanyola UNE
76-208/92 "Hivernacles amb coberta de materials plàstics".
No és d’aplicació el Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris
ambientals i d’eco eficiència en els edificis, atès que l’ús industrial queda fora dels usos a què és
d’aplicació recollits a l’article 1, punt 1.2 del Decret.

4.- PROMOTOR:
La promoció del projecte BIO-SEC, és una promoció de EMA DEPURACIÓ I ENGINYERIA DE L’AIGUA,
SLU, amb NIF: B55155105, domicili social a l’Av. Sant Jordi, 176 baixos (Olot). Inscrita en el Registre
mercantil de Girona, Volum 2906, Foli 72, Secció 8, Fulla: GI54134, inscripció 1ª.
Establiment dedicat al disseny instal·lació i manteniment de instal·lacions de depuració i tractament
d’aigües residuals i residus industrials, amb una experiència de més de 25 anys en el sector i
coneixedora de la problemàtica de les empreses de la comarca. Disposa d’una oficina tècnica,
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laboratori d’anàlisi químic, taller mecànic i electrotècnic. La marca BIOSEC, representa una marca
comercial que denota l’esperit ambiental i sostenible de l’activitat projectada.

5.- SITUACIÓ:
La parcel·la es situa en sòl rústic al municipi d’Amer, en la zona de la Jonquera, al costat de la C-63,
propietat de Can Jonquera.

Coordenades UTM31N-ETR89: 465816-4652843,
Referències cadastrals:
17007A002000120000WL,Polígon 2 Parcel·la 12, CAN MARCH. AMER (GIRONA), 36.333 m2
17007A002000110000WP,Polígon 2 Parcel·la 11,CAN MARCH. AMER (GIRONA), 4.787 m2
Superfície total parcel·la: 41120m2.
8
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5.1.- Descripció de les edificacions existents:
En la parcel·la hi ha un entramat de carrers per a cultius de plantes (actualment amb vegetació
espontània i algun pollancre), l’estructura de reg, un hivernacle en mal estat, un magatzem (element
amb més presència), un dipòsit d’aigua, un parell de casetes de baixa qualitat constructiva i una
caseta d’obra per l’equip de bombament d’aigua.
1.- Magatzem :

El Magatzem, està construït amb estructura tubular d’acer galvanitzat, tipus:” hivernacle
multicapilla”, ancorat sobre paviment de formigó i tancament de paret de xapa simple ondulada en
vertical i amb trams de lluernaris translúcids en la coberta.
L’ús és el de magatzem agrícola.
Dimensions
Ample: 9.5
Llarg: 23.75
Alçada:4.5m.
Superfície:225.6m2
Es pretén conservar-lo.

2.- Dipòsit d’aigua:
De construcció amb xapa galvanitzada cargolada, sobre paviment de formigó, interiorment recobert
amb una lona de PVC de baixa densitat.
L’ús que se l’hi donava era de reservori d’aigua per a rec del viver, l’ús futur que se l´hi donarà serà de
reservori d’aigua a tractar en els assecadors solars.
Dimensions:
Diàmetre= 15mts.
Alçada: 3.5 m.
Superfície: 176m2.
Es pretén conservar-lo.
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3.- Hivernacle en mal estat.
En la part Sud de la parcel·la, existeix un hivernacle, tipus túnel, ancorat directament sobre terreny
natural.
L’estructura és amb tub d’acer galvanitzat, sense articulacions. Coberta de plàstic de PE translúcid de
baixa densitat.
Dimensions
Ample: 6.9m
Llarg: 37.8m
Alçada:2.2m.
Superfície:260m2
Es pretén enderrocar-lo.
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4.- Casetes auxiliars.
Per tal de dur a terme l’activitat anterior de viver, es disposava de casetes per tal de poder-hi tenir
instal·lacions de rec, grup electrogen, valvuleria de rec..., aquestes casetes son les que es mostren a
continuació:
4.1.- Grup electrogen i equip de bombeig.
Dimensions
Ample: 5
Llarg: 6.5
Alçada:2.2m.
Superfície:32.5m2
Es pretén enderrocar-lo

4.2.- Magatzem intermedi del viver.
Dimensions
Ample: 3.5
Llarg: 7
Alçada:2.1m.
Superfície:24.5m2
Es pretén enderrocar-lo

5.- Instal·lacions de rec.
Hi ha una sèrie de instal·lacions de reg que formen un entramat de tubs i carrrons en on s’hi ubicaven
els testos de planter.
Es pretén la seva desinstalació.
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6.- Altres elements associats a l’àmbit del projecte són una tanca perimetral de malla metàl·lica
permeable a la vista que ressegueix tot el recinte, una lineació irregular de pollancres que se situa
entre la tanca perimetral i la carretera C-63 i el curs vegetat (majoritàriament canyes) del Torrent
d’Oliveres que fa de límit nord de l’espai.

Es pretén la seva conservació.
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Situació i ús dels elements projectats i existents en la parcel.la:
Dipòsit d’aigua a
conservar
Hivernacle en desús a
desinstalar

Magatzem-cobert
a conservar

Zona de plantació a
desinstalar

Nous hivernacles
d’assecatge solar
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6.- JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA
El POUM classifica els terrenys en el terme municipal segons el plànol adjunt:

Classificació: No urbanitzable, Rústec.
Ús: APROFITAMENT RECURSOS NATURALS: ENERGIA SOLAR.

6.1.- QUADRE DE SUPERFICIES:
.
Parcel·la mínima
Hivernacle actual
Hivernacles projectats
Total Ocupat
Distància a camins
Nucli urbà
C-63
Alçades:
Alçada màxima:
Ocupació

m2
m2
m2
m2

PROJECTE
41120
225
(0.54%)
1818 (4.42%)
2043 (4.96%)

NORMATIVA (Rústec)
> 40000

m
m
m

>10
2000
>25

>10
>500
>25

m
m2/m2

3.72
4.96%

<7
< 5%

>10
>25

>10
>25

Tanques:
Distància a edificacions m
Distancia a carretera C-63

<5%

Els hivernacles projectats, cal considerar-lo com una instal·lació d’assecatge, no pas com una
edificació, ja que en el seu interior no hi haurà les condicions d’habitabilitat mínimes ni per persones
ni per animals. Igualment té un caràcter d’instal·lació provisional desmuntable. Tampoc l’hi és
d’aplicació el CTE.
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6.2.- Condicions urbanístiques:
LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.
Es modifica l’article 187 del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del
3 d’agost, que resta redactat de la manera següent:
Article 187. Actes subjectes a llicència urbanística
1. Estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, amb les excepcions que estableix l’article 187 ter, els actes
següents:
h) La instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars, llevat que els murs perimetrals d’aquestes instal·lacions
siguin inferiors a un metre d’alçària.
n) La instal·lació d’infraestructures de serveis de subministrament d’energia, d’aigua, de sanejament, de
telefonia o altres serveis similars, i la col·locació d’antenes o dispositius de telecomunicacions, excepte les
infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d’acord amb la legislació
sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s’hi estableix

I, donat que:
Les instal·lacions proposades s’emmarquen dins d’una instal·lació d’aprofitament de recursos
naturals (sòl i sol).
Per tant:
Els usos dels quals es descriuen, són compatibles i admesos amb caràcter particular en sòl no
urbanitzable.
Actualment l’espai on es pretén realitzar la implantació dels hivernacles es dedica a l’ús de vivers de
plantes, amb edificacions existents: Hivernacle d’us magatzem, Hivernacle d’us agrari, dipòsit
d’aigua, caseta de bombes d’aigua i grup generador.

6.3.- Proposta d’actuació.
Es proposen la construcció dels hivernacles, que inclou:
- Moviment de terres, per a unificat l’explanació en tres nivells, així com a compactació del terreny
per a permetre’n el seu accés.
- Formació de les Salines, amb base de formigó armat. Garantint-ne la total impermeabilització.
-Construcció dels hivernacles: Construcció de 2 naus, amb una amplada de 9m., una alçada de
3.72m., longitud: 101m. Formant un total de 1818m2 de superfície coberta.
- Ordenament de la parcel·la , passos , accessos amb tou ú.
- Traçat d’un tub seguint el traçat de la carretera des de el centre Ciamer de Propietat de
Laboratorios Hipra, s.a. fins a la zona de l’Assecatge Solar.
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7.- L’ACTIVITAT.
L’activitat projectada es basa en l’assecatge de salmorres liquides mitjançant l’assecatge solar, de
forma que es pugui obtenir una reducció de volum significativa per l’evaporació de l’aigua, obtenint
una fracció seca sòlida que es pot valoritzar.

7.1.- CLASSIFICACIÓ.
10.-Gestió de Residus
7.-Instal·lacions per a la valorització de residus no perillosos amb una capacitat (t/a)
<100.000.
Classificació: ANNEX II.
Els materials que es pretenen entrar son salmorres alimentàries, que es classifiquen segons CER
(Catàleg europeu de residus) com:
161002 Residus líquids NO ESPECIALS aquosos diferents del codi 161001.
El producte final obtingut serà sal seca no alimentària.

7.2.- DESCRIPCIÓ.
7.2.1.- Evaporació solar.
Concepte: Es basa en la deshidratació del líquid per la transferència de l’aigua cap al mitjà mes sec, és
a dir, l’aire, ja que a l’escalfar l’aire d’entrada dins l’hivernacle, es produeix la baixada de la humitat
relativa del mateix, la massa d’aigua que forma part del líquid, i en contacte amb l’aire calent i sec,
s’evapora i es converteix a mesura que s’incrementa la temperatura i el temps, amb humitat relativa
de l’aire que el circula, efectuant renovacions d’aire dins el hivernacle s’anirà reduint la quantitat
d’aigua de la fracció sòlida, fins a sequedat. Com que la font de calor és el sol, el sistema funciona
sempre i quant la radiació solar permeti l’escalfament de l’aire interior amb valors superiors a les
pèrdues de calor del sistema, s’estima que una radiació superior als 200w/m2 ja són suficients per a
fer funcionar l’assecatge. Aquest condicionant fa que durant 3/4 mesos l’any el procés estigui
totalment aturat. Per el que s’haurà de preveure un reservori per a aquests temps.
Funcionament: La salmorra (Aigua i sal) arriba mitjançant camió cisterna que aboca en el dipòsit
reservori, on s’acidifica per reduir emissions, una bomba alimenta el líquid acidificat dins l’hivernacle,
que en funció del nivell en les basses d’assecatge i de forma automàtica omplirà el bassal segons
s’escaigui. El funcionament és amb bach, és a dir, de forma discontínua, primer s’omple un nivell de
líquid, s’asseca i es retira, quant s’ha retirat el pot tornar a omplir.
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El procés d’assecatge es controlarà mitjançant un sistema totalment automàtic, amb la mesura de les
variables de la temperatura i humitat (interiors i exterior) dona una senyal que regularà el cabal
d’aire d’entrada (igual que al de sortida). També es pretén instal·lar un sistema de bescanviadors de
calor de forma que es pugui aprofitar el calor residual de l’aire calent de sortida per a pre-escalfar el
que entra, així es pot augmentar el funcionament de forma significativa.

7.2.2.- Els Assecadors.
Per a dur a terme l’assecatge cal la formació de les “salines” que estan formades per unes basses
estanques de formigó, amb una alçada de lamina d’aigua d’ aproximadament 40cm, formant una
unitat estanca, les mides de les basses son de 17.3m d’amplada i de 101m.de llarg en els hivernacles
en total hi haurà un volum de retenció de 800m3, Els hivernacles es construeixen externament a les
basses i ocuparan , en total son 1818m2. de les següents mides:
Hivernacle : 101ml. X 9m.= 909 x 2u.= 1818m2

7.2.3- Entrada i sortida d’aire.
La gestió de l’aire tant a l’entrada com a la
sortida del sistema, és l’aspecte a controlar
més destacat del sistema i en depèn de l’èxit
de l’evaporació.
Hi hauran un sensors d’aire interiors i exteriors
que indicaran quin és el punt òptim per a dur a
terme la renovació de l’aire , en funció de la les
temperatures i humitats es procedirà a la
renovació de l’aire interior. Aquest procés serà de forma automàtica.
L’aire amb una humitat més elevada s’extreu a l’exterior, no es preveu que es formin productes amb
males olors, si és així es procedirà a posar-hi els sistema de retenció necessaris per a evitar les
molèsties, principalment biofiltres.

7.2.4.- La sal seca obtinguda.
A mesura que es va concentrant la fracció líquida, es va disposant en el fons de la bassa la sal
cristal·litzada, que haurà d’anar-se retirant per a assecar-se, aquesta retirada està prevista fer-la amb
un tractor petit i en un futur es podrà adaptar algun estri tipus rastell per a millorar la recollida. La
bassa disposa d’un petit pendent en la part final per a dur a terme l’escorregut i assecat de la sal
cristal·litzada.
La sal assecada, té una consistència tipus “cristallina aterrossada”, la qual permet la seva manipulació
amb mitjans mecànics, l’emmagatzematge i la molturació, segons s’escaigui, donat que la seva
humitat serà de l’ordre del 10%, (90% de matèria seca), permet la seva reutiliització.
La cristal·lització és en si mateix un bon sistema de purificació, de forma que els cristalls obtinguts
presenten una riquesa elevada amb clorur sòdic (>96%). Es pretén la obtenció d’un registre industrial
per a la seva comercialització en usos no alimentaris.
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Totes les operacions descrites tenen lloc en les basses estanques interiors als hivernacles de forma
que en cap moment hi haurà contacte del material amb el terreny natural.
No totes les sals cristal·litzen en forma de clorur sòdic, n’hi haurà d’altres que formen carbonat,
bicarbonat sòdic i sulfat sòdic i càlcic principalment. Aquests compostos que seran de l’odre del 10%
no es preveu que es puguin comercialitzar i tindran una retirada a dipòsit controlat.
Exemple d’un hivernacle existent per assecar salmorra
En fase humida.

En fase Seca

En procés de cristal·lització.
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BioSeC
Aire calent i humit:
8000m3/h

Aire sec:
8000m3/h

7.2.4.- Línea de tractament.

Fixador
15m3/a

Dipòsit 800m3

Condicionat

Evaporadors solars:
S=1818m2

ENTRADA
16.000m3/a

Sal
Valoritzable:
3000Tn/a

Altres Sals NO
valoritzables:
200 Tn/a
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8.- BALANÇ DE MATERIALS.
8.1.- MATÈRIES PRIMERES.
El volum màxim a tractar és de 16.000 m3 anuals. S’ha calculat el dimensionament en
base a l’entrada d‘una mescla de productes d’entrada, essent aquesta composició la
següent:
Paràmetre

Volum diari

m3/dia

Ph
Conductivitat

uS/cm

Sals procedents
del tractament
d’aigües
20
7,5
80000

Altres
salmorres
24
6.5
150.000

8.2.- PRODUCTE ACABAT.
Es preveuen obtenir 3000 Tn/a de producte final sec. Per a la seva reutilització en diversos
processos (curtició, metal·lúrgica, anticongelant,...)..
El producte final tindrà aproximadament les següents característiques:
Paràmetre
Matèria seca (% sobre mf)
Matèria Orgànica (% sobre ms)
Clorur sòdic
Nitrogen Total (grN/Kg)
Fòsfor (grP2O5/Kg)
Carbonats, sulfats

Valor
85-95%
<0.5%
90-96 %
<0.5%
<0.5%
<1%

A més hi haurà una part de sals no valoritzables que tindran un pes de 200Tn/any i que
principalment son Carbonats, bicarbonats, fosfats, nitrats i sulfats de sodi i calci.

8.3.- ENERGIA:
Donar que el funcionament és amb horari diürn i amb la condició que hi hagi irradiació
solar, es preveu que la generació d’electricitat es faci en forma d’autoconsum,
primerament en panells solars i amb un generador de gasoil com a sistema auxiliar. Així
també el sistema està més en sintonia amb la filosofia d’una instal·lació d’assecatge
sostenible energèticament.

Memòria per al tractament de purins a l’explotació denominada EL RAURELL en el municipi de Folgueroles.

Els equips utilitzats s'escullen en funció de la seva eficiència energètica, de manera que
s'intenta minimitzar la seva petjada ecològica. Tot i així el consum d’energia previst serà
de 53.5 Kw/dia, en 9 hores de consum (5,1 Kw/h).

9.- RECURSOS HUMANS.
L’estructura de l’empresa serà la següent:
1.- Director gerent (ubicat a la central de EMA)
1.- Director d’explotació. (ubicat a la central de EMA)
1.- Tècnic especialista manteniment. (a Amer)
1.- Operari explotació. (A Amer)

Les oficines i serveis administratius seran emplaçats en l’adreça de EMA depuració i eng.
de l’aigua, s.l., que és a l’Av. Sant Jordi, 176 baixos, 17800 OLOT (972276453)

9.1.- Horari:
De dilluns a divendres de 7 a 20h.
Dissabtes: de 8 a 14h.
Diumenge: tancat.

La recepció en cas d’urgència fora d’horari habitual, podrà efectuar-se d’acord a un
protocols prèviament pactats.
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10.- VECTORS AMBIENTALS:
S’han avaluat els vectors ambientals següents: Olos i bafs, soroll, aigües i residus, energia,
visual i paisatgístic.

10.1.- Olors i bafs:
Donat el material a assecar, els compostos volàtils són pràcticament inexistents, ja que
majoritàriament es tracta de aigua, sal sòdica i altres compostos inorgànics no volàtils, en
el cas de que hi hagi presència de compostos orgànics volàtils es podran prendre les
següents mesures correctores:
1.- acidificació del corrent líquid per a reduir l’alliberament de l’amoníac.
2.- si en algun supòsit es detectés emissions de compostos orgànics que puguin produïr
males olors es procedirà immediatament a la instal·lació d’un biofiltre per a l’adsorció
dels COV’s previ a l’alliberament atmosfèric.
La concentració final prevista de l’aire a la sortida del hivernacle sense biofiltre:
Amoni: <0.02 ppm N-NH4, (umbal de detecció: 0.05ppm)
COV’s: < 0.05 ppm C-COV’s
Amb aquests valors, inferiors a l’umbral de detecció, i donat que l’emissió més propera es
realitza sobre veïns, no es preveuen afectacions significatives, de tota manera, durant el
primer any de funcionament de la instal·lació, es realitzarà una enquesta en els 4 veïns
situats a menys de 1000 mts, aquesta enquesta es realitzarà al Maig i Agost (2 anuals) i
estaran a disposició de l’administració, per tal de que la puguin verificar.
Les distàncies a nuclis i instal·lacions més properes és la següent:
Tipologia
Infraestructures
equipaments
Cursos fluvials
Masies aïllades i veïns

i

Descripció

Distància (m) i direcció

Nucli Urbà d’Amer
Carretera C-63

2 Km. S SE
25m. NE

Riu Brugent

180m. SO

La Jonquera
La Figuereda
La Fàbrega
Filatura Jonquera
Font Ter
El Colomer
Vernatallada
Molí d’Oliverres
Oliveres

100m. NE
350m. E
310m. SE
230m. SSE
310m. E SO
550m. E
450m. E NO
350m. N
350m. N NE

Component climatològic: VENT: N NE – S SO
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Vent dominant

% de calmes: 26.3

Rosa dels Vents mensual

El factor de dilució previst serà superior a 10 vegades, per tant la concentració de
contaminants al punt de emissió serà com a màxim de:
Amoni: 0.18 ppm N-NH4 (umbal de detecció: 0.05ppm)
COV’s: 0.02 ppm C-COV’s (umbal de detecció: sense dades)
Amb aquests valors, propers a l’umbral de detecció, donat que emissió es realitza sobre
veïns els quals disposen de bestiar d’explotacions ramaderes, no es preveuen afectacions
significatives, de tota manera, durant el primer any de funcionament de la instal·lació, es
realitzarà una enquesta en els 4 veïns situats a menys de 1000 mts., aquesta enquesta es
realitzarà al Maig i Agost (2 anuals) i estaran a disposició del departament de medi
ambient de la Generalitat de Catalunya, per tal de que la puguin verificar.
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Hostal del Fang
l=1300m
Situació dels veïns:

La
Jonquera
l=100m

Fonter
l=260m
Repsol
l=620m
BR Sant Marçal
l=640m

Al Nucli d’Amer
l=2 Km

10.2.- Sorolls:
Principalment el soroll serà generat per els equips de ventilació.
Ventiladors d’aire.
Els ventiladors s’utilitzen per a impulsar l’aire dins els hivernacles, de forma que el soroll
no es dissipa cap a l’exterior. Està prevista una emissió sonora a 20 mts del ventilador de
55 dB en horari diürn.
No es preveu el funcionament en horari nocturn.

10.3.- Aigües:
Aigua potable:
L’ús d’aigua potable serà per:
Sanitari i Wc del personal.
Previsió
Operacions de manteniment en els sistemes de dosificació

1,2 m3/dia
3,7 m3/dia
1,45 m3/dia

Total diari:
Cabal anual:

6.35 m3/dia
1.900 m3/any

10.4.- Aigua residuals:
Les aigües procedents dels sanitaris es retiraran a un sistema de sanejament públic, via
camió cisterna, No hi haurà abocament d’aigües residuals. Es compliran els requisits del
reglament de Sanejament del consell comarcal de la Selva

El cabal d’abocament serà:
Total diari:
Cabal anual:

1.2 m3/dia
350 m3/any

10.5.- Residus:
Relació de residus (a part dels propis del tractament) que es preveuen generar:
Tipus Residu

Codi

Classificació

Tn/any

Paper i cartró
Ferralla
Deixalles Assimilables
Del Garbellament
De Desarenatge

200101
200140
200301
190801
190802

NE
NE
NE
NE
NE

1
1
5
12
12
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10.6.- Reducció de les emissions de CO2:
Un vector ambiental molt important d’aquest projecte és l’estalvi d’energia fòssil per a
dur a terme aquest assecatge, de forma que al utilitzar únicament una font renovable
s’obté un enorme estalvi d’emissions de CO2.
La proposta utilitza l’energia tèrmica procedent d’una font renovable con és el sol, una
instal·lació similar a aquesta per evaporar mitjançant termo compressió i caldera al buit
(tecnologia més moderna), utilitza de l’ordre de 60 Kw/h/24h= 1440 Kw/dia, és a dir
1410.6Kw/dia més que la proposta projectada, el que representa una reducció en
emissions de CO2 de 4937.7 Kg de CO2 menys cada dia, que anualment són
1802.260KgCO2/any

10.7.- Elements de control ambiental:

10.7.1.- Pous piezomètrics.
Son aquells que permeten el control en diferents punts de la parcel·la per tal d’assegurar
que no hi ha infiltració al sòl de materials procedents de l’activitat per trencament de
d’estanqueïtat.
N’hi haurà 8 en total. Estan representats en els plànols corresponents.

10.7.2.- Pous de bombament.
Son els que permeten la gestió dels efluents líquids en una zona o espai determinar per a
bombar-lo en una zona més segura.
N’hi haurà 6 en total, un en cada hivernacle i dos més en la zona de cada contenidor.

10.7.2.- Estació meteorològica.
S’instal·larà per al control dels paràmetres de funcionament i per la millora i coneixement
del sistema una estació meteorològica, Marca DAVIS instruments, Model: Vantage pro2,
que registra els següents paràmetres:
Velocitat i direcció del vent.
Temperatura i humitat interior i exterior.
Temperatura de sensació i punt de rosada.
Pluja actual i acumulada diària, mensual i anual.
Intensitat de pluja.
Pressió atmosfèrica actual i tendència.
Pronòstic meteorològic.
Fase lunar i hora de posta i sortida del sol.
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10.8.- Visual i paisatgístic:
D’INTEGRACIÓ PAISAGÍSTICA.

S’ADJUNTA

ESTUDI

D’IMPACTE

I

10.9.- JUSTIFICACIÓ D’OCUPACIÓ DE SÒL NO URBANITZABLE.
La necessitat de d’efectuar la instal·lació en sòl no urbanitzable queda suficientment
justificada per quatre vectors:
-Necessitat de poder gestionar els efluents salins mitjançant tècniques ambientalment
sostenibles per a assegurar un tractament estable a llarg termini. L’assecatge solar és la
millor tècnica disponible per a efectuar aquesta tasca.
-Necessitat d’utilització d’una extensió elevada de terreny, per permetre l’aprofitament
de la radiació solar, aprofitant així un recurs renovable per a la finalitat que es descriu,
igualment les necessitats de ventilació, per obtenir-ne un assecament mitjançant el canvi
d’humitat relativa de l’aire en circulació. Aquests aspectes (sol i ventilació) son
determinants per a la seva ubicació a fi i efecte de dur a bon terme el procés d’assecatge.
-La instal·lació evita l’abocament a la llera pública de salmorra, així el producte assecat
final obtingut, en forma cristal·lina, podrà tenir un ús valoritzable.
-La necessitat poder-ho fer a una zona propera a la generació, per evitar sobrecostos del
transport i poder rentabilitzar el procés. La justificació econòmica, també n’avala l’ús de
sòl no urbanitzable.
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11. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA.
11.1.-MOVIMENT DE TERRES
Per a dur a terme la formació del vas caldrà fer els següents moviments d’excavació, no es
preveu formació en desmunt:
Hivernacles: 0.66m x 17.70 x 109.4= 1278 m3
Total: 1278 m3
Les terres es reutilitzen a la mateixa finca per a millores d'anivellament i drenatge, i no és
necessari el seu transport a abocador.
IMPERMEABILITZACIÓ:
Un cop realitzada l’excavació i per a cada got es pretén realitzar una estanquitat en base a
un paviment de subbase compactada i una làmina de PE de 2mm. La secció serà de 10 cm
sobre sòl compactat i anivellat, lliure de materials pedregosos.
Per a l’assegurament de d’estanqueïtat final i com a sistema de prevenció de fuites, es
preveu la instal·lació d’un sistema de drenatge format per la següent seqüència
d’elements sota del paviment descrit: Geotèxtil + subbase de sorra (8cm) + Tuberia en PP
de D=50mm + 5cm de sorra + Làmina de PE BD 2mm. Tot el conjunt drenarà amb un
pendent del 1% cap a una arqueta de control de 80cm de diàmetre i 1,5m. de fons per a
poder-hi posar una bomba o qualsevol altre element mecànic de succió.

11.2.-FONAMENTACIÓ i MURETS:
Sobre la base formada segons descripció anterior, es realitzarà una estesa de formigó en
massa, per a la formació del paviment, aquest formigó de H200, estarà composat per
additius de lligam mecànic en base a fibres plàstiques que transfereixen una resistència i
uniformitat al paviment. Les juntes de dilatació estaran disposades a la meitat de la
construcció del paviment. El gruix del paviment serà de 15cm. L’acabat serà amb
remolinat mecànic.
Per als murs perimetrals es preveu la formació d’una riostra perimetral sobre la qual s’hi
assentarà el mur, aquesta riostra serà de formigó armat amb una ferralla de 8m/m
4x8mm amb estrebs de 6mm cada 20cm. Sobre aquest s’hi emplaçarà el mur, que serà de
formigó de 20cm de gruix, el qual servirà per dos usos: ús de contenció del líquid a
contenir i de suport per als pilars de suport.
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Les dimensions són de 20cm
de gruix x 1.0 m. d'alçada
mitjana.
L’armadura del mur serà en
base a fibres sintètiques de
PP (o Fibra), per evitar la
corrosió, amb dosificació en
la mateixa cisterna de
formigó en massa (H-25), en
la proporció suficient per
obtenir
una
resistència
equivalent a una armadura
de d=10mm i 20x20cm.

11.2.1.-ACCIONS I CÀLCULS:
Els hivernacles, compleixen el que estableix la Norma d'hivernacles Espanyola UNE 76208/92 "Hivernacles amb coberta de materials plàstics". En aquesta norma, s'especifiquen
les càrregues i les combinacions a considerar pel que fa al càlcul d'estructures
d'hivernacles es refereix.
Per al càlcul de l'estructura, s'ha utilitzat el programa d'anàlisi d'estructures COSMOS.
També s'ha tingut en compte la Norma Francesa PFU 57-064 "Regles d'estabilitat per a la
construcció d'hivernacles “multicapilla” coberts de materials plàstics, PE flexibles".
Les sobrecàrregues de càlcul estan basades en les recomanacions de la Convenció
Europea de Construcció Metàl·lica (CECM):
ACCIONS DE VENT: 120Km/hora
Aquest vent correspon a la situació X de la zona d'exposició III definida a la NTE-ECU 1.988
"Normes Tecnològiques de l'Edificació"
Les finestres han d'estar tancades a partir de 50 km. / Hora.
SOBRECÀRREGA DE NEU: 20 kg / m²
La càrrega es defineix segons l'AE-88 "Norma Bàsica d'Edificació. Accions en l'Edificació. Es
consideren 16cm de neu acabada de caure i el canaló ple de neu amb calamarsa.
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CÀRREGA DE CULTIU PUNTUAL: 15 kg / m²
Es considera la càrrega de cultiu a l'altura del enturonat. En cas de col·locar engraellats
més baixos, és recomanable reforçar els peus que es troben en el perímetre de
l'hivernacle.

11.3. – L’HIVERNACLE
- Nombre de naus: 2
- Ample de cada nau: 9,0 m.
- Longitud de les naus: 2x101m.
- Alçada sota canal: 2.3 m.
- Altura al zenit: +1.42 m.
- Tipus de pilar: 100x50 (amb placa base) i/o empotrament sobre terreny
- Sistema de Asprada estàndard a 5 m.
- Nombre de portes laterals: 2 portes laterals de 2.1 x 3 m.
- Recobriment en fronts: Plàstic PE ALTA GAMA DIFÚS (3 línies de corretges frontals de
perfil Z-450)
- Recobriment en laterals: Plàstic PE ALTA GAMA DIFÚS (3 línies de corretges laterals perfil
Z-450)
- Recobriment en sostres: Plàstic PE ALTA GAMMA DIFÚS.
- Tornilleria en Acer inoxidable.
- Canaleta de condensació sota de canalons.
- Subjecció de cinta hivernacle mitjançant sistema SIMPLE en sostres
- Particions de plàstic en 1 naus.
- Estructura galvanitzada en calent, menys les corretges laterals, frontals i perfil metàl·lic
de canaló.
Distància entre arcs: 2.5m.
Nombre de línies de filferro per túnel: 32 files de f 2, 4 mm.
Sistema de Asprada: sense enturonat
Tancament davanter frontal: Format per dos peus f75mm i una porta de 2x3m,
Tancament del darrere format per dos peus de f75mm i dues corretges per taqueig de la
plàstic
2 línies de perfil per tanqueig del plàstic.
Suplements addicionals per cada arc d'1 m d'alçada
4 reforços Creu de Sant Andreu per túnel

11.3.1.- ESTRUCTURA:
Pilar:
Tub rectangular galvanitzat de 100 x 50 mm. de 3 metres sota canal. (Tap de PVC a
l'extrem). Amb placa base
En línies exteriors a 2.5 metres.
En línies interiors a 5 metres.
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Arc:
Tub rodó de D=60 mm. situat entre si a 2.5 metres.

Corretges:
3 corretges laterals de perfil perfil Z-450 per a plàstic.
3 corretges frontals de perfil perfil Z-450 per a plàstic.
1 corretja zenital de tub rodó
zenital.
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Asprada:
Conjunt d'elements tubulars espaiats cada 5 m. i format per una barra de asprada i 5
tirants reforç que rigiditzen el conjunt arc-barra entutorat.

Canaló:
Perfil de 5m de longitud, 250 mm. d'ample i 2 mm. de gruix entre unió de naus (i 190 mm.
d'ample en canalons laterals) amb 5.90 l / s de capacitat d'evacuació per a un pendent
longitudinal de l'1% que permet un desguàs eficaç i accés fàcil a la part superior de
l'hivernacle. En ambdues aletes presenta orificis cada 33 cm per a unió cargolada a perfil
per a plàstic. L'avantatge de l'ús de cargols enfront dels autoperforants és evitar la
perforació en obra del canaló la qual cosa pot generar problemes d'oxidació a mig llarg
termini.

160˚
CANALÓN CENTRAL

Canal de condensació:
Perfil en acer galvanitzat de 2.6 m. de longitud, situat sota el canaló i que serveix per
recollir l'aigua de la condensació.
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Capçal:
Element estructural que realitza la unió entre pilars, arcs, canalons i enturonats. Es
presenta estampat en una única peça d'acer galvanitzat i en 2,5 mm. de gruix.

El disseny dels capçals permet regular l'altura en la part superior gràcies a la mobilitat dels
capçals. Aquesta característica permet donar uns graus de pendent als canalons i tot en
terrenys totalment plans.

Reforços frontals:

Format per 2 pilars tancaments fixos que agafen l'arc, i reforçat addicionalment per
reforços "pilar-arc" i corretges "arc-arc" per cada frontal de nau.
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Reforços longitudinals:
2 reforços "creu de Sant Andreu" en línies centrals i 1 en línies
laterals. La col·locació es realitza al principi i final de les línies.
Portes:
2 portes laterals de 3 x 5 m. en perfil tubular galvanitzat, i amb
recobriment de Policarbonat. La porta es compon de 2 fulls
independents de 2,5 metres d'amplada, i sistema de corredissa
mitjançant guiat superior i inferior.
Cargols: acer inoxidable
En aquest, es comprenen tots els elements necessaris d'unió i estanquitat, com cargols,
juntes metàl·liques, etc. Els cargols estan bicromats d'acord a normes UNE 76.208/92 i en
qualitat 8.8.
Galvanitzat:
Els perfils i elements tubulars, estan galvanitzats amb una protecció en Zinc de 275gr/m2
mitjançant procediment continu segons normes UNE 36.130 i UNE 36.137.

11.3.2.- RECOBRIMENT:
PLÀSTIC: Film Plàstic tèrmic de 800 galgues. Polietilè Tèrmic, translúcid, tri capa.
PROTECCIÓ DEL PLÀSTIC: Cinta hivernacle doble.
La subjecció estàndard del film plàstic en els sostres, es reforça mitjançant una cinta
especial de 40 mm. d'ample col·locada en ziga-zaga. La cinta fabricada en polièster, és
molt resistent als raigs ultraviolats la intempèrie.
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11.4. - INSTAL · LACIONS.
Les instal·lacions que inclourà l'actuació són:
11.4.1. Instal·lació elèctrica.
11.4.2. Instal·lació d'aigua potable.
11.4.3. Instal·lació de Sanejament.
11.4.4. Instal·lació de ventilació.
11.4.5. Tuberia Alimentació Hipra.

11.4.1. - Iinstal·lació elèctrica.

11.4.1.1.- AUTOGENRACIÓ ELECTRIC.

Donat que en la finca, no existeix escomesa a la companyia elèctrica, i com a complement
a una estructura d’assecatge de forma sostenible, s’ha optat per l’auto consum elèctric,
primerament amb energia renovable (solar) i com a complement amb un grup generador
de gasoil. Les plaques solars, pretenen cobrir la demanda de base, que serà:
Punta diürn: 3KVA
Mitjana diürn: 1.75KVA
Consum latent no diürn: 0.35 KVA (cobertura amb acumulació en bateries per a l’horari
nocturn).
Per a la demanda punta addicional s’utilitzarà el grup generador amb gasoil i que tindrà
una potència de 10KVA.
Elements que composen l’autoconsum:
2 panells fotovoltaics e sèrie.
Fusible de protecció In: 16A, Icu: 50KA
Cablejat de corrent contínua: 2x10mm2 a 48VCC
Fusible de protecció de càrrega de bateries
Bateria de 350Ah, de 2V en sèrie.
Generador diesel de 10KVA
Inversor /conversor 15 KVA
Entrada al CGP amb protecció tèrmica 32A i Diferencial de 63A, 30mA
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11.4.1.2.- CLASSIFICACIÓ SEGONS REBT/2002

En la zona d’autogeneració complirà:
ITC-BT-40 Instal·lacions generadores de baixa tensió.
a) Instal·lacions generadores aïllades:

Per al la resta d’instal·lació:
TC-BT-35 Instal·lacions amb finalitats agrícoles.
11.4.1.3.- DESCRIPCIÓ
De la sortida de l’inversor hi haurà un commutador automàtic per al control de les
engegades i aturades del grup generador. a la sortida del inversor hi haurà les proteccions
tèrmiques i diferencials cap al quadre general.
El quadre general de distribució està situat en el magatzem general, en el mateix quadre
general hi haurà el sub quadre 1 (SQ1) que serà el que comandarà totes les maniobres
dels aparells i unitats de procés connectades.
Sub quadre de connexió. (SQ1)
Situat en el magatzem, és un quadre elèctric. Marca "Himel", de 800x1200x250 m / m,
mecanitzat interiorment per a l'emplaçament dels elements protecció amb carril DIN. IP
65.
La connexió dels diferents aparells de comandament i protecció s'efectuarà amb cablejat
de coure, del tipus H07V-K d'aïllament, canalitzat amb canaleta i tapa cobreix cables, cap
als diferents punts de consum. Els cables seran sempre de 1000V.
Totes les connexions estaran marcades en els dos extrems amb canalitzadors extensibles i
en la regleta de connexió. En el recorregut entre els diferents punts de connexió dins del
quadre, els cables estaran col·locats lliurement a l'interior dels canals de PVC.
La paramenta elèctrica que forma el quadre general de comandament i protecció, està
reflectit en l'esquema unifilar.
En els esquemes unifilars dels plànols s'identificaran cada circuit elèctric., tots els
mecanismes de comandament i protecció estaran degudament senyalitzats en el seu
exterior, amb la denominació de la zona que protegeixen.
Sub quadre auxiliar (SQ2).
Situat en el magatzem, al costat del SQ1 és un quadre elèctric de les mateixes
característiques que l’anterior. Marca "Himel", de 800x1200x250 m / m, mecanitzat
interiorment per a l'emplaçament dels elements protecció amb carril DIN. IP 65. Servirà
per donar servei als elements generals com son l’enllumenat, endolls i sistemes auxiliars
que no formin part de les unitats de procés.
11.4.1.4.- LINIES ELECTRIQUES:
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NOM
LINIA

POTENCIA
(KW)

LINIA REPARTIDORA
LINIA DERIVACION INDIVIDUAL

horari
ª/1

COEF
CORR
%

COS FI

TENSION INTEN.
(V)
MAXIMA
(A)

LONG.
(M)

SECCIÓN
FASE
(mm²)

SECCIÓN T.parc.
TERRA
(V)
(mm²)

TIPO
CANLIT

I. Máxima
Adm. A.

PROTEC
(Amp)

20,75

70

0,90

400

23,32

10,0

25,0

50,0

0,26

ENTERRAD. 60

63

20,75

70

0,90

400

23,32

10,0

16,0

16,0

0,41

AEREA

60

63

total

3,65

100

0,90

400

5,86

4,0

25,0

16,0

0,03

AEREA

18

20

TOTAL CUADRE

20,75

CUADRO DE MANDO I PROTECCIO
SUBQUADRO (SC1)

SUBCUADRO GENERAL (SC2)
LINIA A SUBQUADRE CONTROL

3,65

0,1

100

0,90

400

5,86

10,0

10,0

10,0

0,16

AEREA

36

40

1

Bomba alimentació 1

2,2

0,06

100

0,90

400

3,53

70,0

2,5

2,5

2,75

T-13

2

2

2

Bomba alimentació 2

2,2

0,06

100

0,90

400

3,53

70,0

2,5

2,5

2,75

T-13

2

2

3

Dosificadora 1 Additiu fixador

0,15

0,06

100

1,00

230

0,38

50,0

2,5

2,5

0,21

T-13

2

2

4

Dosificadora 2 Additiu fixador

0,15

0,06

100

1,00

230

0,38

50,0

2,5

2,5

0,21

T-13

4

4

5

Ventilador entrada H-1

0,35

0,25

100

0,95

400

0,53

120,0

2,5

2,5

0,71

T-13

1

1

6

Ventilador entrada H-2

0,35

0,25

100

0,95

400

0,53

120,0

2,5

2,5

0,71

T-13

1

1

9

Bescanviador de Calor H-1

0,55

0,25

100

0,95

400

0,84

100,0

2,5

2,5

0,93

T-13

5

5

10

Bescanviador de Calor H-2

0,55

0,25

100

0,95

400

0,84

100,0

2,5

2,5

0,93

T-13

10

10
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11

Bescanviador de Calor H-3

0,55

0,25

100

0,95

400

0,84

90,0

2,5

2,5

0,84

T-13

5

5

12

Bescanviador de Calor H-4

0,55

0,25

100

0,95

400

0,84

90,0

2,5

2,5

0,84

T-13

5

5

13

Mesclador- 1 H-1

0,45

0,17

100

0,95

400

0,68

100,0

2,5

2,5

0,76

T-13

15

15

14

Mesclador- 2 H-1

0,45

0,17

100

0,95

400

0,68

100,0

2,5

2,5

0,76

T-13

1

1

15

Mesclador- 1 H-2

0,45

0,17

100

0,95

400

0,68

90,0

2,5

2,5

0,69

T-13

2

2

15

Mesclador- 2 H-2

0,45

0,17

100

0,95

400

0,68

90,0

2,5

2,5

0,69

T-13

1

1

21

Portal entrada

0,35

0,00

100

0,90

400

0,56

220,0

2,5

2,5

1,38

T-13

2

2

22

Sistema de neteja sòlids cristallitzats H1

1,1

0,04

100

0,90

400

1,77

220,0

2,5

2,5

4,32

T-13

2

2

23

Sistema de neteja sòlids cristallitzats H2

1,1

0,04

100

0,90

400

1,77

220,0

2,5

2,5

4,32

T-13

2

2

26

Alimentació estació metereologica

0,15

1,00

100

0,90

230

0,42

220,0

2,5

2,5

1,02

T-13

2

2

27

Alimentació sondes nivell

0,15

1,00

100

0,90

230

0,42

220,0

2,5

2,5

1,02

T-13

2

2

28

Alimetnació sondes temeratures

0,15

1,00

100

0,90

230

0,42

220,0

2,5

2,5

1,02

T-13

2

2

TOTAL

17,10

Kw/h

Endolls
Il.luminació
Endolls 3F

1
0,65
2

0,01
0,1
0,01

100
100
100

0,90
1,00
0,80

230
230
400

2,79
1,63
3,61

15,0
15,0
15,0

6,00
2,50
4,00

2,5
1,5
2,5

0,19
0,27
0,38

T-13
T-13
T-13

2
2
10

5
2
15

TOTAL

3,65

SUBCUADRO serveis (SC2)

100
101
102
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11.4.2. - instal · lació d'aigua
No hi ha escomesa d’aigua potable en la parcel·la, el subministra d’aigua potable es
realitzarà amb ampolles comercials. Hi haurà aigua no potable per a ús de rec, i per neteja
general amb d’abastament amb l’aigua pluvial recollida en coberta.

11.4.3.-instal · lació de sanejament.
No hi ha connexió al sanejament públic en la parcel·la, s’usaran els serveis de sanejament
WC prefabricats per a ús del personal, hi haurà recollida del líquid residual generat amb
un camió cisterna per a la seva posterior gestió externa.
No es preveu abocament al medi.

11.4.4. Instal·lació de ventilació.
11.4.4.1.- extractors:

N’hi haurà una unitat per cada nau, la seva finalitat és la de vehicular l’aire exterior, fentlo entrar dins l’hivernacle, on circularà de forma paral·lela a la làmina líquida, una sonda
de humitat disposada a la sortida actuarà de forma automàtica en l’ordre de posada en
marxa o aturada del mateix, ja que tant es contraproduent una elevada renovació, sense
aconseguir la temperatura desitjada com no efectuar prou renovacions desaprofitant la
capacitat d’humidificació del producte.
Renovacions/hora: 2 renovacions/hora
Volum en hivernacle 1,2: 5830m3,
Cabal d’aire necessari: 2x5830= 11660m3/h. S’hi instal·laran 2 unitats de 6500 m3/h que
assumiran un cabal de 13.000m3/h
L’Extractor d’aire de 6500 m3 / h. i 1 C.V. de potència, model EM50N, amb les pèrdues de
càrrega dels tancaments i tenint en compte la longitud a impulsar, el rendiment final real
és de 6000 m3 /h.
L’allotjament del ventilador realitzats en xapa d’acer inoxidable, resistent a la corrosió, el
cub central i la corretja seran amb fosa d’alumini. Les persianes d’obertura automàtica,
impedeixen l’entrada de pols en els ponent d’aturada. La hèlix està equilibrada estàtica i
dinàmicament per a generar baixos nivells de vibracions i sorolls, també serà d’acer
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inoxidable. El moto de classe A, caracteritzat per una excel·lent eficàcia i baix consum
energètic, disponible per a funcionaments a 230v o 230/400.

11.4.4.2.- mescladors interiors.

Cada unitat d’hivernacle tindrà 2 mescladors per des estratificar l’aire en el seu interior.
Els mescladors són ventiladors d’aire que el que fan és remoure l’aire de l’interior de
forma que l’aire calent acumulat en la part superior i dirigir-lo cap a la superfície de la
làmina d’aigua lliure per tal de provocar un gradient de velocitat entre l’aire sec i calent i
la lamina liquida calenta, d’aquesta forma es produeix més ràpidament la humidificació
de l’aire ambient

11.4.5. Tub Alimentació Hipra.
Per tal de dur les aigües salades des de L’empresa Laboratorios Hipra, s.a. a la zona dels
assecadors, s’ha previst la instal·lació de dos tubs, des de la zona de Ciamer Oest (propera
al Restaurant Sant Marçal), i seguint el curs de la carretera C-63 anirà fins a la Jonquera.
Aquest traçat de 885mts. comportarà l’execució d’una rasa on s’hi disposarà la tuberia.
La rasa prevista serà de 30cm d’ample i els tubs aniràn totalment protegits per a formigó
en massa durant tot el seu traçat, la fondària des de la cota superior de la tuberia fins a la
calçada serà com a mínim de 40cm. i la cota inferior serà de 60cm.
Els tubs seràn de PEHD de D=75mm, en rotlle de 100mts amb unions electrosoldades.
L’execució de la tuberia serà de l’empresa EMA Depuració, s.l., el manteniment i possibles
avaries aniran a càrrec de Laboratorios Hipra,s.a. menys en el traçat interior interior de la
parcel·la. Hi haurà un contracte definició de responsabilitats per possibles danys entre les
dues parts.
Per a l’execució de l’esmentada obra es sol·licitarà el corresponent permís al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Existeixen una sèrie de singularitats en els diferents passos en el traçat i que es
definiexen a continuació:
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Nº1: Entrada a la parcel·la:

Nº2: Entrada filatures Junquera.

Nº3: Pas riera:
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Nº5: Ctra accés a la Font Picant.

Nº 6: Entrada Restaurant Sant Marçal.

Nº 7: Sortida Restaurant Sant Marçal:

42
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Nº 8: Entrada polígon.

Nº 9: Entrada Hipra.
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12.- MAQUINARIA.
S’ha previst la instal·lació de les següent maquinària per a dur a terme les operacions
d’assecatge, traspàs de líquids i recollida de sòlids.
Nº
1
2
3
5
9
10
13
14
15
15
21
22
23

Descripció:
Bomba alimentació 1
Bomba alimentació 2
Dosificadora 1 Additiu fixador
Ventilador entrada H-1
Bescanviador de Calor H-1
Bescanviador de Calor H-2
Mesclador- 1 H-1
Mesclador- 2 H-1
Mesclador- 1 H-2
Mesclador- 2 H-2
Portal entrada
Sistema de neteja sòlids cristal·litzats H1
Sistema de neteja sòlids cristal·litzats H2

kW
2,2
2,2
0,15
0,35
0,55
0,55
0,45
0,45
0,45
0,45
0,35
1,1
1,1

voltatge
400
400
230
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400

26

Alimentació estació meteorològica

0,15

230

27

Alimentació sondes nivell

0,15

230

28

Alimentació sondes temperatures

0,15

230

Potencia instal·lada
Potència consumida

17,10
53,5

kW/h
Kw/dia

La instrumentació prevista serà la següent:
Entrades sensors
Nivell analògic dipòsit
Nivell màxim H-1
Nivell màxim H-2
Temperatura seca H-1
Temperatura Humida H-1
Temperatura seca H-2
Temperatura Humida H-2
Temperatura seca H-3
Temperatura Humida H-4
Sonda nivell alt pou bombament 1

4/20
0/1
0/1
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
0/1
44
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Sonda nivell baix pou bombament 1
Sonda nivell alt pou bombament 2
Sonda nivell baix pou bombament 2

0/1
0/1
0/1

L’empresa promotora, contractarà externament els serveis de transport per als líquids i
per a retirar-los de forma seca i disposar-los per a la seva posterior retirada i/o
reutilització,
L’empresa promotora disposarà dels recursos humans necessaris per tal de que es dugui
un correcte manteniment i explotació de les instal·lacions així com les operacions de
manipulació, transport i aplicació dels líquids i sòlids.
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13. – TERMINIS D’EXECUCIÓ.
El termini d'execució serà de TRES (3) MESOS.

14. - CONSIDERACIONS FINALS I DECLARACIÓ DE VERACITAT
DE DADES EXPOSATS, DECLARACIÓ RESPONSABLE.
La propietat i la direcció tècnica d'aquest document exposen que el que aquí es descriu
representa la realitat en la data de signatura del mateix i avalen que el que s'exposa a la
memòria, pressupost, plànols i plec de condicions s'ajusten a la realitat.
Signant el present document de comprometen a la seva realització (excepte variacions de
direcció d'obra) i exposant el projecte per a la seva aprovació i informe de les autoritats
competents.

Amer, Novembre 2017
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ANNEX 1.- pla de control de qualitat de la construcció.
1.- ASSAJOS DE CONTROL DE QUALITAT
El control de qualitat s’ha definit en funció del tipus d’obra i de la legislació vigent
aplicable.
La valoració dels assajos s’ha realitzat a partir dels càlculs de freqüència i s’ha inclòs en un
capítol del pressupost.
A la taula que s’adjunta a continuació, es calculen les freqüències d’aquests assajos
requerits:
Element
Canonades pressió
Canonades gravetat

Tipus assaig
Prova pressió canonades pressió
Prova estanqueïtat tram canonada
gravetat
Inspecció càmera TV canonada gravetat
Formigons
Resistència a compressió del formigó
Con d'Abrams
Terraplè
Assaig Proctor normal
Assaig Proctor modificat
Placa de càrrega
Standart Penetration Test (SPT)
Anàlisi granulomètric per tamis
Determinació del límit d'Atterberg
Assag CBR
Determinació del contingut de matèria
orgànica
Determinació de la densitat "in situ"
Desgast de Los Angeles
Contingut de guix en sòls
Compostos de sofre
Substàncies que reaccionen amb els
alcalis del ciment
Acer per estructures
Assaig de soldadures
Assaig pintures de protecció
Equips
Proves de funcionament
A = aplicable ; NA = No aplicable

Previsió
NA
NA

Freqüència
totalitat
totalitat

NA
A
A
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

a criteri de DO
50 m3

NA
NA
NA
NA
NA

1 cada 8000 m3
1 cada 500 m3

1 cada 2000 m3
1 cada 750 m3
1 cada 4000 m3
1 cada 4000 m3
1 cada 8000 m3
1 cada 5000 m3

NA
NA
NA
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2.- CERTIFICATS DELS MATERIALS
El control de qualitat s’ha definit en funció del tipus d’obra i de la legislació vigent
aplicable. A la taula que s’adjunta a continuació, s’indiquen els certificats mínims que
caldrà disposar dels materials utilitzats:
En general

Formigó
Acer
Xapa metàl·lica
Peces de formigó prefabricat
Pintura
Geotèxtil
Canonades de tot tipus
Paviment vorera
Paviment calçada
Enllumenat
Sanejament

Instal·lació elèctrica
Equips i maquinària de procés

· Certificats de components de formigó estructural
· Certificats d’acer
· Certificats ceràmica de tancament
· Certificats de pintura
· Certificats de canonades
· Certificats de bastiments
· Certificats de tubs corrugats per a canalització de serveis
· Certificats formigons (a vorades, voreres, primes de
canalitzacions...)
· Certificats d’entrega de runes, terres i productes de
demolició
· Certificats planta fomigonera (certificats d’àrids, ciment,
d’aigua)
· Certificats de garantia (signada pel fabricant)
· Certificats dels dispositius d’anclatge
· Certificats de garantia (signada pel fabricant)
· Certificats de garantia (signada pel fabricant)
· Certificats del fabricant
· Certificats del fabricant
· Certificats del fabricant
· Certificats peces de panot
· Certificats vorades
· Certificats cantera tot-ú
· Certificats planta formigó
· Certificats quadre de comandament
· Certificats cables
· Certificats reixes embornals
· Certificats tubs de connexió a embornals i pous
· Certificats arquetes
· Certificats elements de protecció i maniobra
· Certificats cables
· Certificat CE

3.- PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT. El Pressupost per a l’entrega de certificats i
obtenció dels assajos és de (1% sobre PEM): 172.901€ X 0.01= 1.729,01€.
Joan Soler
CETIG: 11582
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GÜELL
JUAN 46672075S
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ANNEX:2.- fitxes cadastrals de les parcel·les afectades:

49

ANNEX:3.- fotografies estat actual.

Cobert
Magatzem

Una línea de mitja tensió travessa la parcel·la, però no hi ha cap
escomesa elèctrica en baixa tensió.
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Vista cap a l’Est, la finca de Jonquera.

Vista cap a Oest,el límit amb el Brugent
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Instal·lacions agrícoles en desús

Dipòsit en desús

Hivernacle existent per arreglar.
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ANNEX 4: estudi de gestió de residus de la construcció.
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES.
Regiran l'execució de les obres i instal·lacions; juntament amb els condicionants
especificats així com altres disposicions vigents que puguin ser d'aplicació.

CAPITOL -I, Descripció de les obres.
Article 1.0 1. Objecte.
Són objecte del present projecte, les obres i instal·lacions de La Granja EL RAURELL, s.a..
Les obres a realitzar es detallen en la memòria, plànols i pressupost del present projecte.
Article 1.0 2. Disposicions aplicables.
Seran d'aplicació en tot el no especificat en aquest plec, les següents condicions:
- Plec general de condicions per la recepció dels aglomerats hidràulics en les obres de
caràcter oficial vigent actualment.
- Instrucció per al projecte i execució de les obres de formigó en massa i armat EH-88,
Reial decret 824/1980 de 15 de juliol de 1980.
Plec de condicions generals per a obres de sanejament.
Reglament electrotècnic de baixa tensió del 20 de setembre de 1973, i instruccions
complementàries per a la seva aplicació.
Plec de condicions particulars i econòmiques que s'estableixin per a la contractació de les
obres.
Instruccions 6.1 IC de 1975 i 6.2 IC de 1975, sobre ferms flexibles i rígids, Ordre del 12 de
març de 1976 del Ministeri d'obres Públiques i Urbanisme.
Legislació social: El contractista resta obligat al compliment del codi de treball, de la llei de
"Reglamentación Nacional del Trabajo en las industrias de construcción y obras públicas"
del 2 d'abril de 1946 i disposicions aclaratòries, així com d'altres que es dictin
successivament.
Artícle 1.03. Facilitats per a l' inspecció.
El contractista proporcionarà a la direcció tècnica o subalterns, tota mena de facilitats per
als replantejaments, reconeixements, medicions i proves de materials, així com l'inspecció
de la mà d'obra en tots els treballs, amb objecte de poder efectuar les comprovacions
dictades en el plec, permetent l'accés a totes les parts de l'obra, inclòs el taller o fàbrica
on es produeixin els materials o es realitzin els treballs per a les obres.
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Artícle 1.04. Assajos.
Cal efectuar els assajos de materials utilitzats per a les obres i instal·lacions per tal de
verificar les condicions especificades en aquest plec, supervisat per el director tècnic
d'obra i si s'escau, el laboratori reconegut oficialment.
Les despeses de les proves, assajos i anàlisi són a càrrec del contractista i estaran
compresos en el pressupost d'adjudicació.
CAPÍTOL -II. Descripció de les obres i instal·lacions que comprèn.
Les descrites en la memòria i definida en els plànols adjunts i altres documents d'aquest
projecte.
CAPÍTOL -III.
Article 3.01
Les utilitzades en l'obra, si són destinades a la fabricació de morters i formigons, ho faran
en referència a les prescripcions de la vigent "Instrucción para el proyecto y ejecución de
las obras de Hormigón", del Ministerio de Obras Públicas.
Les aigües utilitzades, per a qualsevol ús seran aigües potables. En cas de no ser-ho, caldrà
l'aprovació de la direcció tècnica de les obres.
Article 3.11. Instal·lació elèctrica i enllumenat.
A més del REBT, es referirà a les normes CEI i a l'UNE, sobretot les d'obligat compliment,
que seran especialment el que es dicta en l'instrucció 027 per al locals mullats, i en 028
aplicable a piscines.
En cap cas els tubs seran empotrats en el sòl o parets, i quant per necessitat l'instal·lació
atravessa un mur o paret, en aquest s'hi posarà per el seu pas un tub d'acer.
Cal esmenar una atenció especial en l'estanqueïtat que precisen els equips i instal·lacions,
per això els cables entraran als receptors per sota i a traves de prensaestopes d'acord
amb el gruix del cable. Cada cable durà un sol presaestopes.
Els cables que van a l'aire, es lligaran amb cinta de plàstic cremallera o similar.Caldrà
subministrar esquemes elèctrics complerts que reflexin exactament l'instal·lació, en
idioma català o castellà i seran reproduïbles.
Article 3.12. Assajos i proves de materials.
No es procedirà a l'ús de materials en l'obra sense prèvia comprovació o assaig que
decideixi la direcció tècnica.
El cost dels assajos i comprovacions aniran a càrrec de l'adjudicatari.
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Article 3.12. Materials no enumerats.
Els materials, que per la seva petita importància relativa no han estat enumerats en
aquest plec, s'entén en tot cas de que estaran sempre d'acord amb les normes de
construcció d'acord amb els utilitzats amb la resta de l'obra, essent en tot cas acceptats
per la direcció tècnica.
CAPÍTOL -IV Execució d'obres i instal·lacions
Article 4.01. Execució de tasques.
Les tasques es desenvoluparan segons el plec de condicions adjunt, pressupost acceptat i
plànols que s'acompanyen així com les instruccions donades per la direcció facultativa. Si
a judici d'aquest fos necessària alguna modificació del projecte, el contractista restarà
obligar a realitzar-ho, emprant-se en el treball que es realitzi, les condicions tècniques,
artístiques i/o especials que se l'imposin.
Article 4.02. Replanteig.
Abans de començar les obres, la direcció tècnica en presència del personal autoritzat,
procedirà a replantejar les tasques a realitzar-se, referir-se aquest replanteig a punts
invariables que permetin l'aprovació dels treballs. Durant l'execució de les obres, el
contractista vetllarà per la permanència d'aquestes referències de replanteig, sol·licitant
per escrit, els replantejos parcials que siguin necessaris, essent responsable de les
rectificacions que calguin efectuar-se per manca d'aquest requisit.
Article 4.03. Senyalització.
Serà d'obligació del contractista, la col·locació de les senyalitzacions de precaució i
protecció contra accidents de personal propi o aliè a l'obra, segons la legislació vigent,
essent responsable dels accidents que es puguin derivar de l'incompliment d'aquesta
prescripció.

CAPÍTOL - VI Disposicions Generals.
Article 6.01. Ritme d'execució de tasques.
El contractista redactarà el pla d'obres, que un cop aprovat per la direcció tècnica, es
passarà a determinar el ritme de l'obra. El contractista serà responsable de que les obres
es desenvolupin de manera que compleixin els terminis previstos.
No s'emeterà la certificació d'obres, en cas de que es retrasi més d'un 20 % de la previsió
del plaç presentat.
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La direcció podrà aprovar variacions en el pla d'obra, sempre que el contractista, per
causa justificada o per ser més convenient presenti un nou pla per a executar-ho, amb
igual data de finalització.
Article 6.02. Legislació social.
El contractista serà responsable com a patró de l' acompliment de les disposicions vigents
en matèria social, havent d'observar les que la direcció d'obra ordeni a fi i efecte de
garantir-ne la seguretat i evitar accidents personals o materials.
Aquest acompliment no excusarà en cap cas la responsabilitat del contractista.
Article 6.03. Plaç de garantia.
El plaç de garantía serà d'un any, durant el qual aniran a càrrec del contractista totes les
tasques de conservació i/o reparació que siguin necessàries i degudes a materials
defectuosos, deteriorament prematur o envelliment per material de poca qualitat.
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
1 JUSTIFICACIÓ.
D'acord al RD. 1627/1997 és obligatori la inclusió de disposicions mínimes de seguretat i
salut en les obres de construcció i enginyeria civil. Segons l'article 4, el tipus d'estudi que
és obligatori depèn dels condicionants del punt 1 de l'esmentat article. Apliquem dits
condicionants a aquesta obra per determinar el tipus d'estudi a aplicar:
a) Pressupost d'execució de l'obra : PEM: 172.901€
b) Duració estimada de l'obra i nº de treballadors:
Durada : 35 dies
Treballadors: 3
c) Volum de mà d'obra estimada : 35x3=105dies

2 NORMES DE SEGURETAT I SALUT APLICABLES A L'OBRA.
Les normes de seguretat i salut només seran aplicades per els treballs descrits en aquest
Projecte i que compren exclusivament la instal·lació de les mesures correctores descrites,
entenent finalitzats els treballs en el moment de la signatura per part del Tècnic
Competent del Certificat Final d' Obra. Qualsevol accident que esdevingués amb
posterioritat a aquesta data no implicarà en cap cas la Direcció Facultativa d'aquesta obra.

2.2.- Estabilitat i solidesa: risc de caiguda de materials i operaris.
a) Caldrà procurar-se, de manera apropiada i segura, l’estabilitat dels materials i equips i,
en general, de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pogués afectar a la
seguretat i la salut dels treballadors.
b) L’accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència
suficient solament s’autoritzarà en cas de que es proporcionin equips o mitjans apropiats
perquè el treball es realitzi de manera segura.

Mesures de prevenció i protecció : donat el tipus d'instal·lació les superfícies de treball
seran totes sòlides i amb suficient resistència.
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En l'ús de bastides per a treballs en sostre caldrà revisar acuradament les connexions
mecàniques d'aquestes i assegurar la superfície de treball. No es permetrà treballar
directament sobre l'estructura de tubs de la bastida.
2.3.- Instal·lacions de subministre i repartiment d’energia: risc d'electrocució.
a) La instal·lació elèctrica dels llocs de treball en les obres caldrà ajustar-se a allò disposat
en la seva normativa específica.
En tot cas, i llevat de disposicions específiques de la normativa esmentada, l’esmentada
instal·lació caldrà satisfer les condicions que s’assenyalen en els següents punts d’aquest
apartat.
b) Les instal·lacions caldran projectar-se, realitzar-se i utilitzar-se de manera que no
suposin perill d’incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament
protegides contra els riscos d’electrocució per contacte directe o indirecte.
c) El projecte, la realització i l’elecció del material i dels dispositius de protecció hauran de
tenir en compte el tipus i la potència de l’energia subministrada, les condicions dels
factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la
instal·lació.
Mesures de prevenció i protecció : el subministre d'energia elèctrica per a provisional
d'obra complirà el que estableix el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió
especialment la MIE-BT-028, el RSHT i les especificacions de seguretat i materials de la
Companyia Subministradora, en especial :
- un únic subministre d'energia aeri o enterrat, un sol conjunt de mesura, protecció
mínima IP557, caixa general de protecció amb tallacircuits i born pel neutre, conjunt de
mesura dins caixes de doble aïllament, unitat de comandament i protecció contra
contactes directes i indirectes amb interruptor automàtic magnetotérmic precintable i
relé diferencial.
- quadre de distribució sense parts en tensió al descobert, amb magnetotérmics per cada
circuit independent, amb connexió a terra, protegit de la intempèrie, senyalitzat amb
senyal normalitzada de risc elèctric, recomanable ús de clau especial per la seva apertura.
Aquestes condicions son també d'aplicació als subquadres distribuïts per l'obra.
- conductors d'aïllament VV0,6/1kV de tensió nominal 1000V enterrats en el terreny o
grapats horitzontalment a la paret, no es situaran mai en zones de pas de vehicles ni
interferiran el pas de personal per les escales, empalmes realitzats amb kits i mai per
retorciment i encintat.
- preses de corrent independents amb magnetotérmic. La connexió es farà sempre amb
endolls prohibint-se la connexió amb fils pelats.
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- tota la maquinària i aparells emprats disposarà de connexió a terra, els aparells
elevadors es podran desconnectar amb interruptors de tall omnipolar.
- enllumenat provisional protegit amb diferencial de 30mA, portalàmpades amb mànecs
aïllants i protector de làmpada i protegits contra raig d'aigua IP55, les lluminàries
s’instal·laran en el sostre per fer-les inaccessibles a les persones.
- els aparells i materials usats dins l'obra tindran un grau de protecció mínim IP557, no
s'acceptarà cap material que presenti fisures o fractures en la seva evolvent. Aquest
aspecte inclou les preses de corrent, no autoritzant-se les preses múltiples o "lladres".
2.4.- Evacuació: risc per sortida d’emergència
a) Les vies i sortides d’emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més
directament possible en una zona de seguretat.
b) En cas de perill, tots els llocs de treball hauran de poder evacuar-se ràpidament i en
condicions de màxima seguretat pels treballadors.
c) El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d’emergència dependran
de l’ús, dels equips i de les dimensions de l’obra i dels locals, així com del nombre màxim
de persones que poden estar present en ells.
Mesures de prevenció i protecció : es mantindran permanentment obertures destinades
a l'evacuació dels treballadors. La dimensió mínima d'aquestes obertures permanents
serà de 1,20 metres i hi haurà almenys dos sortides separades no més de 25m. Davant
d'aquestes sortides no es col·locaran obstacles que impedeixin l'evacuació.

2.5.- Detecció i lluita contra incendis: risc d'incendi
a) Segons les característiques de l’obra i segons les dimensions i l’ús dels locals, els equips
presents, les característiques físiques i químiques de les substàncies o materials que s’hi
trobin presents així com el nombre màxim de persones que poden trobar-se en ells,
s’haurà de preveure un nombre suficient de dispositius, apropiats de lluita contra incendis
i, si fos necessari, de detectors d’incendis i de sistemes d’alarma.
Mesures de prevenció i protecció : col·locar pròxims a les portes de sortida anomenades
en l'apartat anterior extintors de pols polivalent de 6kg de capacitat.
2.6.- Caigudes d’objectes: risc de caiguda d'objectes
Els treballadors hauran d’estar protegits contra la caiguda d’objectes o materials: per a
això s’utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col·lectiva.
Quan sigui necessari, s’establiran passos coberts o s’impedirà l’accés a les zones
perilloses.
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Els materials d’apilament, equips i eines de treball hauran de col·locar-se o
emmagatzemar-se de forma que s’eviti el seu desplomi, caiguda o bolc.
Mesures preventives i de protecció : en tots els extrems de plantes pis, altells, forjats o
altres que donguin a una planta inferior no es podran emmagatzemar materials, sempre i
quan no existeixi un parament suficientment sòlid d'almenys 0,90m d'alçada que
impedeixi la caiguda d'objectes o materials. Tots els operaris portaran col·locat un casc de
protecció.
2.7.- Caigudes d’altura: risc de caiguda de treballadors
a) Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, forats i obertures en els
pisos de les obres, que suposin pels treballadors un risc de caiguda d’altura superior a 2
metres, es protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de protecció col·lectiva de
seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una altura mínima de 90
centímetres i disposaran d’un reforç de protecció, un passamà, i una protecció
intermèdia que impedeixi el pas o relliscada dels treballadors.
b) Els treballs en altura només podran efectuar-se, en principi, amb l’ajuda d’equips
concebuts per a tal finalitat o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, aitals com
baranes, plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no fos
possible, s’haurà de disposar de mitjans d’accés segurs i utilitzar-se cinturons de seguretat
amb ancoratge o uns altres mitjans de protecció equivalents.
c) L’estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció
hauran de verificar-se prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada
vegada que les seves condicions de seguretat poguessin resultar afectades per una
modificació, període de no utilització o qualsevol altre circumstància.
d) En els treballs en teulats hauran d’adoptar-se les mesures de protecció col·lectives que
siguin necessàries, en atenció a l’altura, inclinació o possible caràcter o estat relliscós, per
evitar la caiguda de treballadors, eines o materials. Així mateix quan s’hagi de treballar
sobre o prop de superfícies fràgils, s’hauran de prendre les mesures preventives
adequades per evitar que els treballadors les trepitgin inadvertidament o caiguin a través
seu.
Mesures preventives i de protecció : els treballadors que realitzin operacions a una alçada
superior a 2metres portaran col·locat un cinturó o arnés de seguretat que impedeixi la
caiguda lliure.
2.8.- Bastides i escales:
a) Les bastides, hauran de projectar-se, construir-se i mantenir-se convenientment de
manera que s’eviti el que desplomin o es desplacin accidentalment.
b) Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides hauran de
construir-se, protegir-se i utilitzar-se de forma que s’eviti que les persones puguin o
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estiguin exposades a caigudes d’objectes. A aquest efecte, les seves mesures s’ajustaran
al nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los.
c) Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona competent:
1. abans de la seva posada en servei.
2. a intervals regulars en el successiu.
3. després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la intempèrie,
sacsejades sísmiques, o qualsevol altre circumstància que haguera pogut afectar la seva
resistència o a la seva estabilitat.
d) Les bastides mòbils hauran d’assegurar-se contra els desplaçaments involuntaris.
e) Les escales de mà hauran de complir les condicions de disseny i utilització senyalades
en el Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions mínimes
de seguretat i salut en els llocs de treball.
2.9.- Il·luminació:
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l’obra hauran de disposar, en la
mesura del possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada i
suficient durant la nit i quan no sigui suficient la llum natural. En el seu cas, s’utilitzaran
punts d’il·luminació portàtils amb protecció antixoc. El color utilitzat per la il·luminació
artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o panells de senyalització.
b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació
hauran d’estar col·locades de tal manera que el tipus d’il·luminació prevista no suposi risc
d’accident pels treballadors.
c) Les locals, els llocs de treball i les vies de circulació en els que els treballadors estiguin
particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial hauran de
posseir una il·luminació de seguretat d’intensitat suficient.
2.10.- Portes i portals:
a) Les portes corredores hauran d’anar previstes d’un sistema de seguretat que els
impedeixi sortir-se dels rails i caure.
b) Les portes i portals que s’obrin cap a dalt hauran d’anar previstos d’un sistema de
seguretat que els impedeixi tornar a baixar.
c) Les portes i portals situats en el recorregut de les vies d’emergència hauran d’estar
senyalitzats de manera adequada.
d) En les proximitats immediates dels portons destinats sobre tot a la circulació de
vehicles hauran d’existir portes per la circulació dels vianants, a menys en cas de que el
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pas sigui segur per aquests. Les esmentades portes hauran d’estar senyalitzades de
manera clarament visible i romandre expedites en tot moment.
e) Les portes i portons mecànics hauran de funcionar sens risc d’accident pels
treballadors. Hauran de posseir dispositius de parada d’emergència fàcilment
identificables i de fàcil accés i també hauran de poder obrir-se manualment excepte si en
cas de produir-se una avaria en el sistema d’energia s’obren automàticament.
2.11.- Vies de circulació i zones perilloses:
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de
càrrega hauran d’estar calculades, situades, acondicionades i preparades per al seu ús de
manera que es puguin utilitzar fàcilment, amb tota seguretat i conforme a l’ús al qual se’ls
hagi destinat i de forma que els treballadors empleats en les proximitats d’aquestes vies
de circulació no corrin cap risc.
b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderia,
incloses aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan
d’acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus d’activitat.
Quan s’utilitzin mitjans de transport en les vies de circulació, s’haurà de preveure una
distància de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per les demés persones
que puguin estar presents en el recinte.
Se senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i
manteniment.
c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància
suficient de les portes, portals, passos de vianants, corredors i escales.
d) Si en l’obre hi hagués zones d’accés limitat, les esmentades zones hauran d’estar
equipades amb dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin penetrar
en elles. S’hauran de prendre totes les mesures adequades per protegir als treballadors
que estiguin autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones hauran d’estar
senyalitzades de manera clarament visible.
2.12.- Molls i rampes de càrrega:
a) Els molls i rampes de càrrega hauran de ser adequades a les dimensions de les
càrregues transportades.
b) Els molls de càrrega hauran de tenir al menys una sortida i les rampes de càrrega
hauran d’oferir la seguretat de que els treballadors no puguin caure.
2.13.- Primers auxilis:
a) Serà responsabilitat de l’empresari garantir que els primer auxilis puguin prestar-se en
tot moment per personal amb la suficient formació per això. Aiximateix, hauran
d’adoptar-se mesures per garantir l'evacuació, a fi de rebre atencions mèdiques, dels
treballadors accidentats o afectats per una indisposició repentina.
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b) Quan el tamany de l’obra o el tipus d’activitat ho requereixin, hauran de comptar-se
amb un o diversos locals per a primers auxilis.
c) Els locals per a primers auxilis hauran d’estar dotats de les instal·lacions i el material de
primers auxilis indispensables i tenir fàcil accés per les camilles. Hauran d’estar
senyalitzats conforme el Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el treball.
d) En tots els llocs en els que les condicions de treball ho requereixin s’haurà de disposar
també de material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés.
2.14.- Instal·lacions, màquines i equips:
a) Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres hauran d’ajustar-se al que es
disposa a la normativa específica.
En tot cas, i llevat de disposicions específiques de la normativa esmentada, les
instal·lacions, màquines i equips hauran de satisfer les condicions que es senyalen en els
següents punts d’aquest apartat.
b) Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, hauran
de:
1. Estar ben projectats i construïts, tenint en compte el principi de la ergonomia.
2. Mantenir-se en bon estat de funcionament.
3. Utilitzar-se exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats.
4. Ser manejats pels treballadors que hagin rebut una formació adequada.
c) Les instal·lacions i aparells a pressió hauran d’ajustar-se a allò que es disposa en la seva
normativa específica.
3.- Pressupost Seguretat i Salut: ............................................................... 750,00€
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El facultatiu:
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PRESSUPOST.

€/u

u
OBRA CIVIL
Rebaix mitjà del terreny
Excavació en terrenys fluixos
Gruix de capa de preparació
Preparació terreny (anivellament+sorra+làmina PE)
Gruix paviment de formigó
Paviment de formigó 15cm sobre terreny preparat
Alçada muret de bloc de formigó
Muret de bloc de formigó 20cm

m
m3
cm
m2
cm
m2
m
m2

0
1818
0
1818
15
1818
0,90
486

INSTAL.LACIONS
Estructura hivernacle Tipus Multicapilla
muntage

m2
m2

Tuberia PE 75 desde Lab. Hipra a l'assecatge
Reposicions i paviments afectats
Excavació rasa amb retroexcavadora
Formigonat de rases

ml
ml
ml
m3

Total

2,88

5.235,84 €

3,5

6.363,00 €

11

19.998,00 €

40,25

19.550,06 €

3524
3524

22,00
4,27

77.528,00 €
15.038,41 €

839
18
839
67

14,20
30,00
6,14
75,00

11.913,80 €
540,00 €
5.151,46 €
5.025,00 €

Total PEM:
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PLANOLS.
1.- Situació.
2.- Emplaçament
3.- Planta Hivernacles 1,2
4.- Alçats i seccions Hivernacles 1,2
5.- Detalls
6.- Rasa tuberia.
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