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11  DDAADDEESS  DDEELL  TTIITTUULLAARR  

a) Nom:

AJUNTAMENT DE CALAFELL

b) NIF del titular:

P 4303700 A

c) Adreça complerta:

Plaça Catalunya, nº 1

43820- Calafell (Tarragona)

22  DDAADDEESS  DDEE  LL’’EESSTTAABBLLIIMMEENNTT  

a) Nom:

AJUNTAMENT DE CALAFELL

Planta de Desmuntatge i Valorització de Residus Voluminosos. 

b) NIF del titular:

P 4303700 A 

c) Adreça complerta:

Polígon nº 3, parcel·la 119 

La Rafela. 43820- Calafell (comarca del Baix Penedès) 

2.1 INFORMACIÓ GRÀFICA . 

Les coordenades de situació de la parcel·la·la són: 

X: 380.742,97 

Y: 4.563.610,96 

Tota la Informació gràfica es contempla en els plànols que s’adjunten amb la 

present memòria. 
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S’acompanya la informació cadastral sobre la parcel·la: 

2.2 CLASSIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL SÒL . 

L’Excel·lentíssim Ajuntament de Calafell es el propietari de la parcel·la nº 119 

del Polígon nº 3. Dintre de la citada parcel·la s’hi desenvolupa, per una banda l’activitat 

de depuradora d’aigües i per l’altra, l’activitat de Centre de transferència de residus i es 

aquesta última la que es pretén reformar. 

Es tracta d’una activitat industrial, ubicada en un polígon industrial i dissenyada 

en tot moment pensant en el compliment de totes les ordenances i lleis medi 

ambientals, raó per la qual es considera que l’activitat de centre de transferència de 

residus, no afecta en cap moment de forma negativa al medi que l’envolta. 
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2.3 CARACTERÍSTIQUES DEL SÒL I DEL SUBSÒL . 

La parcel·la actual sota la que es desenvolupa l’activitat de Centre de 

Transferència de Residus de Calafell presenta una superfície total de 3.433 m2, 

aproximadament. 

La superfície destinada a la realització e l’activitat ocupa la totalitat de la 

superfície anteriorment esmentada de la qual es troba pavimentada en un 94,36% 

(3.293,7 m2) i enjardinada en un 5,63% (193,3 m2). 

La superfície construïda, tal y com s’indica en el projecte original, es d’uns 

468,49 m2 que es la que correspon a les diferents edificacions existents. 

Així mateix, a l’interior de la parcel·la hi ha una zona de pesatge i recepció dels 

camions, que ocupa una superfície de 56 m2. 

No es projecta realitzar cap aprofitament del subsòl de la parcel·la que ocupa 

les instal·lacions ja existents. 

A continuació s’adjunta una taula resum sobre les superfícies i les construïdes 

per a més detall. 

Superfície parcel·la 

actual 

Superfície emprada per la 

realització de l’activitat actual 

Superfície construïda 

actual 

3.433 m2 3.239,7 m2 327,65 m2 

Superfície parcel·la 

ampliada 

Superfície emprada per la 

realització de l’activitat 

Superfície construïda final  

3.433+3.876 m2 3.239,7+3.876 m2 327,65 m2 

La superfície d’exteriors està destinada a: 

� Vials de circulació. 

� Zona de pesatge (56 m2) 

� Zona d’aparcament de vehicles. 

� Zona enjardinada. 

� Zona de transferència de residus. 
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33  AANNTTEECCEEDDEENNTTSS  

Amb data 29/09/2004 i nº de visat 92.069 es va redactar el projecte relatiu a la 

instal·lació d’un centre de recollida i transferència de residus sòlids urbans (R.S.U.) ECO-

Parc Mediambiental el titular del qual fou URBASER, S.A. (NIF A 79524054). El citat 

projecte fou signat per l’enginyer tècnic industrial Ramón Gusó Planol.  

Així mateix, amb data 13.05.2005 i nº de visat 92.069 es va redactar annex al citat 

projecte per donar resposta als aclariments sol·licitades per l’Exclm. Ajuntament de 

Calafell (Registre de sortida nº 3.072, data 21/04/2005 i expedient ACM 008/05). 

Des del mes de març de 2011 EcoBP disposa d’unes instal·lacions 

específiques per a realitzar la transferència de residus. Aquestes instal·lacions es 

troben situades al municipi de Calafell. 

Disposar d’aquests equipaments ha permès als municipis de la comarca 

adscrits als serveis que presta EcoBP millorar notablement l’eficiència en quant als 

processos d’eliminació de residus, minimitzant els desplaçaments amb vehicles 

recol·lectors i aprofitant les economies d’escala derivades d’un ús mancomunat de les 

instal·lacions. 

Durant els darrers mesos s’ha incorporat al servei de transferència el municipi 

del Vendrell i s’han mantingut converses amb representats de l’Ajuntament de Cunit, 

del Consell Comarcal del Baix Penedès i de EcoBP, per tal d’estudiar la possibilitat 

que altres municipis de la comarca, no adscrits als serveis de recollida de residus que 

presta EcoBP, poguessin fer ús del Centre Comarcal de Transferència de Residus de 

Calafell. 

Es presenta aquest estudi amb l’objectiu de valorar la viabilitat tècnica de les 

actuals instal·lacions per a poder prestar el servei de transferència de residus a nivell 

comarcal, i poder determinar les necessitats de millora i/o ampliació que s’haurien 

d’abordar per tal de garantir un funcionament eficaç i segur d’aquestes instal·lacions. 

44  OOBBJJEECCTTIIUUSS  

L’objectiu específic és el d’enfortir la capacitat de gestió de la Comarca del Baix 

Penedès en la planificació i implementació d'un sistema de transferència i de 

tractament de residus sòlids urbans.  

I. Reducció dels costos d'operació i optimització dels recursos.

II. Adequar les instal·lacions als requisits mediambientals.
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III. Disposar de recursos per a la implementació d'un sistema de

transferència i tractament de residus sòlids urbans.

IV. Disposar d'unes instal·lacions segures, en terreny propi i sanejat.

V. Enfortir la coordinació amb institucions rellevants per a un projecte de

transferència i tractament de residus sòlids urbans.

55  VVIISSIIÓÓ  GGEENNEERRAALL  DDEELL  SSEERRVVEEII  

La finalitat prevista per a qualsevol Pla de Transferència, Transport i 

Tractament de Residus consisteix en disminuir els costos de transport de residus cap 

al seu destí final, utilitzant equips d’emmagatzematge, compactació i transport de gran 

capacitat. 

Concretament i amb voluntat d’assolir aquest objectiu s’han pres com a 

referència tres punts bàsics: 

1. Qualitat dels serveis.

2. Adaptació dels serveis a prestar.

3. Ajust pressupostari, màxima eficiència.

La consideració d’aquests punts determina una solució viable tècnica, 

econòmica i ambientalment, per al tractament adequat dels residus. En tots els casos 

és important dotar al servei amb els mitjans humans i materials adequats per tal 

d’aconseguir els resultats esperats.  

Amb l’objectiu d’analitzar els rendiments necessaris i la càrrega de treball que 

hauran d’afrontar les instal·lacions, es presenten les següents gràfiques, en les quals 

es mostren les dades absolutes de generació de residus per al conjunt de municipis de 

la comarca del Baix Penedès.  

Figura 5.1.  Residus de fracció rebuig recollits (2007, 2008, 2009, 2010 i 2011) Font: ARC. 
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Figura 5.2.  Residus de fraccions selectives recollits (2007, 2008, 2009, 2010 i 2011) Font: ARC.

Figura 5.3.  Total residus municipals recollits (2007, 2008, 2009, 2010 i 2011) Font: ARC. 
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Figura 5.4.  Evolució de la proporció de residus selectius (2007, 2008, 2009, 2010 i 2011) Font: ARC.

Figura 5.5.  Composició actual dels residus recollits (2011) Font: Dades ARC. 

El que es despren de l’estudi de les dades mostrades en les gràfiques anteriors 

és que, els nivells de separació en orígen han anat millorant en els darrers anys, 

gràcies a la implantació de les diferents recollides selectives i de la recollida orgànica, i 

al augment del nombre de contenidors de la resta de fraccions selectives. Per altra 

banda, la fracció rebuig continua tenint un pes molt important en el conjunt dels residus 

que es recullen, sent superior a les 3 quartes parts del pes total que es recull. Tot i que 

s’estima que en els propers anys la separació en orígen anirà millorant, es preveu que 

continuarà tenint un pes important, és per aquest motiu que resulta de vital importancia 

que les operacions que es realitzin sobre aquesta fracció siguin de la màxima 
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eficiència possible, evitant desplaçaments que no aportin valor, i evitant que els 

residus valoritzables que conté aquesta fracció es desaprofitin.   

Tenint en compte les dades mostrades en les gràfiques anteriors es poden fer 

estimacions sobre la generació futura de residus, amb l’objectiu de poder dimensionar 

els serveis que seran necessaris i determinar la capacitat de planta necessaria. 

66  RREEDDIISSSSEENNYY  EENN  BBAASSEE  AALL  NNOOUU  DDIIMMEENNSSIIOONNAAMMEENNTT  

A l’hora de dissenyar el Pla de Transferència de la fracció de rebuig (RSU), cal 

establir la capacitat de planta necessària per a poder processar totes les tones de 

residus generades.  

Figura 4.1.  Esquema bàsic de funcionament de la transferència. 

6.1 DIMENSIONAMENT DE LA CAPACITAT DE PLANTA  

Tenint en compte la producció anual estimada de 55.000 tones, cal fer una 

previsió sobre quina serà la distribució mensual d’aquestes tones, i calcular les puntes 

de producció que ens restringiran la capacitat mínima necessària de la planta, tenint 

en compte un marge de seguretat, i tenint en compte l’ús mancomunat de les 

instal·lacions. 

D’acord amb les característiques pròpies de la comarca del Baix Penedès, on 

la població es multiplica durant la temporada d’estiu, i la Setmana Santa, es considera 

una distribució mensual amb dos puntes de producció, la més important durant el mes 

d’agost, i una secundària durant la Setmana Santa. Les estimacions de distribució 

mensual es realitzen en proporció a la base de dades pròpia d’Ecobp, d’acord amb als 

resultats dels municipis adscrits als serveis de recollida domiciliaria. 
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A continuació es mostra la distribució mensual estimada de la producció de 

residus: 

Figura 4.2.  Distribució mensual de la producció. 

Tenint en compte les estimacions anteriors, i amb un marge de seguretat del 

15%, establim el valor màxim de producció mensual en 7.500 tones. 

El sistema de transferència es basa en la descàrrega de camions recol·lectors 

convencionals, transferint els residus a contenidors de gran capacitat, denominats 

pisos mòbils, que són remolcats per màquines tractores de gran tonatge. D’aquesta 

manera s’aconsegueix optimitzar els recursos necessaris per a transportar els residus 

fins al gestor i la seva destinació final, evitant el transport en petites quantitats 

mitjançant els camions recol·lectors convencionals. 

La capacitat mitja d’aquests pisos mòbils és de 20 Tm de residus de fracció 

rebuig, d’acord amb les densitats que normalment es registren en aquest tipus de 

residus en l’actualitat. Aquesta capacitat mitja serveix per determinar el número de 

viatges que seran necessaris durant un període determinat, segons la producció de 

residus de dit període. 

En base a les dades anteriors, i centrant-nos en la producció especifica de la 

comarca del Baix Penedès, tenim que el número total de transports amb vehicles de 

gran tonatge que s’hauran de realitzar és de 2.750 viatges l’any. 

Tal i com s’ha vist abans, la producció en una comarca de caire turístic no es 

manté constant al llarg de tot l’any, sinó que pateix importants variacions estacionaries. 

Per tal de determinar el número màxim de viatges que es poden haver de realitzar 

durant un mes, partim de la dada calculada anteriorment sobre les tones mensuals 

màximes (7.500 tones). En base a aquesta producció màxima mensual, tenim que el 

número màxim de viatges a realitzar en un mes és de 376 transports. Aquest és el 
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número màxim de viatges que s’haurien de realitzar en un mes, per tal de fer front a 

totes les tones de rebuig entrades a planta. Això suposa una planificació de 12 

transports diaris. 

Actualment, la planta de transferència disposa de 3 tremuges dedicades 

exclusivament a la transferència de residus de fracció rebuig, i una quarta tremuja 

dedicada a la transferència de residus de fracció paper i cartró.  

Tenint en compte els horaris en els quals es recullen els residus, principalment 

en torn de nit en els municipis de més de 20.000 habitants, es dona la circumstancia 

que l’entrada de residus es concentra en la franja horària que va de les 22:00h a les 

06:00h. Concretament el 73% del pes total de residus recollits es gestionen durant el 

torn de nit. Aquest fet requereix que la capacitat d’emmagatzematge sigui suficient per 

poder rebre tots els residus que entren durant el torn de nit. 

L’entrada de residus durant un torn de nit, en el mes de màxima producció 

equivaldria a 176 tones, i d’acord amb les característiques del servei de recollida, 

durant el torn de nit es produeixen de mitja dues descàrregues per itinerari de 

recollida, això significa que es produirien, de forma equivalent, dues entrades 

simultànies de 88 tones. Aquestes 88 tones determinen la capacitat mínima 

d’emmagatzematge que ha de disposar la planta per evitar el col·lapse durant un torn 

de nit, en el període de màxima producció. 

Així doncs, en base a la capacitat dels pisos mòbils (20 tones), i en base a la 

capacitat mínima i necessària d’emmagatzematge, caldria que hi haguessin 

disponibles, com a mínim, 5 pisos mòbils en funcionament de forma simultània, i per 

tant, s’hauria de disposar de 6 tremuges de descàrrega, 5 per al funcionament 

simultani previst, i una sisena tremuja de reserva per poder fer front a eventuals puntes 

de producció o incidències. 

En base a aquest dimensionament es conclou que la planta actualment no disposa 

de la capacitat suficient per poder gestionar la totalitat dels residus procedents 

de la comarca del Baix Penedès . 

Per tal de poder gestionar tots els residus, es projecta ampliar el moll de 

descarrega i la instal·lació de dues tremuges addicionals, amb el conseqüent 

desplaçament de la descàrrega dels residus orgànics i de l’escala d’accés entre els 

dos nivells de la planta. 
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Fig. 4.4.  Resum dels resultats del dimensionament de planta. 
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Pisos mòbils en funcionament simultàni necessàris durant el període de màxima 
producció:

RESUM DIMENSIONAMENT DEL CENTRE COMARCAL DE TRANSFERÈNCIA DE 
RESIDUS DEL BAIX PENEDÈS

Entrades simultènies equivalents en torn de nit:

Viatges mensuals:

Viatges diaris:

% tones entrades en torn de nit:

Producció màxima mensual en torn de nit:

Producció màxima diaria en torn de nit:

Viatges anuals:

La limitació d’espai de la finca actual fa que la construcció d’aquestes 

tremuges, limita de forma altament constrictiva la capacitat d’accés, maniobra i 

estacionament dels camions que donen servei al parc i per aquest motiu es projecta la 

seva ampliació en el nivell superior (nivell de moll de descàrrega) de manera que s’hi 

encabirà la campa necessària per poder tenir uns accessos adequats als molls, així 

com una zona de circulació i estacionament necessari pel parc de vehicles.  

Pel que fa a la il·luminació de l’ampliació, es preveu una instal·lació 

d’il·luminació vial formada per projectors, sobre bàculs de 8 m o directament collats a 

paret, en funció de la ubicació en la parcel·la. 

El parc estarà dividit en dues zones diferenciades per la cota de serveis (0) i la 

cota dels molls (+5). Cada una d’elles tindrà una entrada independent i s’hi accedirà a 

traves del camí públic lateral. 

A la zona superior ampliada, que serà amb acabat tot-u artificial a un nivell (+5) 

i comptarà amb una tanca perimetral, s’hi situarà l’estacionament per a empleats, el 

estacionament dels camions i altres vehicles que donen el servei, i una zona de acopi 

de contenidors. 
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6.2 REQUISITS MEDIAMBIENTALS  

Un dels objectius principals d’aquest projecte és assegurar que el sistema de 

transferència garanteixi la protecció del medi ambient en totes les fases del procés. En 

aquest sentit s’han determinat i avaluat els diferents riscos d’incident mediambiental que 

es poden presentar en aquest tipus d’activitat.  

Els principals riscos d’incident mediambiental detectats són els següents: 

� Risc d’incendi. 

� Vessament de residus sòlids urbans al medi. 

� Vessament de lixiviats al medi. 

� Vessament d’olis i hidrocarburs procedents dels vehicles. 

Actualment les instal·lacions estan preparades per poder actuar en cas de que es 

produís qualsevol d’aquestes incidències, però es presenten algunes mancances i caldria 

ampliar els dispositius de seguretat, tant actius com passius, per tal d’adequar les 

instal·lacions al augment de producció objecte d’estudi. 

Es projecten les següents millores: 

a) Vessament de lixiviats al medi: Tant els vehicles recol·lectors com els

pisos mòbils ja disposen de sistemes que prevenen el vessament de lixiviats al medi. Es 

projecta però, millorar-ne la recollida per l’eventual vessament de lixiviats en el sòl de la 

planta, tractant-los amb els corresponents dispositius de depuració (interns amb 

separador de hidrocarburs o externs a la planta amb sortida cap a planta depuradora) de 

les aigües residuals generades en l’operació de neteja, tant dels vehicles, com del propi 

paviment de la planta. Així mateix, per al rentat de vehícles, es projecta una instal·lació 

que garanteixi que els propis components dels vehicles no vessin lixiviats, podent fer el 

manteniment preventiu adequat i detectant fuites abans de que els vehicles surtin al 

exterior de la planta. 

b) Vessament d’olis i hidrocarburs procedents dels vehicles: tant en les

operacions de repostatge, com per eventuals avaries, i durant el rentat dels vehicles, es 

poden produir vessaments d’hidrocarburs i olis lubricants. Per aquest motiu, es projecta 

que totes les zones subjectes a aquestes operacions disposin d’un paviment adequat per 

evitar filtracions al subsòl, i la instal·lació de dispositius de depuració de les aigües 

residuals, concretament d’un separador d’hidrocarburs, per al seu tractament. 
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c) Vessament de residus sòlids urbans al medi: Durant l’operació de 

descarrega dels vehicles recol·lectors als vehicles de transport, existeix risc de 

vessament de residus fora dels pisos mòbils, i existeix la possibilitat de que aquests 

residus acabin dipositant-se en les lleres dels accessos a la planta, contaminant el medi 

forestal. Per tal de minimitzar aquest risc, un cop realitzada l’ampliació, s’estudiarà la 

situació resultant i en cas de resultar necessari ’s’instal·laran barreres contra el vent que 

protegeixin les noves tremuges així com les existents. 

77  DDAADDEESS  DDEE  LL’’AACCTTIIVVIITTAATT    

7.1 CLASSIFICACIÓ DE L ’ACTIVITAT  

7.1.1 Activitats existents  

Tal i com ja s’ha detallat en l’apartat nº 3 “Antecedents”, l’activitat és existent i 

segons es va definir en el citat projecte i annex posterior, es va classificar segons la 

LLIIAA 3/98 de la següent manera: 

Annex Codi 

II.2 10.8 

7.2 BREU DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

7.2.1 Activitat i instal·lacions  

7.2.1.1 Activitat 

L’activitat que es realitzar en el recinte es la d’un centre de transferència de 

residus comarcals. 

Es tracta d’una activitat industrial, ubicada en un polígon industrial i dissenyada 

en tot moment pensant en el compliment de totes les ordenances i lleis medi 

ambientals, raó per la qual es pot considerar que l’activitat no afectarà en cap moment 

de forma negativa al medi que l’envolta. 

En aquesta planta son admesos els residus del tipus (veure Figura 5.1 a 5.3): 

� Fracció rebuig. 

� Fraccions selectives. 

� Residus municipals. 

Així mateix, a la Figura 5.5 es detalla la composició actual dels residus recollits 

l’any 2011 amb el seu pes en % sobre el total. 
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Finalment, tots els aspectes relacionats amb: 

� La maquinaria instal·lada. 

� Característiques de les edificacions, serveis higiènics i vestidors. 

� Potencia elèctrica instal·lada. 

� Horari de treball. 

� Estudi sonor, de pols, de bafs i olors, així com les corresponents 

mesures correctores. 

� Residus sòlids i aigües residuals. 

� Ventilació i aigua potable. 

� Sistema de protecció 

Foren definits en la memòria i plànols corresponents en el projecte i annex 

anteriorment citats a l’apartat nº 3 “Antecedents”. 

88  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓ  DDEE  LLEESS  RREEFFOORRMMEESS  PPRREEVVIISSTTEESS..  

8.1 AMPLIACIÓ DELS MOLLS DE DESCÀRREGA  

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 6.1 “Dimensionament de la capacitat de 

planta”, en base a la capacitat dels pisos mòbils (20 tones), i en base a la capacitat 

mínima i necessària d’emmagatzematge, caldria que hi haguessin disponibles, com a 

mínim, 5 pisos mòbils en funcionament de forma simultània, i per tant, s’hauria de 

disposar de 6 tremuges de descàrrega, 5 per al funcionament simultani previst, i una 

sisena tremuja de reserva per poder fer front a eventuals puntes de producció o 

incidències i per tant, en base a aquest dimensionament es conclou que la planta 

actualment no disposa de la capacitat suficient per poder gestionar la totalitat 

dels residus procedents de la comarca del Baix Penedès . 

Es per tot plegat, que es projecta ampliar el moll de descarrega i la instal·lació 

de dues tremuges addicionals, amb el conseqüent desplaçament de la descàrrega dels 

residus orgànics i de l’escala d’accés entre els dos nivells de la planta. 

8.1.1 Ampliació dels molls de descàrrega pròpiament dit  

Es preveu l’ampliació dels molls de descàrrega actual i per tant es projecta: 

1- Enderroc de l’actual mur de 2 metres d’altura que delimita la zona de serveis 

de la futura zona de molls ampliada i posterior construcció d’un nou mur de 5 metres 

d’alçada (Veure plànol nº 4, 1). 
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Per a la realització d’aquest treballs caldrà procedir a: 

� Tall i enderroc de paviment actual amb les dimensions adequades que 

permeti la posterior construcció de la cimentació del nou mur de 5 metres. 

� Desmuntatge de la tanca perimetral actual ubicada sobre del mur i 

posterior aprofitament. 

� Gestió dels residus amb gestor de residus autoritzat. 

� Excavacions necessàries que permetin la confecció de les cimentacions 

del nou mur. 

� Com a base per a la cimentació del mur, aportacions de tot-u artificial i 

posterior compactació al 100% PM, així com formigó de neteja HM-20/B/20I, 

amb àrid màxim de 20 mm. 

� Construcció cimentació, segons càlcul (Veure Annex 1), per al nou mur 

de 5 metres, a la mateixa zona on es troba l’actual a enderrocar, mitjançant 

acer en barres corrugades B 500 S i formigó HA-25/P/20/IIa, amb àrid màxim 

de 20 mm. 

� Construcció del nou mur mitjançant acer en barres corrugades B 500 S i 

formigó HA-35/P/20/IIa, amb àrid màxim de 20 mm. 

2- Construcció de nou mur de 5 metres d’alçada (Veure plànol nº 4, 2). 

Per a la realització d’aquest treballs caldrà procedir a : 

� Tall i enderroc de paviment actual amb les dimensions adequades que 

permeti la posterior construcció de les cimentacions dels nous murs de 5 

metres. 

� Gestió dels residus amb gestor de residus autoritzat. 

� Excavacions necessàries que permetin la confecció de les cimentacions 

dels nous murs. 

� Com a base per a la cimentació del mur, aportacions de tot-u artificial i 

posterior compactació al 100% PM, així com formigó de neteja HM-20/B/20I, 

amb àrid màxim de 20 mm. 

� Construcció cimentació, segons càlcul (Veure Annex 1), per als nous 

murs de 5 metres, a la mateixa zona on es troba l’actual a enderrocar, 

mitjançant acer en barres corrugades B 500 S i formigó HA-25/P/20/IIa, amb 

àrid màxim de 20 mm. 



PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE COMARCAL DE TRANSFERÈNCIA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT 
DE CALAFELL I UBICAT DINTRE DE LA PARCEL�LA QUE ES TROBA SITUADA AL POLIGON Nº 3, PARCEL�LA 
119- LA RAFELA 43820-CALAFELL 

 
 

 Pàgina: 18 

 

� Construcció dels nous murs mitjançant acer en barres corrugades B 500 

S i formigó HA-35/P/20/IIa, amb àrid màxim de 20 mm. 

3- Emplenat i compactació del nou moll (Veure plànol nº 4, 3). 

Per a la realització d’aquest treballs caldrà procedir a : 

� Estesa i compactació de sol tolerable, en tongades de 25 cm de gruix, 

amb compactació del 95 % PM. 

� Drenatge mitjançant tub circular performat de polietilè de 100 mm de 

diàmetre i reomplert de material filtrant, així com connexionat a sanejament 

final de la parcel·la. 

� Emplenat amb tot-u artificial fins a estrat resistent i compactat al 100 % 

PM. 

� Pavimentació del moll amb formigó vibrat HM-30/B/20/I+E amb àrid 

màxim de 20 mm. 

8.1.2 Trasllat de l’actual escala d’accés als molls de descàrrega  

Es projecta el desmuntatge i extracció de l’escala existent a la zona de recollida 

orgànica i d’acopi actual per al seu posterior muntatge a la nova ubicació (Veure plànol 

nº 4, 4). 

8.2 ZONA D’ESTACIONAMENT  

El parc estarà dividit en dues zones ben diferenciades. Per una banda, la zona 

de serveis (cota 0) i la zona de molls (cota +5). Cada una d’elles tindrà una entrada 

independent i s’hi accedirà a traves del camí públic lateral. 

A la zona superior a ampliar s’hi situarà l’estacionament per a empleats, el 

estacionament dels camions i altres vehicles que donen el servei, i una zona de acopi 

de contenidors. 

Per a l’acondicionament de la zona d’estacionament de camions i altres 

vehicles es projecta: 

8.2.1 Moviment de terres  

S’acompanya a l’apartat de plànols, el plànol topogràfic de la situació actual 

dels terrenys, així com plànol de situació final projectada. 

Per al condicionament del terreny es procedirà a l’extracció de la terra vegetal 

de tota la superfície de la parcel·la i al moviment de terres consistent en el terraplenat i 
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desmunt fins a la cota +4,5 a tota la superfície d’explanació propera als molls. La resta 

de la parcel·la s’anirà condicionant a la pendent natural actual. 

Es projecta l’aportació de 50 cm, aproximadament, de tot-u artificial i 

compactació al 100% del PM, amb les corresponents pendents fins als laterals de la 

parcel·la, per a l’evacuació d’aigües. 

Així mateix, es projecta l’acabat i refinat de tal·lus, amb mitjans mecànics, de la 

totalitat del perímetre de la parcel·la a ampliar. 

8.2.2 Tanca perimetral  

Subministrament i muntatge de tanca perimetral de 2 metres d’altura amb 

acabat galvanitzat amb tela metàl·lica de torsió simple, de 50 mm de pas de malla i 

diàmetre 2,7 y 2,7 mm i postes de tub galvanitzat de diàmetre 48 mm, disposats cada 

3 m sobre daus de formigó. Incloses 3 portes de 4 metres d’ample de dos fulles. 

(Veure plànol nº 4, 5) 

8.3 ENLLUMENAT  

Pel que fa a la il·luminació de la campa d’aparcament es preveu: 

8.3.1 Punts de llum  

� 4,00u de columna de planxa d'acer galvanitzat 8mts/60/3, de forma 

troncocònica, 8 metres d'alçària, de la marca Simon lighting model CLO, coronament 

sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó. 

�  2,00u de creueta per coronament de columna, per col·locar 1 projector 

en cada una, tipus PHILIPS MVP506SONTTP 150W. 

� 2,00u de creueta per coronament de columna, per col·locar 4 projectors 

en cada una, tipus PHILIPS MVP506SONTTP 150W. 

� 10,00u de Subministrament i col·locació de llumenera tipus PHILIPS 

MVP506SONTTP 150W, tipus I, estanqueïtat IP-65. 

� Subministrament i muntatge de 2 projectors asimètrics PHILIPS 

MVP506SONTTP 150W, en zona tolves, inclòs material auxiliar. 

� Carcasses pintades color Gris Ultra Oscuro, o altre a decidir pel client. 

� 8,00u de piques per a presa de terra d'acer cobrissada, d'1,5 m de 

longitud i 14,6 mm de diàmetre, inclòs grapa,muntatge, connexions, instal·lacions i 

materials auxiliars. (Veure plànol nº 4, 6) 
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8.3.2 Quadre elèctric  

Subministrament i muntatge de quadre, ubicat a la zona de tolbes, amb 

aparellatge interior de protecció i maniobra d’enllumenat, marca ABB o equivalent. 

Inclou proteccions magnetotèrmiques, diferencials, sobretensions permanents i 

transitòries. Construït i instal·lat segons Normativa vigent. Inclou tres línies de encesa. 

2+1 reserva. 

8.3.3 Cablejat elèctric  

Subministrament i muntatge de instal·lació completa elèctrica composada per: 

�  140,00m de Tub flexible corrugat de PEAD, de 90 mm de diàmetre 

nominal resistència 450 N amb grau de resistència al xoc NORMAL segons norma 

UNE EN50086-2-4 i muntat dins canalització soterrada.  

� 55,00m de tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, 

resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió 

endollada i muntat superficialment,  

� 140,00m de Cinta polietilè rígida per senyalització de conductes 

subterranis per instal·lacions, color segons tipus de instal·lació col·locada a 25 cm del 

tub.  

� 6,00u de pericó de registre per a instal·lacions de serveis, amb tapa 

inclosa. 

� 4,00 u de caixa de registre rectangular de plàstic, estanca IP-55, de 

153x110 mm, tapa amb cargols, muntada superficialment i connexionat. 

� 195,00 m de cable amb conductor de coure designació RV-K 0,6/1 kV, 

tetrapolar, de secció 4x6, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de 

canalització i material auxiliar necessari.  

� 195,00 m de cable amb conductor de coure designació H07V-K, de 

450/750 V de tensió assignada, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, inclòs transport a 

obra, estesa en qualsevol tipus de canalització i material auxiliar necessari. Tot 

completament muntat, tots els accessoris inclosos. 

8.4 SISTEMA DE TRACTAMENT DE RESIDUS  

Tal i com s’ha indicat a l’apartat 6.2 “Requisits mediamentals” tant els vehicles 

recol·lectors com els pisos mòbils ja disposen de sistemes que prevenen el vessament de 

lixiviats al medi.  
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Actualment ja existeix un sistema de recollida per l’eventual vessament de lixiviats 

en el sòl de la planta, conduint-los fins a la planta depuradora on son tractats. 

En aquest projecte es pretén millorar els sistema de recollida de lixiviats i posterior 

depuració de les aigües residuals generades en l’operació de neteja, tant dels vehicles, 

com del propi paviment de la planta, mitjançant una primera fase amb els medis interns 

(Separador de hidrocarburs) i en una segona fase, amb el sistema actualment existent i 

en funcionament, amb medis externs (Planta depuradora).  

8.4.1 Ampliació de la zona de recollida de lixiviats  

Actualment ja existeix un sistema de recollida per l’eventual vessament de lixiviats 

en el sòl de la planta. Al determinar-se insuficient per realitzar-ne un correcte tractament, 

es projecta la seva ampliació mitjançant el subministrament i muntatge de nova canal de 

recollida. 

8.4.1.1 Nova canal de recollida 

Es projecte el subministrament i muntatge de nova canal de recollida prefabricada 

de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d’ample interior, sobre solera de 10 cm de 

formigó HM-20/P20/I i marc amb reixa practicable, de fosa gris resistent al pas de 

vehicles pesats(Veure plànol nº 4, 7). 

Les pendents de la canal fins al punt d’evacuació es realitzarà a l’interior de la 

pròpia canal. 

Per al muntatge de la nova canal es projecta el tall de juntes sobre el paviment 

actual i posterior demolició i excavació d’una rasa de dimensions suficients, en la que 

s’hi disposarà. 

Aquesta canal descansarà sobre una capa de formigó de neteja HM-20/B/20/I, 

de consistència tova i gruix de l’àrid màxim de 20 mm. 

8.4.1.2 Canonada de connexió 

Es projecta la connexió del punt d’evacuació de la nova canal amb l’actual 

canal existent i d’aquesta amb el nou separador d’hidrocarburs mitjançant canonada 

de PVC de 500 m de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat 

exteriorment, autoportant, unió elàstica amb masilla adhesiva de poliuretà que 

descansarà al fons de la rasa. 
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Per al muntatge de la nova canonada es projecta el tall de juntes sobre el 

paviment actual i posterior demolició i excavació d’una rasa de dimensions suficients, 

en la que s’hi disposarà. 

La canonada, es rodejarà amb graves de drenatge de 5 a 12 mm i 

posteriorment, un cop coberta, es cobrirà la resta de la rasa fins a cota de 

pavimentació amb el mateix tipus de material, compactat amb tongades d’espessor de 

fins a 25 cm, utilitzant rodillo vibratori per compactar fins al 95% del PM. 

Finalment, es projecta la pavimentació de la rasa mitjançant formigó vibrat HM-

30/B/20/I+E, de consistència tova i gruix de l’àrid de 20 m. 

8.4.2 Nou separador d’hidrocarburs  

Tal i com s’indica en l’apartat de plànols, es projecta el subministrament i 

muntatge d’un separador d’hidrocarburs de 6 l/s, de tipus prefabricat amb 

coalescència, de tal forma que al passar les aigües a través de la mateixa, es 

retinguda durant el temps suficient per a que els producte contaminants, s’acumulin a 

la superfície de l’aigua degut a la seva mener densitat. Com el flux d’una càmera a la 

següent solsament es pot realitzar a través de barreres, els productes contaminants 

queden atrapats al separador, resultant a la sortida, aigua neta, la qual es connectarà 

a l’arqueta actualment existent (Veure plànol nº 4, 8) i d’aquesta s’enviarà, com fins 

ara, a la depuradora municipal. 

Els productes contaminants s’extrauran periòdicament i portats al corresponent 

planta de tractament, d’acord a la legislació vigent. 

Per a la instal·lació del separador es projecte la realització d’una fossa que 

excedirà 50 cm el perímetre del separador. Al fons s’hi realitzarà un llit amb formigó de 

neteja, on hi descansarà el separador. Es connectaran les canonades i es cobrirà el 

separador fins a un terç de la seva capacitat amb formigó de neteja. La resta, 

s’emplenarà amb terra adequada y tot-u compactat. Es finalitzarà amb la pavimentació 

mitjançant formigó vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i gruix de l’àrid de 20 

mm. 

A nivell de terra, es col·locarà una arqueta de registre al separador. 

El manteniment del conjunt es realitzarà periòdicament, procedint al buidat i 

neteja de l’equip. Després de buidar-se l’equip, s’omplirà novament amb aigua neta. 

8.4.3 Reforma del sistema de rentat de vehícles actual  

Amb la finalitat de delimitar correctament la zona de rentat de vehicles i 

realitzar-ne un correcte tractament de les aigües susceptibles d’estar hidrocarburades 



PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE COMARCAL DE TRANSFERÈNCIA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT 
DE CALAFELL I UBICAT DINTRE DE LA PARCEL�LA QUE ES TROBA SITUADA AL POLIGON Nº 3, PARCEL�LA 
119- LA RAFELA 43820-CALAFELL

Pàgina: 23 

o que els propis components dels vehicles no vessin lixiviats de manera no controlada,

podent fer-ne el manteniment preventiu adequat i detectant fuites abans de que els

vehicles surtin al exterior de la planta, es projecta el subministrament i muntatge de

tancaments laterals (Veure plànol nº 4, 9).

8.4.3.1 Tancament laterals 

Els tancaments laterals es projecten mitjançant panell sandwich tipus 

encadellat amb dues cares exteriors de PVC extrussionat, remat perimetral de perfil 

tipus U i suportat sobre pilars de 100x100x2, galvanitzats, els quals es trobaran untis 

amb travessers de 100x100x2, galvanitzats. 

L’altura màxima dels tancaments laterals serà de 5 m, amb estructura simple. 

8.4.3.2 Sanejament del sistema de rentat 

Amb la finalitat DE condicionar correctament el nou espai reservat al sistema 

de rentat, es projecta el tall i enderroc de paviment actual amb les dimensions 

adequades que permeti la posterior construcció de nou paviment amb les pendents 

adequades cap a la reixa de recollida d’aigües del rentat de camions. 

Així mateix, es projecte el subministrament i muntatge de nova canal de recollida 

prefabricada de formigó en forma de U i encaix, de 40 cm d’ample interior, sobre solera 

de 10 cm de formigó HM-20/P20/I i marc amb reixa practicable, de fosa gris resistent al 

pas de vehicles pesats. 

Les pendents de la canal fins al punt d’evacuació es realitzarà a l’interior de la 

pròpia canal, la qual es conduirà  cap a la nova nova canal de recollida de lixiviats 

mitjançant canonada de PVC de 250 m de diàmetre nominal de formació helicoïdal 

amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb masilla adhesiva de 

poliuretà que descansarà al fons de la rasa. 

Per al muntatge de la nova canonada es projecta el tall de juntes sobre el 

paviment actual i posterior demolició i excavació d’una rasa de dimensions suficients, 

en la que s’hi disposarà. 

La canonada, es rodejarà amb graves de drenatge de 5 a 12 mm i 

posteriorment, un cop coberta, es cobrirà la resta de la rasa fins a cota de 

pavimentació amb el mateix tipus de material, compactat amb tongades d’espessor de 

fins a 25 cm, utilitzant rodillo vibratori per compactar fins al 95% del PM. 

Finalment, es projecta la pavimentació de la zona de rentat mitjançant formigó 

vibrat HM-30/B/20/I+E, de consistència tova i gruix de l’àrid de 20 m. 
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8.4.3.3 Sistema d’aigua a pressió del sistema de rentat. 

Instal·lació d'electro-bomba doble GRUNDFOS, centrífuga multi etapa 

horitzontal de 2,2 kW de potència, trifàsica, per treballar amb un cabal de 8,4 m³/h i 

una pressió manomètrica de 50 mca. Inclou canonada des de nau actual fins a 

rentador, en rasa, completament executada. 

Subministrament i col·locació de vàlvula de peu per a canonada de diàmetre 60 

mm, a situar al peu del tub d'aspiració de les bombes per assegurar correcta aspiració, 

subministrament i col·locació de boia per a control del sistema de bombeig en funció 

del nivell a l'aljub existent. Inclou canalització elèctrica en tub grapat al paramento en 

una longitud de 30m. 

Instal·lació de quadre amb totes les proteccions i maniobres pel bon 

funcionament de les bombes, alimentat des de quadre proper en zona de tolbes. 

Bombes instal·lades en caseta de obra en zona adjacent al rentador, inclòs 

dipòsit d’aigua de 5 m3. 

8.4.3.4 Instal·lació elèctrica del sistema de rentat. 

Subministrament i muntatge d’instal·lació d’il·luminació del rentador composada 

per: 

� 32 m de tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, 

resistent a impacte de 20 J i resistència a compressió de 4.000 N, amb unió endollada 

i muntat superficialment de nau, 4,00 u de caixa de registre rectangular de plàstic, 

estanca IP-55, de 153x110 mm, tapa amb cargols, muntada superficialment i 

connexionat.  

� 95 m de cable amb conductor de coure designació RV-K 0,6/1 kV, 

tetrapolar, de secció 4x6, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de 

canalització i material auxiliar necessari. 

� 95 m de cable amb conductor de coure designació H07V-K, de 450/750 

V de tensió assignada, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, inclòs transport a obra, estesa 

en qualsevol tipus de canalització i material auxiliar necessari. Tot completament 

muntat, tots els accessoris inclosos, connectat a quadre existent de nau.  

� Presa de terra composada per 4,00u de pica d'acer cobrissada, d'1,5 m 

de longitud i 14,6 mm de diàmetre, inclòs grapa, muntatge, connexions, instal·lacions i 

materials auxiliars. 6 projectors asimètrics tipus PHILIPS MVP506SONTTP 150W, 

1,00u de connexió a xarxa existent segons plànol. Inclòs material auxiliar. 



PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE COMARCAL DE TRANSFERÈNCIA PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT 
DE CALAFELL I UBICAT DINTRE DE LA PARCEL�LA QUE ES TROBA SITUADA AL POLIGON Nº 3, PARCEL�LA 
119- LA RAFELA 43820-CALAFELL 

 
 

 Pàgina: 25 

 

� Una encesa amb aplic IP65 especial per locals humit, muntat en entrada 

de rentador. 

� Instal·lació de quadre nou, alimentat des de quadre existent en zona de 

Tolves. 

� Carcasses pintades color Gris Ultra Oscuro, o altre a decidir pel client. 

99  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  

Juntament amb els documents que s’acompanyen amb la present memòria, 

s’espera l’aprovació del present projecte per part de les Autoritats Competents, amb la 

finalitat d’obtenir la llicència d’activitat. 

 

CALAFELL, Febrer de 2014 
 

 

 

L’enginyer Industrial 

 

Guillem Boira Herreros 
Enginyer Industrial 
Col·legiat  nº 8980 
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Annex I 
 

 

 

CÀLCUL CIMENTACIÓ 
MURS 
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Per a la comprovació dels murs dimensionats s’utilitza la fitxa de càlcul 

OCTOS. CALC del col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 

 

 

 

 

 

 
CALAFELL, Febrer de 2014 

 

 

 

L’enginyer Industrial 

Guillem Boira Herreros 
Enginyer Industrial 
Col·legiat  nº 8980 
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Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 01 MURO

Título 3 01 DEMOLICIONES

1 G9GZ2524 m Formación de corte de junta de pavimento de hormigón de 6 a 8 mm
de ancho y de 8 cm de profundidad, con medios mecánicos para
posterior demolición (P - 36)

3,14 41,000 128,74

2 CORTEBORDIL ml Corte doble cara en bordillo en vertical sobre muro existente para
posterior demolición, para dejar a mismo nivel plataforma actual on
nueva plataforma. (P - 3)

15,06 30,000 451,80

3 G2194AL4 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 30 cm de espesor y
más de 2 m de ancho, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora (P - 11)

2,76 104,500 288,42

4 G2131323 m3 Derribo de cimiento de hormigón armado, con compresor y carga
manual y mecánica de escombros sobre camión (P - 8)

27,88 32,000 892,16

5 G2135323 m3 Derribo de muro de contención de hormigón armado, con compresor y
carga manual y mecánica de escombros sobre camión (P - 10)

22,78 12,800 291,58

6 G2135223 m3 Derribo con medio manuales de bordillo de hormigón armado, en parte
superior de muros existentes para nivelado de plataforma actual y
futura. (P - 9)

77,30 2,400 185,52

7 G21B1301 m Desmontaje de reja de Simple Torsión y demolición de anclajes
hincados en el suelo y situados cada 2 m, con medios mecánicos y
carga sobre camión (P - 12)

2,90 16,000 46,40

8 G6A18NA4 m Acondicionado de enrejado ACTUAL de acero de altura 1,5 m con
acabado galvanizado con bastidor de 2,65x1,5 m de tubo de 50x30x2
mm y malla electrosoldada de 200x50 mm y diámetro 6 mm, y postes
de tubo de 50x30x2 mm, colocados cada 2,8 m sobre dados de
hormigón (P - 30)

24,73 1,000 24,73

9 G2R65541 m3 Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia, con un
recorrido de hasta 20 km, con camión de 12 t, cargado con medios
mecánicos (P - 23)

4,71 80,680 380,00

10 G2RA2640 m3 Disposición controlada a monodepósito con báscula, de escombros
con una densidad inferior a 0,95 t/m3 (P - 24)

5,75 80,680 463,91

TOTAL Título 3 01.01.01 3.153,26

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 01 MURO

Título 3 02 EXCAVACIONES

1 G2223P21 m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de
profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios
mecánicos, y carga sobre camión (P - 15)

6,41 339,650 2.177,16

2 G2R42541 m3 Transporte de material procedente de excavación, con un recorrido de
hasta 20 km, con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos (P -
22)

4,64 339,650 1.575,98

TOTAL Título 3 01.01.02 3.753,14

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 01 MURO

Título 3 03 CIMENTACIÓN MUR0S

euros
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PRESSUPOST Data: 10/02/14 Pàg.: 2

1 G921201L m3 Relleno hasta estrato resistente con zahorra artificial, colocada en
obra, extendida y compactada al 100%PM (P - 33)

14,13 245,700 3.471,74

2 G31511H1 m3 Hormigón limpieza para zanjas y pozos, HM-20/B/20/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P -
25)

41,68 3,900 162,55

3 G32B3101 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
como máximo 16 mm para el armado de muros de contención (P - 28)

0,92 8.190,000 7.534,80

4 G31512G1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P -
26)

36,08 90,090 3.250,45

TOTAL Título 3 01.01.03 14.419,54

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 01 MURO

Título 3 04 MUROS

1 G32D1115 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y
soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base
rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <=6 m,
para dejar el hormigón visto (P - 29)

13,31 405,600 5.398,54

2 G32B3101 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
como máximo 16 mm para el armado de muros de contención (P - 28)

0,92 5.678,400 5.224,13

3 G32515H2 m3 Hormigón para muros de contención HA-35/B/20/IIa de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba (P - 27)

57,63 81,120 4.674,95

4 G75150M1 m2 Membrana de espesor 1,2 mm, de una lámina de PVC flexible
resistente a la intemperie, sin armadura, fijada al soporte con adhesivo
de formulación específica (P - 32)

6,52 254,800 1.661,30

TOTAL Título 3 01.01.04 16.958,92

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 01 MURO

Título 3 05 RELLENO Y COMPACTACIÓN

1 G2261121 m3 Extendido y compactación de suelo tolerable, en tongadas de 25 cm
de grueso, como máximo, con compactación del 95 % PN, utilizando
pisón vibrante pequeño, y humedeciendo (P - 18)

11,00 494,500 5.439,50

2 GD5A5A05 m Drenaje con tubo circular perforado de polietileno de alta densidad de
100 mm de diámetro y relleno con material filtrante hasta 50 cm por
encima del dren (P - 38)

11,27 39,000 439,53

3 G921201L m3 Relleno hasta estrato resistente con zahorra artificial, colocada en
obra, extendida y compactada al 100%PM (P - 33)

14,13 80,500 1.137,47

4 CONEXIONDREml Conexion de drenage muro a saneamiento final parcela.
Incluye demolición pavimento en interior parcela, excavación,
colocación tuberia de 160mm PEAD, formación pendientes relleno de
arena, zahorras y reposición de pavimento. Conexión a arqueta
existente. (P - 1)

48,27 35,000 1.689,45

TOTAL Título 3 01.01.05 8.705,95

Obra 01 Presupuesto 00001

euros
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Capítulo 01 MURO

Título 3 06 PAVIMENTO MUELLES Y SOBRE ZAPATAS

1 G9GA5U74 m2 Pavimento de hormigón vibrado HM-30/B/20/I+E, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, extendido mediante
bombeo, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado (P - 35)

16,40 148,600 2.437,04

2 G9Z4AA26 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en
obra y manipulada en taller ME 15cmx15cm, D=6mm-6mm, B 500 T,
6m x 2,2m, según UNE 36092, para el control de la fisuración
superficial en pavimento o solera (P - 37)

1,79 341,780 611,79

TOTAL Título 3 01.01.06 3.048,83

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 02 LAVADERO

Título 3 01 LAVADERO

1 G9GZ2524 m Formación de corte de junta de pavimento de hormigón de 6 a 8 mm
de ancho y de 8 cm de profundidad, con medios mecánicos para
posterior demolición (P - 36)

3,14 36,000 113,04

2 G2194AL4 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 30 cm de espesor y
más de 2 m de ancho, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora (P - 11)

2,76 112,000 309,12

3 G2R65541 m3 Transporte de residuos a centro de reciclaje, a monodepósito, a
vertedero específico o a centro de recogida y transferencia, con un
recorrido de hasta 20 km, con camión de 12 t, cargado con medios
mecánicos (P - 23)

4,71 28,000 131,88

4 G2RA2640 m3 Disposición controlada a monodepósito con báscula, de escombros
con una densidad inferior a 0,95 t/m3 (P - 24)

5,75 28,000 161,00

5 G2223P21 m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de
profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios
mecánicos, y carga sobre camión (P - 15)

6,41 37,520 240,50

6 G31511H1 m3 Hormigón limpieza para zanjas y pozos, HM-20/B/20/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P -
25)

41,68 2,800 116,70

7 G31512G1 m3 Hormigón para zanjas y pozos, HA-25/P/20/IIa, de consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P -
26)

36,08 16,800 606,14

8 G32B3101 kg Acero en barras corrugadas B 500 S de límite elástico >= 500 N/mm2,
como máximo 16 mm para el armado de muros de contención (P - 28)

0,92 1.478,400 1.360,13

9 G32D1115 m2 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado con panel metálico y
soporte con puntales metálicos, para muros de contención de base
rectilínea encofrados a una cara, para una altura de trabajo <=6 m,
para dejar el hormigón visto (P - 29)

13,31 44,800 596,29

10 G32515H2 m3 Hormigón para muros de contención HA-35/B/20/IIa de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm y vertido con bomba (P - 27)

57,63 6,720 387,27

11 G9GA5U74 m2 Pavimento de hormigón vibrado HM-30/B/20/I+E, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, extendido mediante
bombeo, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado (P - 35)

16,40 112,000 1.836,80

12 G9Z4AA26 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en
obra y manipulada en taller ME 15cmx15cm, D=6mm-6mm, B 500 T,
6m x 2,2m, según UNE 36092, para el control de la fisuración
superficial en pavimento o solera (P - 37)

1,79 257,600 461,10

13 LAVADERO u Estructura especial per rentador de camions composada de:
130 m2 de Tancament vertical de panell sandwich tipus maximbrat
amb dues cares exteriors de PVC extrusionat, 72 ml. de Perfil acabat
amb U com a remat de panell de 35 mm, 12 ud. de Pilars 100x100x2

7.682,89 1,000 7.682,89

euros



PRESSUPOST CALAFELL

PRESSUPOST Data: 10/02/14 Pàg.: 4

galvanitzat, 6 ud de Travessers de 100x100x2 galvanitzat, 38 tubs de
100x100x2 galvanitzats, 26 tubs de  50x50x2. Alçada mampares 5 m.

(P - 51)
14 INSTAGUA U Instalacion agua a presion para lavadero compuesta de:

Instal·lació d'electrobomba doble GRUNDFOS, centrífuga multietapa
horitzontal de 2,2 kW de potència, trifàsica, per treballar amb un cabal
de 8,4 m³/h i una pressió manomètrica de 50 mca. Inclou canonada
des de nau actual fins a rentador, en rasa, completament executada.
Subministre i col·locació de vàlvula de peu per a canonada de
diàmetre 60 mm, a situar al peu del tub d'aspiració de les bombes per
asegurar corercta aspiració, subministre i col·locació de boia per a
control del sistema de bombeig en funció del nivell a l'aljub existent.
Inclou canalització elèctrica en tub grapat al parament en una longitud
de 30m.
Instal·lació de quadre amb totes les proteccions i maniobres pel bon
funcionament de les bombes, alimentat des de quadre proper en zona
de tolves.
Bombes instal·ades en caseta de obra en zona adjacent al rentador.
Inclou Dipòsit de aigua de 5000L. (P - 48)

4.688,80 1,000 4.688,80

15 INSTELEC u Subministre i muntatge de instal·lació de il·luminació rentador
composada per:
32m de Tub rígid d'acer galvanitzat en interior de nau, de 25 mm de
diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
de nau, 4,00 u de Caixa de registre rectangular de plàstic, estanca
IP-55, de 153x110 mm, tapa amb cargols, muntada superficialment i
connexionada. 95m de Cable amb conductor de coure designació
RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar, de secció 4x6, inclòs transport a obra,
estesa en qualsevol tipus de canalització i material auxiliar necessari.
95m de Cable amb conductor de coure designació H07V-K, de
450/750 V de tensió assignada, unipolar, de secció 1 x 16 mm2, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització i material
auxiliar necessari. Tot completament muntat, tots els accesoris
inclosos.
connectat a quadre existent de nau. Toma de terra composada per
4,00u de pica per a pressa de terra d'acer cobrisada, d'1,5 m de
longitud i 14,6 mm de diametre, inclòs grapa, muntatge, connexions,
instal·lacions i materials auxiliars. 6 projectors asimetrics tipus
PHILIPS MVP506SONTTP 150W, 1,00u de connexió a xarxa existent
segons plànol. Inclós material auxiliar.
Una encesa amb aplic IP65 especial per locals humit, muntat en
entrada de rentador.
Instal·lació de quadre nou, alimentat desde quadre existent en zona
de Tolves.
Carcasses pintades color Gris Ultra Oscuro, o altre a decidir pel client.
(P - 49)

3.893,24 1,000 3.893,24

TOTAL Título 3 01.02.01 22.584,90

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 03 MOVIMIENTO TIERRAS PARCELA SUPERIOR

Título 3 01 MOVIMENT TERRES

1 G22D1011 m2 Desbroce del terreno de menos de 0,6 m, con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión.
Incluye arrancada de arbolado, piedras, muretes de piedra seca etc.
(P - 20)

0,34 3.876,000 1.317,84

2 G2211101 m3 Excavación en zona de desmonte, de terreno blando, con medios
mecánicos y carga sobre camión (P - 13)

1,04 4.100,000 4.264,00

3 G2215301 m3 Excavación en zona de desmonte, de roca, con medios mecanicos,
giratoria de 30Tn con martillo hidráulico. Incluye carga sobre camión y
transporte a vertedero. (P - 14)

10,35 745,000 7.710,75

euros
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4 G2411110 m3 Transporte de tierras dentro de la obra y tiempo de espera para la
carga, con dúmper para transportes (P - 21)

2,30 1.938,000 4.457,40

5 G2R42541 m3 Transporte de material procedente de excavación, con un recorrido de
hasta 20 km, con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos (P -
22)

4,64 2.162,000 10.031,68

6 G931201L m3 Base de zahorra artificial o suelo cemento colocada con
motoniveladora y compactado del material al 100% del PM.
Incluye formación de pendientes hacia los laterales para evacuación
de aguas. (P - 34)

16,09 2.907,000 46.773,63

7 G2241010 m2 Acabado y refino de taludes, con medios mecánicos de todo perímetro
parcela (P - 17)

3,45 582,000 2.007,90

TOTAL Título 3 01.03.01 76.563,20

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 04 VARIS

Título 3 01 RASES SANEJAMENT I CANAL RECOLLIDA AIGÜES

1 G9GZ2524 m Formación de corte de junta de pavimento de hormigón de 6 a 8 mm
de ancho y de 8 cm de profundidad, con medios mecánicos para
posterior demolición (P - 36)

3,14 268,000 841,52

2 G2194AL4 m2 Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 30 cm de espesor y
más de 2 m de ancho, con martillo rompedor montado sobre
retroexcavadora (P - 11)

2,76 92,800 256,13

3 G2223P21 m3 Excavación de cimentación sin rampa de acceso, hasta 4 m de
profundidad y hasta 2 m de ancho, en terreno compacto, con medios
mecánicos, y carga sobre camión (P - 15)

6,41 96,640 619,46

4 G2R42541 m3 Transporte de material procedente de excavación, con un recorrido de
hasta 20 km, con camión de 12 t, cargado con medios mecánicos (P -
22)

4,64 102,640 476,25

5 G31511H1 m3 Hormigón limpieza para zanjas y pozos, HM-20/B/20/I, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, vertido desde camión (P -
25)

41,68 10,200 425,14

6 G9Z4AA26 m2 Malla electrosoldada de barras corrugadas de acero, elaborada en
obra y manipulada en taller ME 15cmx15cm, D=6mm-6mm, B 500 T,
6m x 2,2m, según UNE 36092, para el control de la fisuración
superficial en pavimento o solera (P - 37)

1,79 88,780 158,92

7 G9GA5U74 m2 Pavimento de hormigón vibrado HM-30/B/20/I+E, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, extendido mediante
bombeo, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado (P - 35)

16,40 42,460 696,34

8 GD5G1250 m Canal prefabricado de hormigón en forma de U y encaje, de 40 cm de
ancho interior, sobre solera de 10 cm de hormigón HM-20/P/20/I (P -
39)

22,61 54,000 1.220,94

9 GD5ZJJJ4 u Marco y reja practicable para imbornal, de fundición gris de
800x364x50 mm exteriores y 52 kg de peso, colocado con mortero (P -
43)

39,97 54,000 2.158,38

10 GD5H3138 m Canal en pendiente de hormigón polímero, de ancho interior 100 mm
con perfil lateral, con rejilla de acero galvanizado perforada clase C250
según norma UNE-EN 124 fijada con cancela a la canal, colocado
sobre base de hormigón con solera de 150 mm de espesor y paredes
de 150 mm de espesor (P - 40)

82,26 16,000 1.316,16

11 GD7FC375 m Tubo de PVC de 500 mm de diámetro nominal de formación helicoidal
con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elástica
con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja.
(P - 45)

16,27 25,000 406,75

12 G2281341 m3 Relleno y compactación de zanja de ancho más de 1,5 y hasta 2 m,
con gravas para drenaje de 5 a 12 mm, en tongadas de espesor hasta
25 cm, utilizando rodillo vibratorio para compactar, con compactación
del 95 % PM (P - 19)

20,30 44,220 897,67

euros
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13 GD7F6375 m Tubo de PVC de 250 mm de diámetro nominal de formación helicoidal
con perfil rígido nervado exteriormente, autoportante, unión elástica
con masilla adhesiva de poliuretano y colocado en el fondo de la zanja
(P - 44)

6,00 31,000 186,00

14 GDK2A6F3 u Arqueta de 57x57x57 cm, con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de 29x14x10 cm,
sobre lecho de arena (P - 46)

194,44 4,000 777,76

15 GDKZ3174 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de
620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero. Tipo
D400. (P - 47)

25,65 4,000 102,60

16 GD5JB388 u Caja para imbornal de 70x30x85 cm, con paredes de 29 cm de
espesor de ladrillo perforado, enfoscada y enlucida por dentro y
enfoscado previo por fuera con mortero cemento 1:4, elaborado en
obra con hormigonera de 165 l sobre solera de 10 cm de hormigón
HM-20/P/20/I (P - 41)

124,68 1,000 124,68

17 GD5ZAKFJ u Reja practicable, para imbornal de fundición gris, anclada al hormigón
(P - 42)

80,57 1,000 80,57

TOTAL Título 3 01.04.01 10.745,27

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 04 VARIS

Título 3 02 SEPARADOR HIDROCARBUROS

1 SEPARADOR u Suministro e instalacion de Separador de Hidrocarburos de 6 l/s con
obturación y desarenador de 1200lts, tipo REMOSA SHDO 6, o
equivalente, aproximadamente, para tratar aguas hidrocarburadas de
toda la parcela inferior susceptible de ser contaminada con Gasoil de
las zonas de repostage y lavadero. (P - 53)

2.360,93 1,000 2.360,93

2 G2225721 m3 Excavación de pozos más de 4 m de profundidad, en terreno
compacto, con medios mecánicos, y carga sobre camión (P - 16)

9,56 40,000 382,40

3 GDK2A6F3 u Arqueta de 57x57x57 cm, con paredes de 15 cm de espesor de
hormigón HM-20/P/20/I y solera de ladrillo perforado de 29x14x10 cm,
sobre lecho de arena (P - 46)

194,44 2,000 388,88

4 GDKZ3174 u Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de
620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero. Tipo
D400. (P - 47)

25,65 1,000 25,65

5 G9GA5U74 m2 Pavimento de hormigón vibrado HM-30/B/20/I+E, de consistencia
blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, extendido mediante
bombeo, tendido y vibrado con regle vibratorio, maestreado (P - 35)

16,40 20,000 328,00

6 CONEXIONES u Conexionado de entrada y salida de separador de red ejecutada a red
existente parcela.
Ayudas de paleteria y accesorios PVC incluidos. (P - 2)

520,97 1,000 520,97

TOTAL Título 3 01.04.02 4.006,83

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 04 VARIS

Título 3 03 TANQUES

1 G6A1L436 m Enrejado de acero de altura 2 m con acabado galvanizado con tela
metálica de torsión simple con acabado galvanizado, 50 mm de paso
de malla y diámetro 2,7 y 2,7 mm, y postes de tubo galvanizado de
diámetro 48 mm, colocados cada 3 m sobre dados de hormigón.
Incluye tres puertas de 4m de ancho de doble hoja.
Completamente montado y acabado. (P - 31)

49,65 291,000 14.448,15

euros
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TOTAL Título 3 01.04.03 14.448,15

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 05 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARCELA

1 ELEC Ut Subministre i muntatge de instal·lació completa elèctrica composada
per:
140,00m de Tub flexible corrugat de PEAD, de 90 mm de diàmetre
nominal resistencia 450 N amb grau de resistència al xoc NORMAL
segons norma UNE EN50086-2-4 i muntat dins canalització soterrada.
55,00m de Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de
4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment, 140,00m de
Cinta polietilè rígida per senyalització de conductes subterranis per
instal·lacions, color segons tipus de instal·lació col·locada a 25 cm del
tub. 6,00u de ´´Pericó de registre per a instal·lacions de serveis, amb
tapa inclosa. 4,00 u de Caixa de registre rectangular de plàstic,
estanca IP-55, de 153x110 mm, tapa amb cargols, muntada
superficialment i connexionada. 195,00m de Cable amb conductor de
coure designació RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar, de secció 4x6, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització i material
auxiliar necessari. 195,00m de Cable amb conductor de coure
designació H07V-K, de 450/750 V de tensió assignada, unipolar, de
secció 1 x 16 mm2, inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus
de canalització i material auxiliar necessari. Tot completament muntat,
tots els accesoris inclosos.
(P - 4)

2.380,66 1,000 2.380,66

2 ELEC2 Ut Subministre i muntatge de instal·lació de il·luminació parcel·la,
composada per:
8,00u de pica per a pressa de terra d'acer cobrisada, d'1,5 m de
longitud i 14,6 mm de diametre, inclòs grapa, muntatge, connexions,
instal·lacions i materials auxiliars.4,00u de Columna de planxa d'acer
galvanizat 8mts/60/3, de forma troncocónica, 8 metres d'alçària, de la
marca Simon lighting model CLO, coronament sense platina, amb
base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó inclòs. 2,00u de
creueta per coronament de columna, per col·locar 1 projector en cada
una, tipus PHILIPS MVP506SONTTP 150W. 2,00u de Cruceta per
coronament de columna, per col·locar 4 projectors en cada una, tipus
PHILIPS MVP506SONTTP 150W. 10,00u de Subministrament i
col·locació de llumenera tipus PHILIPS MVP506SONTTP 150W, tipus
I, estanqueïtat IP-65, .1,00u de connexió a xarxa existent segons
plànol.
Subministre i muntatge de 2 projectors asimetrics PHILIPS
MVP506SONTTP 150W, en zona tolves.
Inclós material auxiliar.
Carcases pintades color Gris Ultra Oscuro, o altre a decidir pel client.
(P - 5)

6.060,26 1,000 6.060,26

3 ELEC3 UT Subministre i muntatge de quadre amb aparellatge interior de
protecció i maniobra de enllumenat, marca ABB o equivalent. Tot
inclòs i posat en funcionament.
Inclou proteccions magnetotermiques, diferencials, sobretensios
permanents i transitories. Construit i instal·lat segons Normativa
vigent. Inlou tres linies de encesa. 2+1 reserv.
Quadre ubicat a zona de tolves. (P - 6)

2.446,35 1,000 2.446,35

TOTAL Capítulo 01.05 10.887,27

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 06 EXTRACCION y MONTAJE ESCALERA

Título 3 01 ESCALA

euros
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1 ESCALA PA Desmuntatge i extracció d'escala existent en zona de recollida
orgànica i acopi en parcel·la per posterior muntatge. inclou repàs i
pintat amb imprimació i color previ a l'acopi.Tot inclòs. (P - 7)

1.505,32 1,000 1.505,32

TOTAL Título 3 01.06.01 1.505,32

Obra 01 Presupuesto 00001

Capítulo 07 SEGURIDAD Y SALUD

1 IQU12T41 u Transporte montaje y desmontaje de módulo prefabricado para
equipamiento de taller en obra de 6x2,4 m con pared de plafón de
acero lacado, pavimento con lamas de acero galvanizado, instalación
eléctrica con un punto de luz, interruptor, enchufes, y cuadro de
protección (P - 50)

74,83 8,000 598,64

2 PARTIDASS PA Partida alzada de Seguridad y Salud en obra (P - 52) 10.022,40 1,000 10.022,40

TOTAL Capítulo 01.07 10.621,04

euros
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NIVELL 3: Título 3 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3 01.01.01  DEMOLICIONES 3.153,26
Título 3 01.01.02  EXCAVACIONES 3.753,14
Título 3 01.01.03  CIMENTACIÓN MUR0S 14.419,54
Título 3 01.01.04  MUROS 16.958,92
Título 3 01.01.05  RELLENO Y COMPACTACIÓN 8.705,95
Título 3 01.01.06  PAVIMENTO MUELLES Y SOBRE ZAPATAS 3.048,83
Capítulo 01.01  MURO 50.039,64
Título 3 01.02.01  LAVADERO 22.584,90
Capítulo 01.02  LAVADERO 22.584,90
Título 3 01.03.01  MOVIMENT TERRES 76.563,20
Capítulo 01.03  MOVIMIENTO TIERRAS PARCELA SUPERIOR 76.563,20
Título 3 01.04.01  RASES SANEJAMENT I CANAL RECOLLIDA AIGÜES 10.745,27
Título 3 01.04.02  SEPARADOR HIDROCARBUROS 4.006,83
Título 3 01.04.03  TANQUES 14.448,15
Capítulo 01.04  VARIS 29.200,25
Título 3 01.06.01  ESCALA 1.505,32
Capítulo 01.06  EXTRACCION y MONTAJE ESCALERA 1.505,32
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

179.893,31
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo 01.01  MURO 50.039,64
Capítulo 01.02  LAVADERO 22.584,90
Capítulo 01.03  MOVIMIENTO TIERRAS PARCELA SUPERIOR 76.563,20
Capítulo 01.04  VARIS 29.200,25
Capítulo 01.05  INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARCELA 10.887,27
Capítulo 01.06  EXTRACCION y MONTAJE ESCALERA 1.505,32
Capítulo 01.07  SEGURIDAD Y SALUD 10.621,04
Obra 01 Presupuesto 00001 201.401,62
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

201.401,62
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Presupuesto 00001 201.401,62

201.401,62

euros
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201.401,62PRESSUPOST D'EXECUCIÓ

26.182,2113 % DG SOBRE 201.401,62.............................................................................................................

6 % BI SOBRE 201.401,62................................................................................................................. 12.084,10

Subtotal 239.667,93

21 % IVA SOBRE 239.667,93............................................................................................................. 50.330,27

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 289.998,20€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS VUITANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT CENTIMS )



 

 
NEBEL LLOP, S.L. 

C/ Sant Francesc 24 - Urb. Buenos Aires 
25110 Alpicat (LLEIDA) 

 
 

Tel: 973 73 64 53 
guillemboira@hotmail.com 

 

PROJECTE DE REFORMA DEL CENTRE COMARCAL DE TRANSFERÈNCIA 

PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL I UBICAT DINTRE DE LA 

PARCEL·LA QUE ES TROBA SITUADA AL POLIGON Nº 3, PARCEL·LA 119- 

LA RAFELA 43820-CALAFELL. 
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