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1 RAÓ DE SER DEL PROJECTE  

 

L’objecte dels treballs és la redacció d’un projecte com a solució tècnica per a reparar i 

donar continuïtat al tram de col·lector afectat definint un nou traçat i dimensionament, 

tenint en compte els requisits urbanístics de l’entorn. La urbanització de l’entorn resta 

fora de l’àmbit del present projecte. 

 

2 SITUACIÓ ACTUAL  

 

El 3 de maig de 2010 es va detectar l’enfonsament parcial del col·lector III d’aigües 

residuals a una zona propera a la Plaça Reus. Des de llavors s’està treballant en la 

reparació d’aquest col·lector. En un primer moment es va iniciar la retirada de terres de 

la zona amb l’objectiu de disminuir el desnivell existent des de la superfície i guanyar 

així en seguretat de l’estabilitat del terreny. A continuació es va muntar una estructura 

de panells que ha de servir d’encofrat. El dissabte 8 de mig s’inicia el formigonat 

perimetral de l’esvoranc per assegurar l’estabilitat de les terres definitivament. El cabal 

actual del col·lector III es bomba cap a altres punts de la xarxa de sanejament.  

 

3 CONDICIONANTS 

 

3.1 Topografia  

 

A l’Annex núm. 2:  “Topografia” es troben els aixecaments topogràfics previs 

necessaris per a la redacció del present projecte. 

 

3.2 Geologia i geotècnia  

 

A  l’Annex núm.3 d’aquest projecte es recullen les dades i els resultats corresponents 
l’anàlisi del reconeixement del sòl realitzats a la zona de projecte. Per a l’obtenció dels 
esforços del terreny sobre el recinte de la connexió s’ha portat a terme un sondeig els 
resultats del qual es poden consultar a l’apèndix de l’esmentat annex.  
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4 ESTUDI D’ALTERNATIVES  

 

S’han plantejat tres alternatives a tenir en compte en la valoració de la més adequada 

per a ser desenvolupada com a solució final. S’ha realitzat primer una valoració lògica 

de les tres alternatives en què s’ha valorat si responien als objectius principals 

plantejats, en major o menor mesura. Després d’aquest primer anàlisi, l’ alternativa 1 

s’han descartat. A continuació s’ha valorat la idoneïtat de les alternatives 2 i 3 

mitjançant un anàlisis multicriteri.  

 

L’Alternativa 1 proposa salvar els 19,25m de diferència de cota entre l’afluent i l’efluent 

mitjançant una arqueta prismàtica fonamentada a partir de murs pantalla on l’aigua 

executa un únic salt justament a l’arribada de la mateixa. Aquest motiu provoca que el 

volum d’excavació i la superfície de murs pantalla a executar sigui molt major que en 

les altres alternatives. A més donada la velocitat que assoliria l’aigua durant la caiguda 

podria provocar greus problemes d’erosió i corrosió (evaporació d’aigües residuals) 

amb la conseqüent disminució de la durabilitat de la infraestructura i increment dels 

costos de manteniment de la mateixa. Aquestes raons sumen el pes suficient per a 

desestimar-la. 

 

 
L’alternativa 2 planteja diverses millores sobre la base de l’alternativa 1. Introdueix un 

salt intermedi entre el primer salt i l sortida de l’arqueta. Aquest fet provoca que la 

dissipació de l’energia de l’aigua es produeixi de manera més progressiva i així millorar 

substancialment  els problemes de durabilitat esmentats en l’alternativa 1.  De la 

mateixa manera es reduirien ostensiblement el volum d’excavació i la superfície de 

murs pantalla a executar, ja que en la part aigües amunt de l’arqueta només seria 

necessari arribar fins a la cota del salt intermedi i no pas fins a la cota de sortida 

aigües avall. 

 

En el mateix sentit de l’alternativa 2 es planteja l’alternativa 3, que introdueix un segon 

salt intermedi a fi de mitigar encara més les problemàtiques ja exposades en les 

alternatives anteriors.  
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El mètode que s’ha seguit per a realitzar l’anàlisi multicriteri de les alternatives 2 i 3 es 

coneix amb el nom d’agrupació de criteris per pes, en el qual s’han considerat quatre 

categories associades cadascuna d’elles a un pes concret, sota les quals s’agrupen 

els criteris. Els criteris que s’han tingut en compte corresponen a l’àmbit territorial, 

infraestructural, econòmic mediambiental i d’altres.  

 

Finalment es resol que l’Alternativa 2 és la més adequada domina justament en els 

criteris pertanyents a les categoria 1 i 2, que tenen un pes més alt al còmput global, 

encara que no ho fa en la categoria 3, però en la qual tampoc rep un mal resultat.  

 

5 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA  

L’obra dissenyada consta de dos salts hidràulics que salven la diferència de cota 

(aproximadament 19 m) a la que es troben als dos costats del col·lector a reparar. La 

solera del col·lector d’arribada es situa a la cota +31,55 m mentre que la solera del 

col·lector de sortida és a la cota +12,30 m (aquesta cota haurà de ser verificada a 

obra). L’obra es troba en una zona en terraplè on la cota del terreny és 

aproximadament la +39 m (aquest valor depèn de la cota d’urbanització final).  

 

Atès a que la profunditat de l’excavació per arribar a la cota del col·lector de sortida és 

molt elevada, s’ha optat per construir un recinte amb pantalles de 80 cm de gruix i fins 

a 23 m de llargada. Aquestes pantalles disposen de quatre nivells d’apuntalaments i 

marcs rigiditzadors perimetrals.  

 

Dins el recinte apantallat s’han dimensionat una sèrie d’elements hidràulics, tals com 

dissipadors o murs d’impacte per a dissipar l’energia de l’aigua i garantir l’estabilitat i 

durabilitat de l’obra. A la zona d’impacte de l’aigua les pantalles aniran revestides amb 

formigó armat resistent a l’abrasió (alt contingut d’àrid silícic).  

 

Finalment s’han dissenyat els accessos per a cadascun dels recintes per facilitar el 

manteniment de l’obra. 

 

L’àmbit dels treballs es centra en el tram de col·lector a reparar. En aquest projecte no 

es defineix cap actuació per verificar o millorar l’estat del col·lector aigua avall o amunt 

de l’àmbit de projecte. Aquestes actuacions de verificació - mantinent o millores del 
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col·lector aigua avall o amunt de l’àmbit dels treballs són necessàries essent la seva 

definició objecte d’un altre projecte.  

5.1 Càlculs Hidràulics  

A l’annex 05 d’aquest projecte es recullen els càlculs realitzats per definir el disseny 

hidràulic en la situació per a cabals normals i la situació de cabals punta o d’avinguda.  

 

Els cabals que s’han tingut en compte a l’hora de realitzar els càlculs hidràulics han 

estat subministrats per EMSSA, i s’han estat extret del Projecte “Estudi d’alternatives 

de sanejament del terme municipal de Cornellà de Llobregat”.  IDOM - EMSSA. 

Barcelona, Gener 1992”. 

 

Aquests cabals són:  

 

- Situació normal: 100 l/s . Correspon al cabal que prové de les aigües de 

sanejament dels habitatges propers.  

- Situació d’avinguda amb el col·lector a pressió: 18.1 m3/s.  

- Situació col·lector a làmina lliure: 5.1 m3/s. 

 

5.2 Càlculs Estructurals  

A l’annex 05 es recull el dimensionament dels elements estructurals compresos a 

l’obra projectada. L’obra consta de 3 tipus de pantalles de 80 cm, soleres de formigó 

armat i lloses de formigó armat per l’execució de la coberta juntament amb els 

accesos.  

 

6 SERVEIS AFECTATS 

En el moment de la redacció del projecte no s’han detectat serveis a la zona excepte 

els col·lectors afectats. Aquest col·lector s’hauran de connectar de nou al col·lector 

principal un cop reparat. A l’annex 06 es subministren els plànols subministrats per les 

companyies de serveis. 
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7 EXPROPIACIONS 

La zona afectada per l’obra correspon a un vial públic de Cornellà de Llobregat. Les 

dades de la parcel·la extretes de la Direcció General de Cadastre són:  

 

Referència cadastral 3593402DF2739D0001LS   

Localització: AV SALVADOR ALLENDE 24(B). 08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT 

(BARCELONA)  

Classe:     Urbà  

Us:     Sòls sense edificar, obres d’urbanització i jardineria  

Any construcció local principal: 1900 

 

8 PLA D’OBRA  

A l'Annex núm. 09 “Pla d’obra” es recull el pla de treballs per a la obra projectada, que 

preveu d’una durada de les obres de tres mesos. En aquest s'indica la durada de 

cadascuna de les activitats principals.  

 

9 ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL  

Segons la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret legislatiu 

1302/1986, de 28 de juny, d’avaluació de l’impacte ambiental –com a normativa més 

estricta en quant a estudis d’impacte ambiental–, no és obligatori la realització d’un 

estudi d’impacte ambiental i el tràmit d’avaluació d’impacte degut a les característiques 

del projecte segons els supòsits inclosos a l’Annex I, ni per la seva ubicació (no afecta 

a zones especialment sensibles, designades en aplicació de les Directives 79/409/CEE 

i 92/43/CEE o en zones humides) ni per les característiques de l’impacte potencial del 

mateix. 

 

10 SEGURETAT I SALUT  

L’annex 11 “Estudi de Seguretat i Salut” estableix les previsions respecte a prevenció 

de riscos, malalties i accidentes durant les obres, com les derivables del manteniment i 

conservació. Inclou les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballadors. 

Dóna les directrius bàsiques per a la redacció del Pla de Seguretat, per part de 

l’empresa contractista adjudicatària. 
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11 CONTROL DE QUALITAT  

En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de control de Qualitat per a 

l’execució de les obres. A l’annex 10 queda reflectida la proposta del pla on 

s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat 

d’assaigs a realitzar. 

 

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les 

freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la 

proposta del pla del control de qualitat. 

 

12 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

A l’Annex núm. 12 “Justificació de preus” es recull la justificació de preus d’aquest 

projecte que pren com a base el Banc de Preus de l’ITEC de l’any 2010, realitzat amb 

les despeses de mà d’obra, maquinària i materials de mercat. 

 

13 PRESSUPOST 

El Pressupost d’Execució Material (P.E.M.) de les obres objecte del present Projecte 

ascendeix a la quantitat de 686.081,83 € (SIS-CENTS VUITANTA-SIS MIL VUITANTA-

UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS, Impostos no inclosos). 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte (P.E.C.) de les obres objecte del present 

Projecte ascendeix a la quantitat de 816.437,38 € (VUIT-CENTS SETZE MIL 

QUATRE-CENT TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS, Impostos no 

inclosos). 

 

El Pressupost d’Execució per Contracte (P.E.C.) de les obres objecte del present 

Projecte ascendeix a la quantitat de 963.396,11 € (NOU-CENTS SEIXANTA-TRES MIL 

TRES-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS, Impostos inclosos). 

 

14 DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE CONSTRUCTIU 

• DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

o MEMÒRIA 

o ANNEXES 
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- Annex núm. 1: Raó de ser del projecte 

- Annex núm. 2: Cartografia i Topografia 

- Annex núm. 3: Geologia i geotècnia 

- Annex núm. 4: Estudi d’alternatives 

- Annex núm. 5: Càlculs Hidràulics 

- Annex núm. 6: Estructures 

- Annex núm. 7: Serveis afectats 

- Annex núm. 8: Pla d’Obra 

- Annex núm. 9: Pla de control de qualitat 

- Annex núm. 10: Estudi de seguretat i salut 

- Annex núm. 11: Justificació de preus 

- Annex núm. 12: Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

- Annex núm. 13: Recull fotogràfic 

 

• DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS 

o Índex, Situació i Emplaçament 

o Topografia 

o Planta de Replanteig 

o Planta i Secció general 

o Detall Planta 

o Detalls Armats Estructures 

o Procés Constructiu 

o Ventilació i Escala d’accés als Pous 

o Reposició de Serveis Afectats 

o Urbanització 

 

• DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

• DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

o Amidaments Auxiliars 

o Amidaments  

o Quadre de preus núm. 1 

o Quadre de preus núm. 2 

o Pressupost 

o Resum de pressupost 

o Pressupost d’Execució per Contracte 
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15 CONCLUSIÓ 

Considerant que el Projecte queda totalment definit amb els documents adjuntats i que 

permet la completa execució de les obres previstes al Projecte “Reparació del 

Col·lector III de la xarxa de clavegueram de Cornellà”, es realitza l’entrega del present 

Projecte. 

 

 

 

 

 

Barcelona, juny del 2011 

L’ Autor del Projecte 

 

 

 

 

 

Josep Alegret Escales 

Enginyer de Camins, Canals i Ports 

 

 


