
Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

1.- OBJECTIU DEL PROJECTE

L'objectiu  del  present  projecte  és  la  descripció  i  valoració  de  les  obres 
corresponents a l'execució d'una coberta per a la bassa de laminació situada a la Plana 
del Galet, al costat de l'Autovia del Nord-Est, a fi  de completar el  conjunt d'actuacions 
realitzades en l'àmbit de l'estadi del RCD Espanyol i evitar la contaminació odorífera en 
una zona urbana. Es contempla a més una modificació al sistema de buidat automàtic de  
la bassa per minimitzar la necessitat de manteniment manual.

S'inclou  la  definició  en  detall  de  la  ubicació  i  geometria  de  la  bassa,  el 
dimensionament estructural de totes les seves parts, la definició de totes les instal·lacions 
de la bassa i la valoració econòmica de les actuacions proposades.

2.- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

L'àmbit d'actuació de l'obra abasta la totalitat de la bassa, situada a la Plana del 
Galet limitada al costat Oest pel Centre Lúdic Familiar, al costat Nord per la Carretera del 
Prat, al costat Est per la estació de bombament de EMSSA i al costat Sur pel Vial 5 de  
l'Autovia del Nord-Est.

3.- ESTAT ACTUAL

Aspectes urbanístics

La bassa es troba a una zona urbana a prop del centre comercial Splau, del camp 
de futbol del RCD Espanyol i de les primeres cases del barri de La Riera. Als voltants hi 
ha  una  zona  d'esbarjo  que  es  va  executar  coincidint  amb el  projecte  de  l'estadi  i  la 
sobrepassen dos vials elevats. A més, existeix actualment en projecte la construcció d'un 
hotel a escassa distància del dipòsit.

Degut a que la bassa no és coberta, les olors provocades pels residus propis de la 
xarxa d'aigües escapen a les rodalies, especialment en períodes de pluja si la neteja dels 
sòlids no es fa de manera ràpida i eficaç. Degut a la influència del riu, les corrents de vent  
poden transportar les olors cap a l'interior de la ciutat.

L'impacte visual avui en dia és reduït,  doncs la bassa està enterrada i els seus 
talussos sembrats. No obstant, es observable des dels vials que hi passen per sobre i  
aquest impacte visual serà molt  més elevat una vegada s'hagi construït  l'hotel  vora la 
bassa.

La coberta projectada completa la bassa de laminació de forma que s'elimina per 
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complet la contaminació odorífera i visual a la zona urbana, adequant-la a l'entorn urbà on  
es situa.

Adjacent al costat Sud de la bassa es troba l'estació de bombament exterior i el 
local tècnic. Al llarg del costat Sud de la bassa, adjacent al vial sud, hi ha un mur de 
contenció realitzat amb mòduls de diferents característiques.

Aspectes geomètrics

La bassa té planta rectangular de dimensions 130 x 30 metres i talussos de terra, 
amb un volum total útil  aproximadament de 23.300 m³ per sota de la cota +7,5m i un 
volum de retenció de 7.500 m³ per sota de la cota +5m.

La bassa desaigua en un marc de formigó de dimensions interiors 8,4 x 5,1 metres i 
espessor 0,4 m.

La estació de bombament i centre de control té forma rectangular amb dimensions 
exteriors de 17,7 x 8 m², enterrada des de la cota +0 fins a la cota +8,5. El local tècnic es  
situa per sobre de la estació de bombament des de la cota +8,5m fins a la cota +12,3m.

Aspectes hidràulics

En l'actualitat  la  bassa de la  Plana de Galet  recull  les  aigües  provinents de  la 
majoria de barris de Cornellà de Llobregat portades pels col·lectors II+G, el col·lector V, el 
col·lector del Serralló i la escorrentia generada a la urbanització de la Plana del Galet.  
Aquestes són gestionades per l'estació de bombament situada a la mateixa bassa.

La funció principal de la bassa de retenció proposada és la de compensar el volum 
perdut a l'antic meandre i l'increment d'escorrentia generada. Nogensmenys, una funció 
complementària molt important de la bassa és la de recollir i  emmagatzemar el primer 
volum de la pluja, les denominades “aigües de rentat”, que són les que normalment porten 
la major concentració d'elements contaminants, que arriben a la bassa quan es supera la 
capacitat de l'obra d'intercepció d'aigües residuals.

Per a successos de pluja de baixa intensitat, la bassa pot arribar a omplir-se fins a  
cota +5 a la qual s'ha fixat la cota superior de les comportes abatibles col·locades al  
desguàs  de  la  mateixa.  Les  esmentades  comportes  permeten  retenir  fins  a  7500  m³ 
d'escorrentia (volum anti-DSU) reduint l'abocament de substàncies contaminants al Riu 
Llobregat.

El volum retingut es buida per bombament de manera controlada cap a l'interceptor 
d'aigües residuals d'EMSSA (bombament 4). Val a dir que avui en dia aquest bombament 
requereix d'un manteniment manual regular degut a l'existència de sòlids flotants (roba, en 
general) que poden fer malbé les bombes de buidatge.

En cas de successos de pluja  extrems (a partir  de la  cota +3.40m) com el  de 
disseny,  la  funció  anti-DSU de la  bassa passa a ser  secundària  i  es  dona prioritat  a  
facilitar el desguàs del cabal entrant cap a l'antiga llera del Riu Llobregat estant en posició 
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abatuda les dues comportes de sortida. El volum retingut per sota de la cota +3.40 es 
buida per bombament al col·lector d'EMSSA. 

En  cas  de  successos  de  pluja  majors  del  de  disseny,  es  pren  com a  mesura 
extrema de seguretat la possibilitat de posar en comunicació la bassa amb la estació de 
bombament  adjacent  mitjançant  una  comporta  mural  vertical  automatitzada  i  un 
bombament que desaigua al col·lector P mitjançant una canonada d'impulsió de polietilè i  
DN 800.

Aspectes civils

La  zona  d'ubicació  de  la  bassa  està  topogràficament  caracteritzada  per  la 
presència de l'antic meandre del Riu Llobregat. 

Totes les estructures son de formigó armat HA-30 IIIa + Qb executat in-situ.

Instal·lacions

Hi ha un sistema de bombeig a l'interior de la bassa (bombeig 4) destinat a buidar  
de manera controlada el volum anti-DSU retingut per la bassa per sota de la cota +5.00,  
format per 3 bombes (2 + 1 de reserva) totalment submergibles per a aigües residuals.

A l'estació  de  bombament  es  troben tres  sales  independents.  El  bombament  1 
constitueix una mesura extraordinària de seguretat per a successos de pluja majors en 
intensitat  o  duració  al  de  disseny,  bombant  des  de  la  bassa  (amb  la  que  està  en 
comunicació mitjançant una comporta mural) cap al col·lector P. El bombament 2 permet 
el desguàs del punt baix del Vial 5 aigües avall del viaducte d'enllaç amb la Carretera del  
Prat. El bombament 3 s'encarrega de l'ompliment dels tancs de neteja automàtica de la 
bassa mitjançant l'aigua freàtica del dipòsit.

Està instal·lat un sistema d'auto-neteja de carrils amb sistema mixte de clapetes i 
un netejador auto-basculant.

Al costat Est de la bassa hi ha dues comportes per al desguàs per gravetat de la  
bassa  cap  a  l'antic  meandre  del  Riu  Llobregat.  Son  de  tipus  clapetes  abatibles  de 
dimensions 4x2 m, amb el moviment controlat des de l'edifici tècnic de la bassa.

Al  centre  de  control  es  troba la  sala  de  bombes,  les  unitats  informàtiques,  els 
armaris elèctrics, el grup electrogen i una dependència amb instal·lacions sanitàries. A 
sota es situa el dipòsit d'emmagatzemament d'aigua, un dipòsit que recull l'escorrentia de 
l'entorn de la bassa i una càmera de bombament secundària.

Al perímetre del recinte està implantada una caseta prefabricada de connexió de 
servei,  propietat  de  la  companyia  subministradora,  on  hi  ha  instal·lat  un  centre  de 
transformació. Per a casos de fallida del subministrament elèctric principal es disposa d'un 
grup electrogen, encarregat de proporcionar energia a les unitats elèctriques de la bassa 
fins  a  una  potència  màxima  útil  de  215KW.  Es  té,  a  més,  un  equip  d'alimentació  
ininterrompuda (SAI) per als elements de control i la instrumentació.
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Totes les instal·lacions hidràuliques de la bassa (bombaments, comportes, vàlvules) 
són  tele-controlades  des  del  local  tècnic  mitjançant  sensor  de  nivell.  La  gestió  tele-
controlada  de  totes  les  instal·lacions  de  la  bassa  permet  una  explotació  elàstica  i 
optimitzada de la bassa.

4.- ANTECEDENTS

Com a antecedents al present projecta s'ha de citar:

⁃ El “Pla Director d'Aigües Pluvials a l'àmbit de la EMSHTR” (PDAP), redactat 
el  2003 per encarreg de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el  que es 
detecta  la  insuficiència  dels  principals  eixos  drenants  de  la  part 
topogràficament  plana  del  municipi  de  Cornellà  de  Llobregat,  per  als 
esdeveniments de pluja amb un període de retorns de T=10 anys, duració de 
3 hores i una certa avinguda ordinària al riu Llobregat. Es proposa un conjunt 
d'actuacions que solucionen en la seva totalitat les inundacions produïdes 
per la insuficiència dels eixos drenants a l'antic meandre del riu Llobregat 
(Col·lector II, III, V).

⁎ OE1 [7202_FI_OP_32_01]. Dipòsit amb volum útil aproximat de 50 000 
m³, situat entre el desguàs del col·lector II, G i V. El volum del dipòsit ha 
estat calculat tenint en compte tan la futura aportació de cabal des de la 
nova urbanització del Barri del Serralló i  de la Plana del Galet com la 
reducció de l'actual volum de laminació disponible a l'antiga llera del riu 
Llobregat  per la  realització  d'infraestructures viàries (AVE i  Autovia de 
camions).

⁎ OE8  [7202_FI_OP_32_08].  Desdoblament  del  col·lector  IV  des  de  la 
seva connexió amb el Col·lector de Famades fins el desguàs a l'antiga 
llera del riu Llobregat amb calaix rectangular de secció 4x2 m².

⁎ OE9 [7202_FI_OP_09]. Desdoblament en tota la longitud del col·lector III 
amb secció variable.

⁎ OE14 [7202_FI_OP_32_14]. Connexió de la xarxa de drenatge del Barri 
del Serralló amb el dipòsit proposat a l'obra OE1.

S'ha de remarcar que la eficàcia real de les esmentades actuacions assoleix 
el seu valor màxim un cop realitzades totes elles.

⁃ El “Projecte bàsic d'urbanització a la Plana del Galet”, redactat a mitjans del 
2005, en el que es desenvolupa a nivell bàsic el desviament dels col·lectors 
II, G i V afectats per les infraestructures de la nova urbanització de la Plana 
del Galet.

⁃ El “Proyecto básico del depósito de retención de la Plana del Galet. T.M. de 
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Cornellà de Llobregar”, redactat el setembre de 2005, en el que es dissenya 
a nivell bàsic un dipòsit soterrat d'aigües pluvials amb un volum útil de 65500 
m³ i les obres de desguàs cap al riu Llobregat.

⁃ El “Proyecto básico de la balsa de retención de la Plana del Galet”, redactat 
el  desembre de 2005,  en  el  que es dissenya a nivell  bàsic  la  bassa de 
retenció prevista com a desguàs provisional dels principals eixos drenants 
del Municipi de Cornellà de Llobregat.

⁃ El “Projecte constructiu a la urbanització de la Plana del Galet. Xarxa de 
col·lectors i sanejament”, redactat el juny de 2006, en el que es dissenya a 
nivell  constructiu  el  desviament  dels  eixos  principals  de  drenatge  i 
sanejament del terme municipal de Cornellà que es van veure afectats per 
les  infraestructures  previstes  al  marc  de  la  urbanització  de  la  Plana  del 
Galet.

⁃ El “Proyecto básico del viaducto de enlace de la Plana del Galet con la A-2. 
Cornellá  de  Llobregat-El  Prat,  2007”,  redactat  el  febrer  del  2007  i  que 
dissenya a nivell bàsic els eixos viaris que connectaran la urbanització de la 
Plana del Galet amb la autopista A-2.

⁃ El “Proyecto constructivo de la Balsa de retención de la Plana del Galet”, 
redactat l'abril del 2007, que dissenya una bassa povisional a la execució de 
totes  les  obres proposades al  PDAP per  a  la  solució  de  la  problemàtica 
detectada  a  la  zona baixa  de Cornellà  de  Llobregat,  de  manera  que  no 
s'empitjorin  les  condicions  actuals  de  funcionament  de  la  xarxa  d'aigües 
pluvials i es reservin els espais necessaris per a que en un futur es puguin 
desenvolupar la resta d'obres esmentades sense afectar els serveis bàsics 
essencials.  Es  considera  disponible  el  tram  de  llera  entre  la  estació  de 
bombament de EMSSA i l'actual punt de desguàs al riu Llobregat amb un 
volum d'emmagatzemament de 30000 m³ per sota de la cota +7.5m, que 
s'ha de mantenir  en cas d'execució de noves infraestructures abans que 
s'executin altres accions hidràuliques de major o igual capacitat de retenció.

Les obres incloses al present projecte complementen les citades i són necessàries 
per al correcte funcionament del conjunt dels principals eixos drenants de la part baixa de 
Cornellà de Llobregat, amb ànims de completar les obres proposades al PDAP.

5.- OBJECTIUS GENERALS DE LES OBRES

L'objectiu fonamental de les obres incloses en el present projecte és eliminar la 
contaminació odorífera i visual de la bassa, adaptant-la a l'entorn urbà, tot mantenint la 
capacitat d'emmagatzematge projectada del conjunt. Per això s'executarà una coberta a la 
bassa, que mantindrà a la bassa les olors produïdes pels residus transportats per les 
canonades.

5



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

A més es pretén optimitzar el sistema de buidatge de la bassa a fi  de reduir la  
necessitat de manteniment manual. Així, s'instal·larà un cargol d'Arquímedes al punt baix 
de  la  bassa  que  transportarà  les  aigües  més  contaminades  amb  els  sòlids  de  totes 
mesures a la estació de EMSSA, que s'encarregarà de gestionar-les i incorporar-les a la 
xarxa general de sanejament.

Com ja s'ha esmentat, un objectiu imprescindible es mantenir la capacitat anti-DSU 
de la bassa, i amb les actuacions no només es manté sinó que aquesta es potencia, ja 
que s'incrementa el volum útil d'emmagatzematge de la bassa i s'afegeix un nou element 
de desguàs, el que es tradueix com un augment en la capacitat potencial de la bassa 
davant avingudes superiors a la de disseny.

La finalitat del dipòsit de pluges de la Plana del Galet és l'acumulació de la totalitat  
de les aigües transportades pels col·lectors II+G, el col·lector V i el col·lector del Serralló i  
la escorrentia generada a la urbanització de la Plana del Galet durant els episodis de 
pluges torrencials, per a bombejar-les a través de la corresponent canonada d'impulsió 
fins al col·lector P i per a descarregar-les al riu, a través del canal, sempre que el nivell  
d'aquest no sigui crític. En períodes amb precipitacions menors o sense elles, la totalitat  
de  les  aigües  generades,  més  contaminades,  es  deriven  a  la  xarxa  de  sanejament  
d'EMSSA.

6.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

Les obres previstes al  present Projecte consisteixen en l'execució d'una coberta 
d'uns 7300 m², el que inclou les actuacions necessàries sobre la bassa per a la execució 
de la coberta i el correcte funcionament de la bassa, tals com una nova distribució de la 
solera i els carrils de neteja, la modificació dels col·lectors que desguassen a la bassa i  
l'execució de pilars i pantalles perimetrals.

També es dissenya un nou sistema de bombament d'aigua mitjantçant un cargol 
d'Arquímedes  des  del  punt  baix  de  la  bassa  (a  la  zona  nord-est)  cap  a  l'estació  de  
bombament de EMSSA.

6.1.- SOLERA

6.1.1.- Objectius i funcionament

L'objectiu de la solera és transmetre les sol·licitacions de l'estructura de la bassa i 
les carregues externes al terreny de forma estable a través de la repartició més uniforme 
de les càrregues que representa la solera. A més, la seva geometria i distribució afavoreix 
la neteja de sòlids dels carrils després de preíodes de tempesta.

6.1.2.- Geometria

Mantenint la planta de la coberta, la solera té una superfície d'uns 7300 m 2 de 
forma pràcticament rectangular amb una amplada de 54 metres i una longitud de 136 
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metres, orientada en direcció  Oest-nord-oest / Est-sud-est. A la cantonada sud té un petit 
entrant rectangular que es correspón amb el local tècnic.

La solera està constituida amb un forjat de formigó armat de 0,50 metres de gruix i 
recolzada sobre un terreny sanejat.

6.1.3.- Distribució

La solera es divideix deu (10) carrils longitudinals (amb els seus corresponents 
dipòsits de neteja) i un onzé carril transversal a l'extrem est de la bassa.

Tots els dipòsits de neteja tenen una longitud de 10 metres i la seva amplada 
coincideix amb l'ample del carril, que és variable per condicionants constructius. L'alçada 
de la seva base també concideix amb l'alçada inicial del carril.

El carril 1 té una longitud menor que la resta i està a major alçada, i al final del seu 
tram envia les aigües de neteja al carril 2 mitjançant una corba al seu voral exterior. Els  
carrils 2-10 tenen la mateixa longitud i finalitzen la seva cursa al canal 11, tots s'inicien a la 
mateixa alçada menys el carril 10, una mica més baix. L'últim canal és més curt i profund  
que la resta,  s'encarrega de recollir  totes les aigües de neteja  i  transportar els sòlids 
residuals al punt baix de la bassa mitjançant un netejador auto-basculant a fi de procedir  
al seu desguàs. Tots els carrils tenen un pendent del 1%.

S'adjunten a continuació les característiques de tots els carrils:

Carril Amplada (m) Longitud (m) Alçada inicial Pendent
1 5,50 103,36 4,00 1,00%
2 5,07 116,26 3,50 1,00%
3 4,90 116,26 3,50 1,00%
4 4,90 116,26 3,50 1,00%
5 4,90 116,26 3,50 1,00%
6 4,20 116,26 3,50 1,00%
7 4,20 116,26 3,50 1,00%
8 4,20 116,26 3,50 1,00%
9 4,20 116,26 3,50 1,00%

10 4,24 116,26 3,00 1,00%
11 5,00 47,41 1,75 1,00%

Els carrils 1-10 estan separats per un muret de 0,80 metres d'ample i 0,90 metres 
d'alçada, on s'hi recolzen els pilars.

El muret de separació entre els carrils 5 i 6 té una amplada de 1 metre degut a les  
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necessitats estructurals del vial que sobrepassa la bassa.

6.2.- PANTALLES PERIMETRALS

6.2.1.- Objectius i funcionament

Les pantalles permietrals tenen un objectiu doble. La seva funció principal és la 
contenció de terres segons la geometria de la bassa. A més també suporten part de les 
càrregues a les que es veu sotmesa la coberta. Destaquem que només és necessària 
l'execució de pantalles laterals, ja que les frontals estan actualment en funcionament.

6.2.2.- Geometria

Es  tracta  de  murs  pantalla  de  formigó  armat  de  3,5  metres  de  longitud  per 
pantalla. Cada pantalla té un gruix de 1 metre d'ample i 14,5 metres d'alçada, amb una 
clava de, com a mínim, 8,5 metres sota terra.

6.2.3.- Distribució

Com s'ha esmentat, només es requereix de pantalles perimetrals laterals, amb 
una longitud total de 103 metres a la zona sud i de 116 metres a la zona nord.

6.3.- PILARS

6.3.1.- Objectius i funcionament

Els pilars de formigó armat s'encarreguen de suportar i transmetre a la solera els 
esforços als que els sol·liciten la coberta i les càrregues externes.

6.3.2.- Geometria

Per a adaptarse a la forma del la bassa i els carrils de separació, els pilars són de 
planta rectangular amb dimensions 0,80 metres x 2,60 metres.

L'alçada d'aquests és variable al llarg de la bassa, i es troba compresa entre els 
4,00 metres i els 5,20 metres.

6.3.3.- Distribució

Els pilars es distribueixen als murets de separació entre carrils de forma alterna, 
concretament als murets entre els canals 2-3, 4-5, 6-7 i 8-9, trobant-se els seus eixos 
separats un màxim de 11,40 metres i un mínim de 10,00 metres en sentit  transversal 
(recordem que l'amplada dels carrils és variable).

La distància entre els pilars del mateix carril és constant i igual a 7,30 metres.

Aquesta distribució en forma de malla suposa un total de 64 pilars (16 x 4) en tota 
la bassa.
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6.4.- COBERTA DE LA BASSA

6.4.1.- Objectius i funcionament

L'objectiu de la coberta és evitar la propagació de les males olors als voltants de 
la bassa, retenint-les al seu interior per expulsar-les més endavant de la xarxa d'aigües, a 
una zona sense residències ni sector terciari on l'impacte odorífer sigui pràcticament nul. A 
més s'anul·la tota la contaminació visual possible i permet que la superfície s'adapti a 
l'entorn urbà, tot mantenint la trama que predomina la Plana del Galet.

6.4.2.- Geometria

Es tracta d'una estructura de superfície de geometria idèntica a la solera. La seva 
longitud és de 136 metres i la seva amplada total de 54 metres, representant un total de  
7300 m² aproximadament.

La coberta està formada per vigues recolzades als pilars en sentit longitudinal, que 
a la seva vegada suporta un forjat per viguetes de formigó, perpendiculars a les vigues, 
sobre de la qual s'hi afegeixen els elements urbanístics.

Les vigues són en forma de T,  amb ànima de 0,50 metres,  un cantell  de 1,00 
metres, ales de 0,20 metres i un despenjament de 0,50 metres.

Les viguetes del forjat tenen un cantell de revoltó de 0,40 metres, un intereix de 
1,10 metres i un ample del nervi de 0,18 metres.El gruix de la capa de compressió és de  
10 centímetres.

6.4.3.- Distribució

Com ja s'ha especificat, al nivell inferior es troben les vigues en T recolzades a les 
vigues en posició longitudinal al llarg de la bassa. Sobre elles, en direcció perpendicular,  
s'hi recolzen les viguetes de formigó armat. A sobre s'hi col·loca una capa de terres i els 
elements d'urbanització necessaris, bàsicament vegetació.

6.5.- NOU SISTEMA DE BUIDAT

6.5.1.- Objectius i funcionament

L'objectiu del nou sistema de buidat és mantenir la bassa amb la menor quantitat  
de residus en règim sec i solucionar la problemàtica actual que presenten els sòlids en 
suspensió massa grans (draps i  altres elements tèxtils,  principalment)  a  la  bomba de 
buidat. Per a això es substitueix el sistema de buidatge actual per un cargol d'Arquimedes 
que abocarà l'aigua directament a l'estació de EMSSA.

Gràcies a la seva mecànica el cargol d'Arquimedes pot arrossegar tot tipus de 
sòlids,  minimitzant  la  necessitat  de  neteges  manuals  i  contribuint  al  manteniment 
automàtic de la bassa.
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6.5.2.- Geometria

El  cargol  d'Arquimedes té  un diàmetre de 1,2 m, una longitud de 35 m i  una  
inclinació del 30%.

6.5.3.- Distribució

El nou cargol es situa a la cantonada nord-est de la bassa, la zona més propera 
de l'estació de EMSSA. Per a que el cargol d'Arquimedes reculli tots els residus dipositats 
a  la  bassa,  es  col·loca  un  netejador  basculant  a  l'extrem  sud-est  de  la  bassa  que 
arrossega el material del fossar de l'extrem est.

7. CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES

7.1.- SOBRECÀRREGUES CONSIDERADES AL CÀLCUL

7.1.1.- Llosa de coberta de la bassa

- Càrregues permanents:

a) Pes propi llosa 0,50 m cantell: 12,50 KN/m²

b) Ús superficial

Sòl:  0,5*15,00 = 7,50 KN/m²

- Sobrecàrregues:

c) Sobrecàrrega d'ús: 20,00 KN/m² estesa en aquelles zones on resulti  més 
desfavorable (segons ordenança municipal).

7.1.2.- Llosa de fonamentació del dipòsit

- Càrregues permanents:

a) Pes propi llosa 1,50 m cantell: 37,50 KN/m²

b) Subpresió: 65,90 KN/m²

c) Càrregues coberta: 40 KN/m²

- Sobrecàrregues:

d) Sobrecàrrega d'aigua: 50,00 KN/m², amb dipòsit ple

La corresponent justificació es detalla a l'Annex Nº5 – Càlculs estructurals.
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7.2.- ESTRUCTURES, CARACTERÍSTIQUES I DIMENSIONS

La solera està constituida amb un forjat de formigó armat HA-30/B/20/IIIc+Qc, Yc = 
1.5,  de  0,50  metres  de  gruix  i  recolzada  sobre  un  terreny  sanejat.  Les  armadures 
superiors i  inferiors,  tan longitudinals com transversals,  consistexen en barres  Φ 12 
cada 20 centímetres.

Els  murs  pantalla  són  de  formigó  armat  HA-30/B/20/IIIc+Qc de  3,5  metres  de 
longitud per pantalla. Cada pantalla té un gruix de 1 metre d'ample i 14,5 metres d'alçada,  
amb una clava de, com a mínim, 8,5 metres sota terra.

Els pilars són de planta rectangular amb dimensions 0,80 metres x 2,60 metres. 
L'alçada d'aquests és variable al llarg de la bassa, i  es troba compresa entre els 4,00 
metres i els 5,20 metres. Seràn executats amb formigó armat tipus HA-30/B/20/IIIc+Qc, 
l'armadura es detalla als plànols.

La llosa superior està formada per una combinació de vigues amb un forjat  de 
viguetes  armades  prefabricades,  ambdues  estructures  de  formigó  armat  tipus   HA-
30/B/20/IIIc+Qc.

Les vigues són en forma de T,  amb ànima de 0,50 metres,  un cantell  de 1,00 
metres, ales de 0,20 metres i un despenjament de 0,50 metres.

Les viguetes del forjat tenen un cantell de revoltó de 0,40 metres, un intereix de 
1,10 metres i un ample del nervi de 0,18 metres.El gruix de la capa de compressió és de  
10 centímetres.

En tots els casos l'acer a emprar serà del tipus B500S.

El cargol d'Arquimedes haurà rebut un tractament especial contra la corrosió i els 
atacs químics.

7.3.- SEGURETAT CONTRA L'AIXECAMENT

Com el nivell freàtic es troba per sota de la solera no és necessari comprovar la 
seguretat d'aquesta contra l'aixecament.

7.4.- SIFONAMENT

El fet de no disposar d'un estrat impermeable en el qual fonamentar els murs de 
pantalla obliga a comprovar la possibilitat de sifonament.

Segons la NTE CCP, amb un terreny sifonable com el que ens ocupa, la profunditat 
de la pantalla per sota del fons de la excavació haurà de ser, com a mínim, igual a l'alçada 
del nivell freàtic sobre l'esmentat fons.

Com que el  nivell  freàtic  es  troba per  sota  del  fons  de l'excavació,  tampoc és 
necessari dimensionar l'estructura contra sifonament.
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8.- URBANITZACIÓ EN SUPERFÍCIE

En l'actualitat, la bassa està descoberta pel que no hi ha usos a la superfície que 
s'hagin de rehabilitar. Sobre la planta de la bassa hi ha dos eixos viaris, el Carrer del rugbi 
i l'accés a la rotonda elevada sobre l'Autovia del Nord-Est, que limiten la geometria de 
l'acabat en superfície. A la cantonada sud-est de la bassa es situa actualment la zona 
tècnica, una caseta amb des d'on es controlen els elements de la bassa i s'accedeix a la  
zona de bombes i dipòsits.

Aquest projecte preveu la re-urbanització de la superfície amb vegetació, mitjançant 
hidrosembra  i  un  sistema de  reg  automàtic.  Mitjançant  un  desnivell  al  terreny s'evita 
l'accés de vehicles a sobre la coberta, excepte aquells destinats al manteniment de la 
gespa.

Adossada a la caseta actual es situarà una arqueta que donarà accés a una escala 
de  mà  per  a  accedir  a  l'interior  de  la  bassa,  a  fi  de  realitzar  accions  de  control  i 
manteniment manual.

Es considera a més la reposició en superfície de les zones urbanitzades afectades 
per l'execució de les obres.

9.- ESTUDI GEOTÈCNIC

Per a determinar els paràmetres geotècnics a emprar en el dimensiomanet de les 
estructures  de  la  bassa,  s'ha  consultat  la  informació  disponible  al  “Informe  Estudio 
Geotécnico. Urbanización terrenos nuevo estadio R.C.D. Espanyol. Colector de EMSSA y  
viales 5 y 6. Cornellà de Llobregat – El prat de Llobregat. Para FCC. Código 03-183-05 ”, 
redactat per JOLSA el maig del 2005 i adjunt a l'Annex Nº 03 – Geotècnia. D'acord amb 
l'estudi esmentat es pot indicar:

D’aquest estudi es desprèn que aquest entorn es situa a un antic meandre del riu 
Llobregat,  suprimit  fa  gairebé  40  anys.  A  la  zona  existeixen  reblerts  d’antigues 
excavacions realitzades per a extreure àrids, amb espessors d’entre 7 i 16 metres. JOLSA 
indica que es tracta d’un rebliment molt heterogeni de baixa compacitat, constituït per una 
barreja de sòls de diferent naturalesa i precedència (argiles, llims, sorres, graves...) amb 
un contingut variable de runes, principalment  rebles i  restes de demolicions, tot  i  que 
també  material  de  diversos  tipus  (plàstics,  fustes,  ferros...).  Així,  es  pot  considerar 
l’emplaçament com un antic abocador de terres i runes, classificades segons tres tipus: a) 
terres (predominant), b) deixalles inerts i c)reblert d’abocador. Els valors de SPT obtinguts 
es troben entre 10 i 20.

El terreny natural que es troba per sota del rebliment està constituït per 4 nivells 
(N2: sorres, N3: graves, N4: argila margosa terciària i N5: grava molt densa).
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Dels treballs realitzats,  el  que és del  nostre interès és el  SE-4.6/1, perforat per 
JOLSA i recollit  al seu estudi de referència. Una mica més allunyats es disposa de la 
informació referent als sondejos S-1 i S-3.

Segons els  sondejos  la  llosa  de fonamentació  es  recolzarà  sobre  un estrat  de 
sorres  llimoses  de  compacitat  mitja.  La  pressió  admissible  recomanada  per  l'Informe 
Geotècnic es de 1,00 Kg/cm², que serà adoptada al càlcul.

A la zona d'ubicació del dipòsit de tempestes s'ha detectar el nivell freàtic a cotes 
variables segons sondejos entre -1,80 (SR-2) i -2,20 (SR-1) m. La cota del punt on es 
realitzà el sondeig SR-2 és d'uns 30 cs inferior a la del SR-1m que està a una cota similar  
a la del carrer, que s'ha pres com a referència. Als càlculs s'ha considerat que el N.F. es  
troba a una cota de -2.00 metres sobre el nivell del mar.

10.- CONTROL DE QUALITAT. PLA D'ASSATJOS

A l'Annex Nº 10 – Control de Qualitat figura una relació valorada dels assajos 
necessaris per al correcte control de calitat de les obres. Aquesta relació d'assajos només 
és una proposta i s'ha d'entendre com un control de qualitat mínim de les obres a realitzar,

Tal i  com es reflexa en l'esmentat annex, la valoració corresponent a control de 
qualitat no arriba a l'1% del PEM del Projecte, pel que no apareix cap partida referent al 
Control de Qualitat al Pressupost General.

11.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, aquest projecte conté 
un Estudi de Seguretat i Salut de les obres projectades, redactat pel projectista i signat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte.

Pels requeriments burocràtics del  present  projecte,  l'Estudi  de Seguretat  i  Salut 
s'inclou com a Annex a la memòria i no com a un document independent.

L'import  total  del  Pressupost  de  Seguretat  i  Salut  s'incorpora  com una  partida 
alçada al Pressupost Global del Projecte, a fi de disposar d'una quantitat per a proveir, al  
seu moment, dels mitjans per a la seguretat i salud a les obres.

El  pressupost  d'execució  material  corresponent  a  l'Estudi  de  Seguretat  i  Salut 
ascendeix  a  la  quantitat  de  CINQUANTA-VUIT  MIL  CINC-CENTS  CINQUANTA-VUIT 
EUROS I 56 CÈNTIMS (58.558,56 Euros).

13



Projecte constructiu de cobriment de la Bassa de laminació de la Plana del Galet

12.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES I GARANTIA

S'estima un termini total per a l'execució de les obres objecte del present projecte 
de  VUIT (8)  mesos,  d'acord  amb el  procés  constructiu  previst  a  l'Annex  nº11  –  Pla 
d'Obra.

El  termini  de  garantia  serà  d'un  (1)  any a  partir  del  dia  següent  a  la  data  de 
recepció de les obres, durant el qual l'adjudicatari estarà obligat a realitzar, a càrrec seu, 
totes  les  tasques  que  siguis  necessàries  per  mantenir  l'obra  en  perfecte  estat  de 
conservació i funcionament.

13.- REVISIÓ DE PREUS

D'acord tant amb els terminis previstos per a l'execució de les obres contemplades 
al present projecte com amb les dates previstes, no es preveu cap tipus de revisió de 
preus.

14.- CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA

D'acord amb el que s'indica al Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per la R.D. 1098/2001, de 12 d'octubre (BOE nº 257, 
de 26 d'octubre de 2001),  per  a  l'execució de les obres l'empresa Contractista  haurà 
d'estar classificada als següents grups i subgrups:

Grup C Edificacions

Subgrup 2.- Estructures de fàbrica o formigó Categoria f

Grup E Hidràuliques

Subgrup 1.- Abastaments i Sanejaments Categoria f

Grup K Especials

Subgrup 1.- Cimentacions especials Categoria e

15.- PRESSUPOST D'EXECUCIÓ DE LES OBRES

Aplicant a les unitats d'obra que s'indiquen a l'apartat de amidaments del document 
Pressupost, els preus recollits al Quadre de Preus nº1, s'obté el Pressupost d'execució 
material.
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CAPÍTOL RESUM EUROS %
001 OBRA MODIFICACIÓ COL·LECTOR 103.650,74 2,46
002 DIPOSIT 4.051.349,53 96,09
003 VARIS 2.500,00 0,06
004 SEGURETAT I SALUT 58.558,56 1,39

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 4.216.058,83
6,00 % Benefici industrial 252.963,53
13,00 % Despeses generals 548.087,65

Subtotal 5.017.110,01
18,00% I.V.A. 903.079,80

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 5.920.189,81

Ascendeix el Pressupost per a la licitació de les obres objecte del present projecte 
a l'esmentada quantitat de   CINC MILLONS NOU-CENTS VINT MIL CENT VUITANTA-
NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS.

16.- DOCUMENTS QUE CONSTITUEIXEN EL PROJECTE

El present Projecte consta dels següents documents:

Document nº1: MEMÒRIA

1.1. Objecte del Projecte

1.2. Àmbit d'actuació

1.3. Estat actual

1.4. Antecedents

1.5. Objectius generals de les obres

1.6. Descripció de les obres

1.7. Característiques mecàniques

1.8. Urbanització en superfície
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1.9. Estudi Geotècnic

1.10. Control de qualitat. Pla d'assajos

1.11. Estudi de Seguretat i Salud

1.12. Termini d'execució de les obres i garantia

1.13. Revisió de preus

1.14. Classificació del contractista

1.15. Pressupost d'execució de les obres

1.16. Documents que constitueixen el Projecte

1.17. Disponibilitat de terrenys

1.18. Estudi d'Impacte Ambiental

1.19. Declaració d'Obra Completa

ANNEXOS A LA MEMÒRIA

Annex 1. Característiques generals

Annex 2. Topografia

Annex 3. Geotècnia

Annex 4. Estudi d'alternatives

Annex 5. Càlculs estructurals

Annex 6. Càlculs hidràulics

Annex 7. Equips de bombament

Annex 8. Instal·lacions

Annex 9. Justificació de preus

Annex 10. Control de qualitat

Annex 11. Pla d'obra

Annex 12. Serveis afectats
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Annex 13. Urbanització exterior

Annex 14. Estudi de Seguretat i Salut

Document nº 2: PLÀNOLS

1. Situació – Índex

2. Topografia

3. Planta general

4. Integració paisagística

5. Implantació sobre topografia

6. Planta de replanteig

7. Definició geomètrica

8. Sanejament i excavació tipus

9. Estructures

10. Instal·lacions elèctriques

11. Seguretat i Salut

Document nº 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Document nº 4: PRESSUPOST

4.1. Amidaments

4.2. Estadística de partides

4.3. Quadre de preus nº 1

4.4. Quadre de preus nº 2

4.5. Pressupost
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4.6. Resum del Pressupost

17.- DISPONIBILITAT DE TERRENYS

La Bassa de Laminació de Tempestes de la Plana del Galet es troba a terrenys 
municipals. El canal sobre el qual es farà el pas per a camions es considera domini públic 
hidràulic.

Així  doncs,  hi  ha total  disponibilitat  de terrenys per  a la  execució de les obres 
objecte del present projecte.

18.- ESTUDI D'IMPACTE AMBIENTAL

Donat que les obres es troben a l'interior del casc urbà i que la major part són obres 
enterrades, no es considera necessari cap tipus d'Estudi Ambiental referent a les obres 
objecte del present projecte.

19.- DECLARACIÓ D'OBRA COMPLETA

Les  obres  definides  al  present  Projecte  compleixen  els  requisits  legals  exigits,  
essent una obra completa susceptible d'entregar-se a l'ús públic, d'acord amb el text refós 
de  la Llei  de  Contractes  de  les  Administracions  Públiques,  aprovat  per  Reial  Decret 
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny.

Barcelona, Gener de 2012

L'Autor del Projecte

Signat: Llàtzer Puigpelat Barrado

Enginyer de Camins, Canals i Ports
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