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1 ANTECEDENTS    

L’any 2002 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va redactar el Programa de Sanejament 

d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de la Conca del Llobregat Nord on es van determinar 

les necessitats d’actuació pel sanejament dels nuclis de la conca esmentada. 

El PSARU 2002 incloïa la intercepció de les aigües residuals generades al municipi de 

Calders i la seva incorporació al sistema de sanejament de Sallent-Artés, amb l’objectiu de 

depurar-les en les instal·lacions de l’EDAR ja existent (EDAR Sallent-Artés). S’encomanà a 

TEC-CUATRO S.A. la redacció del Projecte constructiu de connexions en alta de Calders, 

La Guàrdia i Vista Pirineu al sistema de sanejament de Sallent-Artés (Clau S-AA-01089, 

Desembre 2005). 

Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 20 de juny de 2006, s’aprovà 

un nou Programa de Sanejament de les Aigües Residuals a Catalunya (PSARU 2005) que 

tenia com a objectiu la revisió del programa aprovat el 2002 i la seva adaptació. En aquest 

programa, es descartaven les solucions proposades anys enrere pel sistema de sanejament 

de les aigües residuals de Calders i s’incloïen les següents actuacions: 

- EDAR i col·lectors del nucli antic de Calders. 

- EDAR i col·lectors del nucli del Puig i de la Guàrdia (Calders) i Vista Pirineu (Artés). 

El 6 d’agost de 2010, es signà el Conveni de Col·laboració entre la Mancomunitat de 

Municipis del Bages per al Sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció dels 

projectes esmentats.  

2 ORDRE DEL PROJECTE 

Per tal de donar solució a les necessitats de tractament de les aigües residuals del municipi 

de Calders, la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament ha encomanat a 

Aigües de Manresa, S.A., la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’EDAR I ELS 

COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS. 

3 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte de la present Memòria és la definició tècnico-econòmica de les obres necessàries 

per a la construcció d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) al municipi de 
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Calders pel tractament de les aigües residuals del nucli antic de Calders i de la urbanització 

de La Guàrdia.  

També es considerarà la possibilitat de tractar les aigües residuals de la urbanització de 

Vista Pirineu donat que, tot i pertànyer al municipi veí d’Artés, presenta una bona situació 

orogràfica respecte la infraestructura de depuració per tal de fer-hi arribar les seves aigües.   

4 RESUM DELS ESTUDIS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE 
BASE 

• Projecte constructiu de connexions en alta de Calders, La Guàrdia i Vista Pirineu al 

Sistema de Sanejament de Sallent-Artés.  

• Sanejament de les aigües residuals del municipi de Calders mitjançant tecnologies 

toves. Estudi de viabilitat. 

5 NOMENCLATURA 

Població permanent (hab): és la població censada en el municipi. 

Població estacional (hab): és la població de segona residència. Es considera que aquesta 

resideix al municipi 120 dies a l’any. 

Població equivalent (hab.eq.): és la població obtinguda tenint en compte que la població 

permanent resideix al municipi durant 365 dies a l’any, i  la població estacional durant 120 

dies. 

Població màxima (hab): és la suma de la població permanent i la població estacional. 

Cabal mig diari - QMD (m3/d): És el cabal mig diari de les aigües residuals que circulen pel 

col·lector i que es tracten a l’Estació de depuració de les Aigües Residuals en temps sec. 

Cabal mig horari de disseny – QMH (m3/h): És el cabal mig horari d’aigües residuals que 

circulen pel col·lector i que es tracten a l’Estació de depuració d’Aigües Residuals. S’obté 

dividint el cabal mig diari per 24 hores. 

Cabal punta horari de disseny – QPH (m3/h): és el màxim cabal que s’estima que pot arribar a 

entrar en una Estació de depuració d’aigües residuals, en un moment determinat. S’estima a 

partir de les dades de consum d’aigua del període estival.  
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Cabal de dilució - QD(m3/h): és el cabal que pot entrar a l’Estació de Depuració d’Aigües 

residuals en temps de pluja, un cop passat el sobreeixidor d’emergència situat a la capçalera 

de la planta. Aquest cabal haurà de rebre algun tipus de tractament, encara que només sigui 

una primera separació física. 

pH: : Índex que mesura l’acidesa o alcalinitat de l’aigua. Ve determinat per la concentració 

d’ions hidroni. pH=-log [H+]. 

Matèries en suspensió – MES (mg/L): Sòlids presents en l’aigua residual. Es separen 

mitjançant tractaments físico-químics com per exemple per sedimentació o filtració. 

Paràmetre a considerar a l’hora de dissenyar i dimensionar l’EDAR. 

Demanda biològica d’oxigen – DBO5 (mg/L): És un assaig i un paràmetre que determina la 

qualitat de l’aigua. Amida la quantitat de matèria susceptible de ser consumida o oxidada per 

mitjans biològics que conté una aigua. Paràmetre a considerar a l’hora de dissenyar i 

dimensionar l’EDAR. 

Demanda química d’oxigen – DQO (mg/L): És un paràmetre que mesura la quantitat de 

substàncies que són susceptibles de ser oxidades mitjançant agents químics. L’assaig 

s’utilitza per mesurar el contingut de matèria orgànica en aigües naturals y residuals.  

Nitrogen kjeldahl – NTK (mg/L): Paràmetre característic de qualitat de l’aigua. Representa la 

concentració de nitrogen orgànic i amoniacal que té una aigua.  

Fósfor total – Ptotal (mg/L): Paràmetre característic de qualitat de l’aigua.  

6 DADES DE PARTIDA 

6.1 Situació actual 

El nucli urbà de Calders i la urbanització de La Guàrdia estan situats en una carena amb dos 

vessants o conques hidrològiques ben definides. El nucli urbà de Calders disposa de 

diverses xarxes de clavegueram de caràcter unitari sectoritzades, les quals finalitzen a mitja 

vessant, més enllà del sòl urbà, al mig de fondalades. Repartits pels voltants del nucli urbà 

s’hi troben varis punts d’abocament.  

A l’est del nucli urbà s’ubica la urbanització de La Guàrdia. Disposa de xarxa de 

clavegueram d’aigües residuals amb diverses sortides localitzades a rieres, situades fora 
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dels límits territorials però molt properes a la urbanització. La xarxa de clavegueram, en 

aquest cas, és separativa.  

Dins del municipi s’han localitzat 16 punts d’abocament, 8 dels quals desemboquen al 

vessant de la riera de Malrubí i 8 més al vessant de la riera de Calders.  

Molt pròxima a aquests nuclis es troba la urbanització Vista Pirineu (Artés) que no disposa 

de xarxa de clavegueram i les parcel·les construïdes disposen de foses sèptiques per a 

condicionar les aigües residuals.  

6.2 Paràmetres de disseny 

Els paràmetres de disseny a definir abans de realitzar el disseny i el càlcul de l’EDAR i els 

col·lectors són: població, cabals i càrregues contaminants de les aigües.  

6.2.1 Creixement de la població 

Les dades de la població actual i les previsions de creixement urbanístic s’han obtingut a 

partir del  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), així com també s’han utilitzat com 

a referència les previsions de creixement contemplades en el PSARU. 

La població total que engloba el nucli de Calders i les urbanitzacions de La Guàrdia i Vista 

Pirineu s’estima que serà: 

Taula 1. Prognosi de població per l’any 2030 del municipi de Calders i Vista Pirineu. 

Any Població 
permanent 

Població 
estacional 

Població 
màxima 

Població 
equivalent 

2010 996 562 1558 1181 
2030 1438 1390 2828 1895 

6.2.2 Cabals 

Per altra banda, per estimar els cabals d’aigua residual que arribaran a l’EDAR actualment i 

en un futur, es parteix de les dades d’abastament d’aigua dels últims anys i dels cabals 

proposats en el PSARU 2002 per a dimensionar la futura planta.  

Aquest anàlisi permetrà decidir els cabals de disseny que s’utilitzaran per a dimensionar 

l’EDAR: 
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Taula 2. Cabals actual i futur a l’EDAR. 

Paràmetre 
ACTUAL FUTUR 

Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta 
Població (hab) 996 1558 1438 2828 
Cabal (m3/dia) 200 362 288 663 

6.2.3 Càrrega contaminant 

Per determinar la qualitat de l’aigua residual afluent a l’EDAR es prenen com a càrregues 

estàndard contaminants per habitant els valors registrats durant els últims anys a l’EDAR de 

Navàs. Aquesta generalització s’accepta per la similitud entre els municipis de Calders i 

Navàs tant en nombre d’habitants com en les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.  

Les càrregues contaminants de disseny que s’obtenen: 

Taula 3. Càrregues contaminants de disseny. 

Paràmetres Concentració 
(mg/L) 

DBO5 250 
DQO 550 
MES 200 
NTK 50 

Ptotal 10 

6.2.4 Objectius de qualitat 

Els objectius de qualitat a obtenir a l’aigua de sortida de l’EDAR compleixen amb els 

establerts a la Directiva 91/271/CEE, del 21 de maig de 1991, sobre el tractament de les 

aigües residuals urbanes. 

7 PROPOSTA D’ALTERNATIVES I SOLUCIÓ A ADOPTAR 

7.1 Estudi d’alternatives 

Per tal de decidir la millor solució per a resoldre els problemes de sanejament de les aigües 

residuals del municipi de Calders s’ha realitzat un estudi de les alternatives possibles (Annex 

4).  

Les alternatives plantejades inicialment són: 

• No introduir cap sistema de tractament. 
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• Sistema de col·lectors fins a l’EDAR més propera. 

• Sistema de sanejament conjunt pel nucli de Calders i les urbanitzacions de La 

Guàrdia i Vista Pirineu. 

• Sistema de sanejament independent per cadascuna de les vessants del sistema. 

Després d’estudiar les dades de disseny, la orografia del terreny, els estudis previs realitzats 

i els costos d’implantació i explotació s’ha vist que la millor solució al problema plantejat és 

la construcció d’una única EDAR que permet depurar les aigües dels tres nuclis esmentats. 

Les aigües d’aquests nuclis arribaran a l’entrada de la planta circulant a través d’un sistema 

de col·lectors per gravetat exceptuant dos trams on s’utilitzarà un sistema de descàrrega.  

Coneguda la solució que s’adoptarà, l’estudi d’alternatives s’ha realitzat en dos fases. Una 

primera que permet conèixer quin és el millor sistema de tractament a implementar i, una 

segona on es determina la ubicació més idònia de l’EDAR. 

7.1.1 Alternatives de tractament de la nova EDAR 

Sobre la decisió de construir una única EDAR pel poble de Calders i les urbanitzacions de 

La Guàrdia i Vista Pirineu, es plantegen dues opcions de tractament de les aigües residuals 

que hi arribaran. 

La primera, seguint les peticions de l’Ajuntament de Calders, consistirà en un sistema de 

tractament tou, concretament mitjançant l’ús de filtres verds. Per altra banda, la segona 

alternativa que es planteja i d’ús molt més comú és la implantació d’una estació depuradora 

de tipus biològic amb sistema de fangs activats. 

S’han plantejat i valorat el conjunt de pros i contres per ambdues alternatives i, mitjançant un 

anàlisi multicriteri, s’ha escollit la millor opció. Els condicionants que han tingut més pes a 

l’hora de prendre aquesta decisió han estat: la superfície necessària per a la implantació del 

nou sistema de depuració, el consum energètic que hi haurà durant l’etapa d’explotació i 

l’adequació del sistema de tractament a les càrregues contaminants de disseny.  

Finalment, s’ha optat per l’Alternativa 2, és a dir, l’EDAR de Calders constarà d’una fase de 

pretractament, d’un tractament biològic de fangs activats compost per un reactor de mescla 

completa d’aeració perllongada i un decantador i, per últim, d’una línia de tractament de 

fangs.  
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7.1.2 Alternatives d’ubicació de la nova EDAR 

Per a la selecció de les alternatives proposades s’han tingut en compte els següents criteris:  

- La parcel·la haurà de disposar de l’espai suficient per a la implantació de les 

instal·lacions de depuració. 

- La topografia del terreny de la parcel·la s’haurà de mantenir a una cota similar al llarg 

de la mateixa per a evitar un moviment de terres important en l’execució de 

l’esplanada. 

- La parcel·la no haurà d’estar ubicada en zona inundable. 

- Situació propera a les infraestructures viàries de la zona que permetin l’accés a la 

parcel·la. 

- Existència o proximitat dels serveis d’electricitat i abastament per a evitar un cost 

elevat de les escomeses corresponents.  

- Flexibilitat enfront a futures ampliacions de les instal·lacions. 

- Longitud total de col·lector a construir, tenint en compte si funcionaran per gravetat o 

mitjançant bombaments. 

- Afectacions a nuclis urbans per contaminació odorífera, on s’ha considerat la 

proximitat a aquests nuclis i la direcció predominant del vent obtinguda de les fitxes 

del PSARU 2002. 

Per prendre la decisió de la millor ubicació s’ha elaborat novament un quadre multicriteri on 

els condicionants que han pesat més han sigut: la població que podria rebre el servei de la 

nova EDAR, la longitud total dels col·lectors i el kilòmetres d’aquests que haurien de 

funcionar a pressió i per tant, necessitar de punts de bombament.  

De les tres alternatives plantejades s’ha escollit l’Alternativa 3, situada a la finca de 

Torrecabota, com a futura ubicació de l’EDAR de Calders.  

7.2 Solució a adoptar 

La solució proposada consisteix en una planta de tractament biològic amb fangs activats 

d’aeració perllongada. La xarxa de col·lectors necessària per portar les aigües residuals des 

dels 16 punts d’abocament actuals fins a la parcel·la escollida consta de 9823 m de 

col·lector, dels quals 7752 m funcionaran per gravetat i 2071 m mitjançant dos trams de 

sistemes de descàrrega.  
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L’esquema de l’EDAR consta d’un sistema de pretractament, un tractament secundari i un 

tractament de fangs. 

Pretractament 

Consta de les instal·lacions de pou de gruixuts, canals de desbast i dipòsit 

homogeneïtzador-laminador. El pou de gruixuts i l’homogeneïtzador estaran dotats d’un 

sobreeixidor que s’utilitzarà en cas de que la planta no pugui fer-se càrrec d’alguna avinguda 

d’aigua o per regular el cabal d’entrada al tractament biològic, respectivament. 

Tractament secundari 

El tractament secundari consta de dues línies idèntiques compreses d’un reactor biològic i 

un decantador concèntric cadascuna. L’aigua que prové del tanc d’homogeneïtzació passa a 

una arqueta de repartiment des d’on, per gravetat, es dirigeix als reactors. El sistema emprat 

per aconseguir la reacció es basa en l’oxigenació per aire insuflat per un grup de bufadors i 

repartit al mòdul mitjançant difusors instal·lats al fons del tanc, assegurant el 

desenvolupament i vida dels microorganismes necessaris pel tractament biològic. Dintre del 

mateix mòdul, l’aigua flueix des de la zona d’aeració fins l’interior del decantador, on 

romandrà un temps. Aquí els fangs es van decantant fins al fons del tanc i, des d’allà, són 

enviats a l’arqueta de recirculació i purga.  

L’aigua neta sortint del mòdul de depuració es fa passar per l’arqueta de presentació 

prèviament a enviar-se al Torrent de les Tàpies.  

Tractament de fangs 

L’excés de fang en l’arqueta de recirculació i purga s’envia a les eres. Aquest sistema de 

deshidratació dels fangs és un dels mètodes més econòmics i, per tant, un dels més comuns 

en plantes de tractament de dimensions reduïdes.  

La planta també es dotarà d’un espessidor de fangs per gravetat el qual també es podrà 

utilitzar com a dipòsit pulmó d’alimentació de les eres.  

7.2.1 Justificació de la solució 

El municipi de Calders presenta un fort caràcter estacional de la població que provoca que 

durant els mesos d’estiu s’arribi gairebé a doblar el cabal diari que es registra en temporada 

baixa. Aquesta particularitat porta a dissenyar dues línies de tractament de manera que una 
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funcioni contínuament i l’altra només es posi en funcionament en períodes d’alta demanada 

de cabal a tractar (mesos d’estiu). 

A l’hora de fer el dimensionament de la planta sembla lògic partir del cabal punta estimat 

que arribarà en un futur  a l’EDAR (663 m3/d). Aquesta previsió de cabal està feta per l’any 

2030. Per altra banda, es tindrà en compte el cabal punta registrat l’any 2010 (362 m3/d) i el 

cabal mig del mateix any (200 m3/d).  

Aquesta EDAR es proposa realitzar-la en dues fases, en una primera fase es construirà 

l’EDAR amb un cabal de disseny de 500 m3/dia i en una segona fase es farà l’ampliació de 

l’EDAR per un cabal total de tractament de 750 m3/dia. D’aquesta manera s’està cobrint un 

75% del cabal futur previst amb la posada en marxa de la primera Fase i, si s’escau, es 

podrà ampliar la planta mitjançant la Fase II projectada i que permetrà cobrir fins un 115% 

del cabal estimat futur. 

Taula 4. Fases del projecte de l’EDAR de Calders. 

FASE I FASE II TOTAL (m3/h) 
2 línies de 250 m3/dia 1 línia de 250 m3/dia 750 m3/dia 

El cabal de disseny del pretractament serà el mateix per ambdues fases, és a dir, el 

pretractament no es veurà ampliat amb la construcció de la Fase II. Això es degut a que 

aquest ja està dimensionat amb el cabal punta màxim que pot arribar a l’EDAR (500 m3/h), 

limitat únicament per la capacitat hidràulica del col·lector d’arribada a la planta (DN400). 

D’aquesta manera s’assegura una mínima depuració de les aigües quan es produeixen 

avingudes que superen el cabal pel qual s’han dissenyat els reactors biològics. 

8 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Aquest projecte constarà de dues parts ben diferenciades: 

• Traçada dels col·lectors. 

• Disseny de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals. 

A continuació es detallen cadascuna d’elles. 
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8.1 Col·lectors de connexió amb la xarxa de sanejament existent 

Per recollir i transportar les aigües residuals urbanes dels nucli de Calders i de la 

urbanització de La Guardia es projecta un sistema de col·lectors en alta per tal de recollir 

tots els punts d’abocament existents i portar les aigües residuals a l’EDAR. S’han definit 9 

trams de col·lector, agrupats en tres sectors. 

• Col·lector Trams A, B,C 

• Col·lector Tram D,E,F 

•  Col·lector Trams G,H,I,J, K,L 

La longitud total de la xarxa serà de 9823 m i disposarà de dos dipòsits de descàrrega, un 

dipòsit d’acumulació i 13 sobreeixidors. Tots els trams menys dos (J i K) funcionen per 

gravetat i les seves pendents oscil·len entre l’1% i el 10%.  

Taula 5. Longitud i funcionament dels trams de col·lector.  

Tram Longitud (m) Funcionament
A 1073 Gravetat 
B 1406 Gravetat 
C 1231 Gravetat 
D 579 Gravetat 
E 96 Gravetat 
F 84 Gravetat 
G 2076 Gravetat 
H 153 Gravetat 
I 811 Gravetat 
J 1206 Descàrrega 
K 865 Descàrrega 
L 243 Gravetat 

8.1.1 Col·lectors tram A, B, C  

La solució proposada preveu interceptar per una banda les aigües residuals del sector nord-
oest de la urbanització de La Guardia i per altra conduir fins a l’EDAR les aigües residuals 
del c/ Manresa i les del la resta del nucli de Calders. Aquests tres trams es preveuen amb 
canonada de PE corrugat DN400. 

8.1.2 Col·lectors tram D,E,F 

La solució proposada preveu interceptar per una banda les aigües residuals del sector al 
voltant del c/ Moià, l’escola, i el nucli al voltant del camp de futbol i conduir-les fins a l’EDAR 
utilitzant els tram A,B i C. Aquests tres trams es preveuen amb canonada de PE corrugat 
DN400. 
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8.1.3 Col·lectors tram G,H,I,J,K,L 

La solució proposada preveu interceptar les aigües residuals que més tard o més d’hora 
aboquen a la conca de la riera de Calders. Aquest és el cas de 2 abocaments situats a la 
urbanització de La Guardia i sis abocaments més situats al nucli de Calders. En aquest cas 
hi ha 4 trams de col·lector funcionant per gravetat (PE corrugat DN 400) i 2 trams de 
col·lector amb canonada a pressió funcionant amb sistema de descàrregues (PE DN110). 

8.1.4 Execució de les obres 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 
nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 
compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Si el material procedent 
de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 
sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 
en tot el seu traçat. 

En el traçat del col·lector que segueix per camins un cop acabats el moviment de terres es 
preveu estendre una capa de tot-u artificial de 10 cm de gruix en una amplada de 3 m amb 
el piconatge del material al 98 % del PM. En els tram asfaltats, els tubs col·lectors es 
col·locaran arena a tot el volt, a partir d’aquí el reblert es farà amb tot-u artificial, col·locat 
amb estenedora i amb el piconatge del material al 98 %. Es preveu la pavimentació dels 
carrers amb mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 de 7 cm de gruix i 
acabat. 

En carreteres gestionades per la Generalitat o la Diputació, en aquest cas la carretera B-

431, es preveu el creuament mitjançant perforació horitzontal amb tub de polietilè d’alta 

densitat DN 400 mm a 16 atm i camisa de polietilè de les mateixes característiques de DN 

500 mm a 16 atm. 

En cas de creuaments de carreteres de gestió municipal la canonada anirà encamisada i 

aquesta anirà formigonada a tot el vol fins a 10 cm de la coronació, posteriorment es preveu 

l’asfaltat de la carretera amb mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 de 7 

cm de gruix i composició densa D-12 de 5 cm de gruix. 

Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/20/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 
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tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins i trams asfaltats. 

8.1.5 Moviment de terres col·lectors 

Considerant els punts anteriors, s’anticipa que el volum de moviment de terres serà elevat, 

concretament de 52400 m3, dels quals 1950 m3 s’utilitzaran com a material d’aportació per 

les tasques d’urbanització de la parcel·la de l’EDAR o es transportaran a abocadors. 

8.2 Estació de Depuració d’Aigües Residuals 

La solució proposada consta de les operacions i processos unitaris que es descriuen a 

continuació: 

Línia d’aigua 

• Pou de gruixuts. 

• Desbast de fins. 

• Dipòsit de laminació homogeneïtzador. 

• Arqueta de repartiment. 

• Reactor biològic de fangs activats. 

• Decantador secundari. 

• Arqueta de presentació 

Línia de fangs 

• Arqueta de recirculació i purga. 

• Arqueta de drenatge. 

• Arqueta de flotants. 

• Espessidor de fangs. 

• Eres d’assecatge. 

Altres 

• Edifici de control 
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8.2.1 Moviment de terres a la parcel·la de l’EDAR 

La cota actual de la parcel·la es situa entre la 430.74 m, al punt més nord-occidental 

d’aquesta, i la cota 424.34 m, al costat del camí d’accés al sud-oest. L’estudi d’inundabilitat 

rebel·la que no hi ha perill davant una avinguda de període de retorn de 500 anys, doncs la 

làmina lliure de l’aigua que circularà pel torrent sempre es troba per sota de la cota del 

terreny de la parcel·la. A l’hora de realitzar excavacions i fonamentar els diferents elements 

de l’EDAR sí que entrarà en consideració la cota del nivell freàtic, capa que s’ha localitzat 

durant el reconeixement geològic de la zona d’estudi a uns 4.5 m de la superfície.  

Un altre fet a considerar és la cota on s’ha trobat el nivell de roca i sobre el qual s’ha 

proposat fonamentar les estructures principals. El nivell de roca (margues lleugerament 

alterades) s’ha trobat a una profunditat d’entre 4.5 i 5 metres de la superfície. Aquest fet, 

juntament amb la cota d’entrada del col·lector a l’EDAR (430 m) fa que gairebé la totalitat de 

les infraestructures es projectin fonamentalment sota rasant i l’impacte visual de la planta 

sigui mínim. La cota d’urbanització es situarà a 430.12 m. 

Les tasques d’excavació es realitzaran mitjançant retroexcavadora o giratòria. El volum 

calculat d’excavació serà de1221.55 m3. Per altra banda, degut a la topografia de la parcel·la 

serà necessari un volum de terres de 1446.74 m3 per a acabats de la urbanització. Per tant, 

considerant que es podrà utilitzar les terres d’excavació com a material per a reomplert, 

només seran necessaris 225.19 m3 de terres d’aportació. Es podran utilitzar les terres que 

provenen de l’excavació dels col·lectors sempre que siguin adequades.  

8.2.2 Pou de gruixuts 

El col·lector d’entrada d’aigua bruta (PE corrugat DN400) arriba a l’obra directament al pou 

de gruixuts. Aquí es farà una primera separació dels sòlids que arriben a la planta. El pou de 

gruixuts es preveu d’un volum d’uns 62 m3. Amb una bivalva es recolliran els gruixuts 

sedimentats a la base del pou. Per evitar l’entrada de flotants als canals de desbast 

s’instal·larà uns deflectors a l’entrada dels canals, obligant d’aquesta manera a passar 

l’aigua per sota i retenir els flotants a la resta de la superfície del pou. Es disposarà d’un atall 

a l’entrada de la planta per tal d’impedir l’entrada d’aigua a aquesta si s’escau per motius de 

manteniment o d’emergència. 

Les dimensions interiors del pou de gruixuts seran de 4.5 m x 4.3 m. 
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Des d’aquest dipòsit, per sobreeixidor, l’aigua passarà als canals de desbast de fins. En 

aquest dipòsit també es situa el primer sobreeixidor de planta, per tant, en augments 

importants del cabal d’aigua a tractar, tota aquella que no pugui ser absorbida per l’EDAR, 

sortirà per sobreeixidor al Torrent de les Tàpies. 

8.2.3 Desbast de fins 

Des del pou de gruixuts per gravetat l’aigua anirà passant als canals de desbast de fins. 

Per dissenyar els canals de desbast es parteix del cabal de disseny de l’EDAR (500 m3/dia 

per la Fase I) i es considera que l’aigua arriba només durant 10 hores al dia (el cabal durant 

les 14 hores restants es considera nul). Per tant, el cabal d’alimentació horari serà 50 m3/h. 

Aquest cabal podrà ser tractat mitjançant un tamís autonetejant instal·lat en un canal de 0.75 

m d’amplada i 0.75  m d’alçada. S’habilitarà un segon canal de les mateixes dimensions per 

tal d’instal·lar l’equip pertinent durant l’execució de la segona Fase del projecte. La cota 

d’entrada d’aigua a ambdós canals serà 429.80 m.  

S’ha volgut dimensionar el procés de pretractament pel cabal punta que pot arribar a l’EDAR 

(500 m3/h), limitat per la capacitat hidràulica del col·lector d’arribada (DN400). Per aquest 

motiu s’ha afegit un canal d’emergència on hi treballarà un altre tamís autonetejant. Les 

dimensions d’aquest canal son 0.75 m d’amplada i 1 m d’alçada i la cota d’entrada d’aigua 

serà 429.85 m. Aquest canal, com s’ha esmentat, només entrarà en funcionament quan el 

cabal entrant a la planta superi el cabal de disseny de l’EDAR.  

Per últim, s’afegirà un quart canal de reixes manuals que entrarà en servei en situació de 

manteniment dels tamisos automàtics o si el funcionament d’algun d’aquests no fós el 

previst. Les dimensions seran 0.75 m d’amplada i 0.75 m d’alçada. L’entrada d’aigua estarà 

situada per sobre de la cota del tamís autonetejant més alta, a 429.90 m. 

Per tant, en total es tindran 4 canals de desbast ( 3 automàtics i 1 manual).  

Els fins que siguin interceptats per aquests tamisos es recolliran mitjançant dos cargols 

compactadors de 4 i 5 metres, els quals disposen d’una i dues tolves respectivament, i seran 

dipositats a un contenidor. 

Per tal de poder accedir als canals i realitzar feines de manteniment o explotació es disposa 

d’una passarel·la.  
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8.2.4 Dipòsit de laminació homogeneïtzador 

Aquest dipòsit serà de 113 m3 aproximadament. La cota de solera es situa a la 425.80 m i la 

cota de sobreeixidor a arqueta de repartiment dels reactors biològics a la 429.75 regulable 

amb xapa d’alumini.  

Les seves dimensions seran de 5.4 m d’amplada per 5.3 m de llargada. 

El seu treball normal serà per gravetat, però també podrà treballar mitjançant un 

bombament, el qual s’encarregarà d’enviar l’aigua cap als reactors biològics, per mitjà de 

l’arqueta de repartiment. 

En ell hi haurà un airejador tipus jet-aerator a la base del dipòsit per evitar l’estancament de 

les aigües residuals. 

L’homogeneïtzador també disposarà d’un segon sobreeixidor de planta situat a la cota 

429.95 m, el qual estarà connectat amb el sobreeixidor del pou de gruixuts situat a la cota 

430 m.  

Al preveure dues línies de tractament biològic no és necessari el by-passar el reactor 

biològic, per aquest motiu des de l’homogeneïtzador no es planteja la possibilitat d’enviar 

directament a l’espessidor o a les eres d’assecatge, sinó que sempre s’enviarà a l’arqueta 

de repartiment i, des d’aquest punt, es decidirà si s’envia als dos reactors o només a un 

d’ells. 

8.2.5 Tractament biològic 

Des del dipòsit homogeneïtzador s’envia l’aigua per gravetat a una arqueta de repartiment. A 

aquesta arqueta també hi arribaran les aigües bombades des d’aquest mateix dipòsit quan 

aquest actua com a laminador i els fangs recirculats dels reactors biològics; és a dir, totes 

aquelles aigües que s’hagin de distribuir uniformement entre les dues línies. Aquesta 

arqueta ha estat dimensionada pensant en la segona fase del projecte on es preveu un 

tercer reactor; per aquest motiu es preveu un distribuïdor de més.  

Les dimensions de l’arqueta de repartiment són 1.5 x 0.75 m per la zona de recirculació, 1.5 

x 0.75 m per la zona d’arribada de les aigües de l’homogeneïtzador i, 0.75 x 0.4 m per cada 

una de les zones de distribució. 
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El tractament biològic és de fangs activats d’aireació perllongada. L’aireació del substrat 

s’aconsegueix injectant aire mitjançant una línia de difusors de membrana elastomèrica. 

Aquest aire el subministren bufadors d’èmbols rotatius.  

El tractament biològic es realitza mitjançant dos tancs d’oxidació de forma octogonal, de 

tipus concèntric amb decantació interior. Cada un dels reactors biològics té un volum 

d’aireació de 209 m3, aproximadament, amb una alçada d’aigua de 3.8 m.  

La injecció d’aire dins els tancs es realitza mitjançant tres graelles de distribució d’aire per 

reactor, amb 16 difusors per graella i una capacitat total de 192 kg O2/dia.  

A l’interior del reactor octogonal s’ha instal·lat un vehiculador d’hèlix d’1.5 kW de potència 

per facilitar el moviment de l’aigua per la zona airejada.  

La càrrega volumètrica d’aquest tipus de procés és de 0.30 kg DBO5/ m3 dia, amb una 

càrrega màssica de 0.107 kg DBO5/kg SSLM/dia, per una concentració de SSLM de 4 kg/m3 

i 20 dies d’edat del fang.  

- Sistema d’aireació 

Les necessitats d’oxigen són les descrites anteriorment, 4 kg O2/h per tanc d’aireació, és a 

dir, un total de 8 kg O2/h. Aquesta dosificació d’oxigen s’aconsegueix mitjançant 4 equips 

bufadors de 3.30 m3/min i 5.50 kW de potència unitària governats per la sonda d’oxigen 

dissolt o redox situada a l’interior del reactor biològic. 

La sala de bufadors disposa d’un extractor rotatiu d’aire tipus SODECA SUPER-VENT SV-

150/H o equivalent, capaç d’extreure 560 m3/h. 

8.2.6 Decantació secundària 

La decantació secundària es fa concèntrica al reactor biològic. Aquesta decantació inclourà 

un pont decantador de tipus dinàmic amb un diàmetre útil de 5.7 m. 

La superfície útil de cada decantador serà de 20.91 m2 i el volum total del decantador 

aproximadament serà de 55.06 m3. 

El licor de mescla provinent del reactor biològic es condueix al recinte de decantació 

secundària, mitjançant una canonada que condueix les aigües i el fang al centre del 
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decantador, dins una campana deflectora que facilita la decantació i evita que els fangs 

surtin amb l’aigua clarificada. 

Dins del decantador hi ha una canonada que pren part dels fangs de la part baixa del 

decantador i els transporta a l’arqueta de recirculació i purga de fangs.  

L’arqueta de recirculació i purga té les dimensions 4.80 x 1.50 m amb una profunditat de 5.1 

metres.  

Les bombes que s’encarregaran d’enviar el cabal de recirculació a l’arqueta de repartiment o 

a la purga del sistema, cap a l’espessidor o a les eres d’assecatge serà una distribució de 3 

bombes de la casa FLYGT model C3068.180 o equivalent. Amb el joc de les 3 bombes es 

podran combinar donant una bomba per la recirculació, una altra per la purga i una de 

comodí per si una de les altres dues s’avaria i/o pel manteniment d’alguna de les altres 

dues. 

En el pont decantador també hi ha un rascador per la recollida de sobrenedants (flotants), 

els quals mitjançant una canonada s’envien a l’arqueta de flotants, des d’on es treuen del 

circuit cap a tractament de fangs a l’espessidor o a eres d’assecat mitjançant una bomba de 

la casa FLYGT model C3068.180 o equivalent. 

A més, hi ha una vàlvula d’equilibri o d’ompliment de pont, que s’utilitza en el moment de la 

posta en marxa de l’element, per evitar sobrepressions quan s’hagi d’omplir tant el tanc 

d’aireació com el decantador. 

El funcionament és el mateix per les dues línies de tractament biològic. 

8.2.7 Sortida d’aigua 

Aquesta arqueta es situa annexa al mòdul dels reactors. Aquí arribarà la canonada amb 

l’aigua tractada en el procés de depuració dels dos decantadors. Cal preveure que en 

l’execució de la segona fase, aquesta arqueta canviarà de lloc i es desplaçarà al final de la 

parcel·la. 

En aquesta arqueta es col·locarà una bomba submergible que enviarà l’aigua a reutilització 

com a aigua industrial. En segona fase es considera el tractament per recuperar aquesta 

aigua com a aigua industrial, el qual consistirà en un filtre d’anelles, un equip de desinfecció 

per làmpades ultraviolades, el qual recircularà l’aigua a un dipòsit, d’aquesta manera es 

permetrà el pas de més d’una vegada per l’equip d’ultraviolats. Posteriorment quan es 
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necessiti aigua industrial l’encarregat d’enviar l’aigua al punt de servei serà un grup de 

pressió. Tota la instal·lació d’aigua industrial es situarà al magatzem. 

L’arqueta de sortida estarà formada per tres vasos, un a on anirà l’acumulació de l’aigua 

clarificada, des d’aquest passarà al de presentació per gravetat fent una làmina d’aigua 

clarificada. I el tercer es a on hi ha la valvuleria pel buidat i els cabalímetres de les 

canonades d’arribada dels diferents decantadors. 

El col·lector de sortida de la planta serà de diàmetre 200 mm, aquesta sortirà de la planta pel 

mateix punt de concentració de les aigües pluvials i abocarà les aigües al torrent de les 

Tàpies a uns 300 m de la sortida de l’EDAR. 

8.2.8 Bombament de fangs, espessidor i eres d’assecatge 

Els fangs provinents de la purga de fangs de l’arqueta de recirculació i purga s’enviaran a 

l’espessidor o a les eres d’assecatge. 

L’espessidor serà d’un volum aproximat de 53 m3, contindrà un agitador per moure els fangs 

i facilitar la seva compactació. Aquest espessidor disposarà en més d’una alçada d’un buidat 

de lixiviats, els quals s’enviaran directament a drenatges. Finalment des de l’arqueta de 

drenatges s’enviaran a inici de planta. 

Les eres d’assecatge realitzen un tractament natural dels fangs. D’aquestes eres es 

recolliran els lixiviats i, igual que en el cas de l’espessidor, s’enviaran a drenatges.  

Les eres d’assecatge respecte a l’espessidor allarguen considerablement el temps de 

recollida dels fangs. 

A l’espessidor també hi trobem una bomba tipus FLYGT C3068.180 que permet el bombeig 

dels fangs emmagatzemats cap a les eres.  

En aquesta EDAR no es considera la deshidratació de fangs, sinó que aquests són 

transportats fins una altra EDAR equipada amb aquesta finalitat. 

L’arqueta de drenatges és aquella que recull totes les aigües que han de tornar a capçalera 

per ser tractades, ja que no poden ser abocades directament a la llera. Aquesta arqueta té 

les dimensions 2.40 x 1.30 m amb una profunditat de 5.83 m. 
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8.2.9 Edifici de bufants i control 

Es tracta d’un edifici de planta baixa, format per tres sales: la sala de control, la sala de 

bufadors i el magatzem. 

Les dimensions de l’edifici són 10,20 m de llargada i 4,90 m d’amplada. La teulada presenta 

una petita pendent per evitar l’acumulació d’aigua. 

Una porta dóna accés a la sala de control, on es situen els quadres elèctrics, el sinòptic i un 

servei amb lavabo i plat de dutxa. Les finestres s’han definit d’alumini amb doble vidre. 

L’edifici disposa d’una porta especial d’accés a la sala de bufadors. La zona del magatzem 

es planteja amb una doble porta, ja que si en segona fase s’ha d’instal·lar el tractament de 

desinfecció per a aigua de servei, caldrà tenir l’espai necessari per si hi ha d’entrar elements 

amb amplada superior a la d’una porta. 

8.2.10 Descripció estructural 

L’estructura de fonaments s’han resolt mitjançant lloses massisses de formigó armat de 

cantell constant i el sostre de l’edifici de control mitjançant una llosa massissa de formigó 

armat de cantell no constant. 

Els elements de la planta es poden agrupar en dos mòduls.  

El primer mòdul està format en el nivell inferior per dos reactors biològics, dos decantadors, 

el dipòsit de laminació-homogeneïtzador, el pou de gruixuts, l’arqueta de recirculació i purga 

i l’arqueta de flotants. A nivell superior està format per l’arqueta de repartiment i els canals 

de desbast. Tots els elements estaran construïts sota rasant.  

En aquest mòdul les lloses massisses de fonaments inferiors i superiors s’han resolt amb un 

cantell de 40 cm (s’ha considerat un ascens del nivell freàtic fins a la cota de 426,50), amb 

una armadura base en forma de malla electrosoldada de diàmetre 12 mm cada 15 cm. 

El segon mòdul està format per la caseta d’una única planta amb llosa de fonaments i des 

sostres, dos grups de 4 eres de tractament de fangs, l’espessidor i l’arqueta de drenatges. 

La caseta i les eres estaran construïdes fonamentalment a sobre rasant, mentre els altres 

elements estaran per sota. 
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En aquest mòdul, tant els  fonaments inferiors com superiors s’han resolt amb un cantell de 

30 cm, amb una armadura base en forma de malla electrosoldada de diàmetre 12 mm cada 

30 cm. 

La llosa del sostre de coberta de la caseta s’ha resolt en forma de pendent amb un cantell 

de promig de 22 cm, amb una armadura base en forma de malla electrosoldada de diàmetre 

10 mm cada 15 cm. Aquesta llosa reposa sobre murs de formigó. 

Els murs de contenció de tota la instal·lació tenen una gruixària de 30 cm.  

El càlcul d’aquesta estructura s’ha realitzat amb un formigó de resistència característica de 

projecte de 25 N/mm2 (HA-25/B/20/IIa). No obstant per a l’obra es considera que per motius 

d’estanquitat i durabilitat necessàries per aquest tipus d’obra, és a dir, formigons compactes 

i de bona qualitat, els murs i les lloses de fonaments que contenen aigua, la resistència 

característica ha de ser de 30 N/mm2. Així doncs i per unificar, el formigó de tota aquesta 

estructura es construirà amb un formigó designat com HA-30/B/20/IIa+Qa inclòs la caseta, 

encara que en aquest cas, com que la classe general d’exposició és IIa, els recobriments del 

sostre respondran a aquest ambient. 

9 SISTEMA I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Es recomana que el sistema d’execució de les obres s’efectuï pel sistema de contracte, 

sense perjudici de que l’entitat peticionària adopti el sistema més convenient als seus 

interessos.  

El termini d’execució de les obres s’estableix en 10 mesos a partir de la data d’adjudicació.  

10 TERMINI DE GARANTIA 

Al moment de procedir al lliurament i recepció de l’obra, seran d’aplicació l’article 218 de la 

Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic.  

El termini de garantia de les obres executades seran d’un any pels equips electromecànics i 

de tres per la resta de l’obra, comptat a partir de la data en què la Direcció Facultativa de 

l’obra lliuri la preceptiva Acta de Recepció d’Obres. Durant aquest temps, el Contractista 

adjudicatari de les obres estarà obligat a realitzar, a càrrec seu, els treballs necessaris per a 

corregir els possibles desperfectes que hagin pogut aparèixer. 
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11 PLEC DE CONDICIONS 

Es consideren vigents i d’aplicació la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic i el Reial 

Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament de la Llei de 

contractes de les Administracions Públiques, així com el Plec de Clàusules Administratives 

Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat aprovat pel Decret 3854/1970, de 31 de 

desembre, sempre i quan no s’oposi als anteriors, així com també el Plec de Condicions 

Tècniques Particulars que defineix les condicions necessàries i suficients per contractar i 

executar les obres.  

12 REVISIÓ DE PREUS 

Degut a que el termini d’execució de l’obra projectada no excedeix d’un any, no procedeix 

l’atorgament de la revisió de preus. 

Tanmateix, quan el desenvolupament de l’obra impliqués el dret del Contractista a una 

possible revisió de preus, s’atendrà la legislació vigent, d’acord amb l’article 77 a 82 de la 

Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 

13 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

Partint del cost dels salaris a la zona dels treballs i tenint en compte les càrregues socials 

que els graven, s’ha calculat el preu de la mà d’obra que intervé a cada unitat que compon el 

Projecte, ajustant-se igualment al preu actual dels materials. En qualsevol cas, aquests 

preus es veuran sotmesos a la licitació que depurarà i compensarà les variacions que es 

produeixin entre la redacció del Projecte i l’execució de l’obra. 

Amb el cost de la mà d’obra, i els preus dels materials, inclòs transport, s’han obtingut els 

preus que es justifiquen en l’annex núm. 15 i es detallen en el Document núm. 4.. 

14 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb el Reial Decret 1098/2001, del 12 d’octubre, amb el qual s’aprova el Reglament 

de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, articles 25 i 26, es proposa a 

continuació la classificació que s’ha d’exigir als Contractistes per a presentar-se a la licitació 

d’aquestes obres: 
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Grup i subgrup:  E-1 Abastaments i sanejaments 

Categoria:   e 

15 CARÀCTER D’OBRA COMPLETA 

Es fa constar que les obres compreses en el present Projecte fan referència a una obra 

completa susceptible d’ésser donada a l’ús general o al servei públic una vegada finalitzada, 

amb el Reglament de contractes de les Administracions Públiques i la Llei 30/2007 de 

Contractes del Servei Públic. 

16 RESUM DEL PRESSUPOST 

EL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ MATERIAL puja a la quantitat de UN MILIÓ 
QUATRE-CENTS NOU MIL SET-CENTS SETANTA-SIS Euros amb SEIXANTA-UN 
cèntims (1.409.776,61 EUROS).  

EL PRESSUPOST GENERAL D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE amb IVA inclòs puja a la 

quantitat de UN MILIÓ NOU-CENTS SETANTA-SIS MIL SIS-CENTS VUIT euros amb 
TRENTA-DOS cèntims (1.976.608,32 EUROS).  

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut incrementant el PEM un 13% en 

concepte de Despeses Generals, i un 6% en concepte de benefici industrial. A la suma 

obtinguda s’hi ha afegit el 18% en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ és de DOS MILIONS 
CINC-CENTS VUITANTA MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS euros amb SEIXANTA-VUIT 
cèntims, (2.580.626,68 €). 

17 DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE 

Document 1: MEMÒRIA I ANNEXES 

• Memòria 

• Annex 1: Antecedents 

• Annex 2: Població i cabals 

• Annex 3: Caracterització de les aigües 
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• Annex 4: Estudi d’alternatives 

• Annex 5: Topografia 

• Annex 6: Estudi geotècnic 

• Annex 7: Reportatge fotogràfic 

• Annex 8: Estudi d’inundabilitat 

• Annex 9: Dimensionament de l’EDAR 

• Annex 10: Col·lectors 

• Annex 11: Càlculs estructurals 

• Annex 12: Definició d’equips 

• Annex 13: Expropiacions i serveis afectats 

• Annex 14: Pla d’obra 

• Annex 15: Justificació de preus 

• Annex 16: Pressupost pel coneixement de l’administració 

• Annex 17: Manual de funcionament 

• Annex 18: Instal·lacions elèctriques i telecontrol 

• Annex 19: Gestió de residus 

• Annex 20: Estudi d’impacte ambiental 

• Annex 21: Estudi de Seguretat i Salut 

Document 2: PLÀNOLS 

A. Col·lectors 

• Traçada del col·lector 

• Perfil del col·lector 

B. EDAR 

• Situació i emplaçament EDAR 

• Diagrama de procés 

• Planta general 
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• Circuit d’aigua, fangs i aire 

• Piezomètrica 

• Plànols estructurals: obra civil, armats i encofrats 

• Equips 

• Urbanització 

• Il·luminació de la planta 

• Pavimentació 

Document 3: PLEC DE CONDICIONS 

Document 4: PRESSUPOST 

• Amidaments 

• Quadre de preus 1 

• Quadre de preus 2 

• Últim full 

• Pressupostos parcials 

• Pressupost general 

18 CONCLUSIONS 

Les dades aportades a la present Memòria i als seus annexos, així com en la resta de 

documents que integren el PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’EDAR I ELS COL·LECTORS 
EN ALTA DE CALDERS, justifiquen la solució adoptada i es creuen suficients per a la 

construcció de l’obra. 

Calders, Octubre de 2011 

L’enginyera autorar 

 

 

Anna Múrcia Balaguer 
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1 INTRODUCCIÓ    

En el present annex es descriuen tots els fets que han anat succeint fins a dia d’avui que 

contemplen una actuació per al tractament de les aigües residuals del municipi de Calders.  

2 SITUACIÓ ACTUAL 

El nucli urbà de Calders està situat a la carena i disposa de diverses xarxes de clavegueram 

de caràcter unitari sectoritzades, les quals finalitzen a mitja vessant, més enllà del sòl urbà, 

al mig de fondalades. Repartits pels voltants del nucli urbà s’hi troben varis punts 

d’abocament. 

Quan una zona del municipi creix, s’omple el fondal, es perllonga la claveguera i s’amplia la 

xarxa, de manera que el punt d’abocament cada cop queda més allunyat del centre urbà i a 

una cota més baixa. Els punts d’abocament actuals són bastant abruptes i de difícil accés. 

A l’est del nucli urbà s’ubica la urbanització de La Guàrdia. Disposa de xarxa de 

clavegueram d’aigües residuals amb diverses sortides localitzades a rieres, situades fora 

dels límits territorials però molt properes a la urbanització. La xarxa de clavegueram, en 

aquest cas, és separativa, no té registres o si en té han quedat soterrats sota el paviment i, 

pel que diuen els veïns, discorre sota les voreres.  

Finalment s’ha d’esmentar que, entre els nuclis de Calders i La Guàrdia i el nucli d’Artés, hi 

ha la urbanització Vista Pirineu, que pertany al municipi d’Artés. Aquesta urbanització, 

situada a banda i banda de la carretera que puja d’Artés a Calders per la carena, no disposa 

de xarxa de clavegueram, per la qual cosa les parcel·les construïdes disposen de foses 

sèptiques per a condicionar les aigües residuals abans de llençar-les a l’exterior.  

En l’actualitat existeixen en el municipi de Calders dues depuradores autònomes de 

sanejament privat, una tracta les aigües residuals produïdes per una activitat d’escorxador 

de conills, situada a la ctra. B-431 i l’altra gestiona les aigües residuals generades al CEIP 

Anton Busquets i Punset, situada al carrer Sot de la Bruixa.  

3 INCORPORACIÓ DE CALDERS EN EL PSARU 

El Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes, emmarcart en la Directiva 91/271/CEE 

relativa al tractament de les aigües residuals urbanes, és el principal instrument en matèria 
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de sanejament a Catalunya. Va ser aprovat l’any 2002 (PSARU 2002), en desenvolupament 

del Pla de Sanejament de Catalunya, i tenia com a objecte tant la revisió de les propostes 

d’actuació anteriors com la definició de les actuacions restants i la realització dels sistemes 

de sanejament en els nuclis de menys de 2000 habitants equivalents.  

El PSARU 2002 incloïa la intercepció de les aigües residuals generades al municipi de 

Calders i la seva incorporació al sistema de sanejament de Sallent-Artés, amb l’objectiu de 

depurar-les en les instal·lacions comunals ja en servei (EDAR Sallent-Artés). 

L’Agència Catalana de l’Aigua adjudicà, en data 15 de setembre de 2003, la concessió 

d’obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació de les instal·lacions de 

sanejament d’aigües residuals urbanes a la conca del Llobregat Nord a la Unió Temporal 

d’Empreses (UTE) integrada per OMS SACEDE SA, EMCOFA SA i STACHYS SA.  

L’UTE esmentada, concessionària del PSARU Llobregat Nord, encomanà a TEC-CUATRO 

S.A. la redacció del Projecte constructiu de connexions en alta de Calders, La Guàrdia i 

Vista Pirineu al sistema de sanejament de Sallent-Artés (Clau S-AA-01089, Desembre 

2005). 

Per acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, en data 20 de juny de 2006, s’aprovà 

un nou Programa de Sanejament de les Aigües Residuals a Catalunya (PSARU 2005) que 

tenia com a objectiu la revisió del programa aprovat el 2002 i la seva adaptació. Aquest 

programa també s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE, relativa al tractament d’aigües 

residuals urbanes, i la Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE). 

El PSARU 2005 estableix com s’haurà de concretar la frontera competencial entre 

sanejament en baixa i sanejament en alta i conté dos escenaris temporals de planificació de 

les actuacions de sanejament. Un primer escenari per a la programació dels sistemes de 

sanejament per a poblacions o nuclis de més de 2000 habitants equivalents (2006-2008) i un 

segon escenari per a la programació dels sistemes de sanejament per a nuclis o poblacions 

de menys de 2000 habitants equivalents (2009-2014). 

En l’Acta de sessió del Ple de l’Ajuntament de Calders celebrat el 3 de novembre de 2005 es 

fan constar les al·legacions presentades al PSARU 2005, on es demana que s’inclogui a la 

nova versió les actuacions de sanejament previstes en el PSARU 2002 i que no s’han 

executat.  
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L’Agenda 21 Local del municipi de Calders, presentada el gener de 2007, contemplava com 

a una actuació prioritària estudiar la construcció de depuradores verdes enlloc de conduir les 

aigües residuals a l’EDAR de Sallent. En els tallers, celebrats el 24 de novembre i el 2 de 

desembre de 2007, del procés de participació ciutadana de l’avanç del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal (POUM) de Calders es va assolir com una proposta de consens 

prioritària la implementació de depuradores verdes al municipi.  

En data 5 de novembre de 2008, el director de l’Agència Catalana de l’Aigua va resoldre 

l’aprovació del Projecte constructiu de connexions en alta de Calders, La Guàrdia i Vista 

Pirineu al sistema de sanejament de Sallent-Artés per la depuració de les aigües residuals 

d’aquests nuclis inclòs al PSARU dins l’actuació Id 11061, el qual va ser sotmès a informació 

pública. Durant aquest tràmit, es van produir diverses al·legacions en relació amb el traçat i 

la capacitat del col·lector, entre aquestes les de l’Ajuntament de Calders i l’Ajuntament 

d’Artés. A la vista d’aquestes al·legacions i dels informes favorables del Cap de Demarcació 

Territorial de Barcelona i de l’Àrea de Sanejament d’Aigües residuals, el director de l’Agència 

va resoldre, en data 18 de març de 2010, revocar l’aprovació de data 5 de novembre de 

2008 i incorporar a la planificació hidrològica-hidràulica la nova proposta tècnica pel sistema 

de sanejament de Sallent-Artés en la propera actualització del PSARU a aprovar pel Govern, 

mitjançant la redacció d’un nou projecte que recull les millores tècniques per tal de donar 

resposta als problemes plantejats, de manera que es projecti una nova solució per al 

sanejament dels nuclis de Calders, La Guàrdia i Vista Pirineu.  

Aquesta nova solució es materialitzarà amb la incorporació de les següents actuacions a la 

propera actualització del PSARU: 

- Id 28343: EDAR i col·lectors del nucli antic de Calders. 

- Id 28344: EDAR i col·lectors del nucli del Puig i de la Guàrdia (Calders) i Vista Pirineu 

(Artés). 

El 6 d’agost de 2010, es signà el Conveni de Col·laboració entre la Mancomunitat de 

Municipis del Bages per al Sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció dels 

projectes esmentats (Id 28343 i Id 28344) i el Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de 

Santa Maria d’Oló (Id 11082) (veure Annex I). Posteriorment, la Mancomunitat encarregà a 

Aigües de Manresa S.A. la redacció d’aquests projectes. 

 



 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 2. Població i cabals 
  



 



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

1 

 

ÍNDEX: 

1  INTRODUCCIÓ ................................................................................................................. 3 

2  ESTUDI DE LA POBLACIÓ ............................................................................................. 3 

2.1  EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ .......................................................................................... 3 

2.2  POUM ........................................................................................................................ 4 

2.3  PROGNOSI DE POBLACIÓ .............................................................................................. 6 

3  PLA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES (PSARU) ........................ 8 

4  CABALS D’AIGUA RESIDUAL ........................................................................................ 8 

4.1  CABAL PUNTA .............................................................................................................. 9 

4.2  CABAL MIG ANUAL ...................................................................................................... 10 

5  DADES DE DISSENY DE L’EDAR ................................................................................ 10 

 
 





                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

3 

 

1 INTRODUCCIÓ    

L’objecte del present annex és el de recopilar i analitzar tota la informació existent 

relacionada amb la població i el consum d’aigua del poble de Calders i les urbanitzacions de 

La Guàrdia i Vista Pirineu per tal de determinar les dades de partida que s’utilitzaran a l’hora 

de dimensionar la futura EDAR. 

Les dades de la població actual i les previsions de creixement urbanístic s’han obtingut del 

Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), així com també s’han utilitzat com a 

referència les previsions de creixement contemplades en el PSARU. 

A l’hora de realitzar les previsions de cabals a tractar a la futura EDAR es parteix de les 

dades d’abastament d’aigua dels últims anys. 

2 ESTUDI DE LA POBLACIÓ 

2.1 Evolució de la població 

La població censada al municipi de Calders l’any 2010 és, segons l’IDESCAT, de 934 

habitants. Durant els últims 10 anys ha experimentat un creixement de més del 20%, 

passant de 763 habitants l’any 2000 fins als 934 actuals.  

Taula 1. Evolució de la població al municipi de Calders (Font: IDESCAT) 

Any Població 
2000 763 
2001 778 
2002 788 
2003 781 
2004 803 
2005 810 
2006 833 
2007 868 
2008 914 
2009 899 
2010 934 
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Figura 1. Evolució de la població al municipi de Calders (Font: IDESCAT). 

Aquests valors representen únicament la població fixa del municipi de Calders, és a dir, no 

tenen en compte els habitants de la urbanització Vista Pirineu ni la presència de població 

estacional durant algunes èpoques de l’any. 

2.2 POUM 

En el POUM de Calders, aprovat el 14 d’abril de 2011, s’inclou un estudi demogràfic que 

analitza l’evolució de la població fins l’any 2008 i es realitza una prognosi per a l’any horitzó 

2021. Destacar que aquest estudi no inclou la població de la urbanització Vista Pirineu i si 

que considera els habitants de vivendes aïllades que no pertanyen al nucli de Calders o a la 

urbanització de La Guàrdia.  

A partir de l’evolució de la població dels darrers anys, es van projectar quatre escenaris 

poblacionals pel període 2008-2021, tots ells de signe positiu. Els escenaris poblacionals 

han estat calculats tenint en compte la intensitat del creixement anual acumulatiu registrat al 

municipi durant els darrers anys, la tendència poblacional comarcal registrada durant els 

darrers anys i les projeccions que se n’han elaborat. També s’han tingut en consideració les 

previsions de l’evolució de la població que assenyala la literatura demogràfica atual per a 

Catalunya i la que ve determinada en el Pla Territorial de les Comarques Centrals aprovat el 

juliol del 2007.  

D’aquesta manera es plantegen quatre escenaris: 
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• Tendencial: TCAA 3%. 

• Mitjà: TCAA 2.5%. 

• Moderat: TCAA 2%. 

• Baix: TCAA 1.5%. 

 

Figura 2. Calders Evolució 1975-2008 i escenaris 2009-2021 (Font: POUM). 

El gruix d’aquest augment es justifica com a conseqüència de l’increment de la població jove 

emancipada (moviment intern) i per l’arribada de població provinent d’altres municipis 

(moviment extern). L’augment extern s’explica principalment per l’arribada de població de 

l’entorn comarcal i de les comarques veïnes on també hi prendrà importància el 

residencialisme, i en menor mesura l’arribada de població estrangera. Aquest component de 

flux migratori anirà acompanyat per la progressiva demanda de nou habitatge i per la 

transformació de segones residències en primeres. Cal tenir en compte també l’impacte que 

tindrà el grup de població jubilada que decideixi fixar la seva residència habitual en la que 

fins aleshores era la segona residència, i més en un municipi caracteritzat pel gran nombre 

de segones residències ubicades al seu terme. 

Així, en l’horitzó del 2021 la població de Calders projectada a partir dels quatre escenaris 

proposats pot oscil·lar entre els 1340 habitants en l’escenari més elevat (TCAA=3%) i els 

1110 habitants en el més baix (TCAA=1.5%). Els escenaris centrals registren xifres d’entre 

1260 i 1180 habitants.  
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D’aquests quatre escenaris s’escull l’escenari tendencial com a més plausible: 1000 

habitants el 2011, 1160 el 2016 i 1340 el 2021, representant un 61% més de població que 

l’existent el 2006. 

Aquesta hipòtesi fixa un increment mitjà d’unes 34 persones a l’any, que considerant una 

mitjana de 2.5 persones per habitatge equival a augmentar en 14 habitatges anuals el parc 

existent d’habitatges principals, és a dir, uns 200 habitatges principals en 15 anys. Aquest 

augment d’habitatges principals es produirà tant per la construcció de nous habitatges com 

per la transformació a primera residència d’habitatges actualment destinats a segona. En 

aquest model no s’inclou l’increment del parc d’habitatges de segona residència, que també 

es preveu que es produeixi. 

2.3 Prognosi de població 

Per realitzar la prognosi de població es parteix de la població prevista pel 2021 al POUM del 

municipi de Calders. A l’hora de realitzar l’estimació de cabal a tractar a la futura EDAR es 

fixarà com a any horitzó el 2030, per aquest motiu es desenvolupa l’evolució de la població 

fins a aquest any horitzó. 

Tenint en compte que des del 2008 el creixement de la població de Calders es troba 

estancada degut a la crisi econòmica actual que viu el país, es considera com a hipòtesis de 

càlcul que s’arribi al número d’habitants previst el 2030 enlloc del 2021. D’aquesta manera 

es desplaça en el temps l’evolució de la població prevista en el POUM. 

L’evolució demogràfica que ha experimentat el municipi de Calders des del 2008 segons 

l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i la que es preveu fins el 2030 es poden 

veure en la Figura 3. 
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Taula 3. Prognosi de població per l’any 2030 de la urbanització Vista Pirineu (Artés). 

Any Població 
permanent 

Població 
estacional 

Població 
màxima 

Població 
equivalent 

2010 62 127 189 104 
2030 98 199 297 163 

 

La població total que engloba el nucli de Calders i les urbanitzacions de La Guàrdia i Vista 

Pirineu s’estima que serà: 

Taula 4. Prognosi de població per l’any 2030 del municipi de Calders i Vista Pirineu. 

Any Població 
permanent 

Població 
estacional 

Població 
màxima 

Població 
equivalent 

2010 996 562 1558 1181 
2030 1438 1390 2828 1895 

3 PLA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS URBANES 
(PSARU) 

Segons figura a les fitxes del PSARU 2002, la població, el cabal mig i el cabal diari del nucli 

vell de Calders i les urbanitzacions de La Guàrdia i de Vista Pirineu són els que es mostren 

a la Taula 5. 

Taula 5. Dades de població i cabals proposats pel PSARU. 

Població (hab) Cabal mig (m3/h) Cabal diari (m3) 
Actual Futura Actual Futura Actual Futura 
1940 3317 16.17 27.64 388.08 663.36 

S’aprecia com la població màxima prevista al PSARU és lleugerament superior a l’estimada 

a partir de les dades del POUM. Donat l’estancament del creixement de la població durant 

els últims anys, es considera que la millor estimació de població futura és la realitzada a 

l’apartat anterior. 

4 CABALS D’AIGUA RESIDUAL 

Per tal d’estimar els cabals d’aigües residuals que arribaran a la futura EDAR s’utilitzen com 

a dades de partida les dades d’abastament d’aigua. L’estudi que es realitza a continuació 

pretén quantificar la quantitat d’aigua subministrada que no arriba a la xarxa de sanejament, 

ja sigui pel seu ús en irrigació d’espais verds, manteniment d’infraestructures, o perquè 

correspongui a pèrdues i fuites. Per tant, es necessari analitzar amb detall les dades de 
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dotació en alta disponibles per obtenir estimacions satisfactòries dels cabals d’aigües 

residuals.  

S’han analitzat les dades dels resums anuals de cabals entregats a les 4 xarxes de 

distribució d’aigua de Calders (xarxa normal de La Guàrdia, xarxa elevada de La Guàrdia, 

xarxa normal de Calders poble i xarxa elevada de Calders poble) dels últims 6 anys (2005-

2010). Aquestes dades s’han obtingut directament de la base de dades d’Aigües de 

Manresa S.A., empresa explotadora de la xarxa d’abastament d’aigua del municipi.  

A primera instància es poden extreure les següents conclusions: 

 Existeix una tendència a la baixa del cabal diari entregat al conjunt de totes les 

xarxes des de l’any 2005 fins al 2010. 

 Durant més de la meitat dels mesos de l’any la mitja del consum diari mensual 

presenta valors constants, compresos entre 200 i 300 m3/d. 

 Durant els mesos d’estiu (juny, juliol, agost i setembre) els cabals diaris poden arribar 

a doblar els valors que s’assoleixen durant la resta de mesos de l’any. 

 La dotació per habitant i dia presenta una forta tendència a la baixa durant els últims 

10 anys, passant de més de 450 m3/hab·dia el 2001 fins a aproximadament 300 

m3/hab·dia el 2010. 

4.1 Cabal punta 

Per tal de calcular el cabal punta que arribarà a l’EDAR es parteix de les dades de dotacions 

en alta dels mesos d’estiu (juny, juliol, agost i setembre) dels últims 6 anys. El cabal punta 

subministrat cada any s’ha calculat realitzant la mitjana aritmètica dels cabals màxims diaris 

registrats cada mes. Es considera que la mitjana aritmètica dels cabals punta calculats pels 

últims 6 anys és representativa de la màxima dotació en alta diària. 

Aquest cabal d’aigua subministrat a les xarxes no arribarà en la seva totalitat a l’EDAR. Per 

estimar les pèrdues que es produeixen es parteix de la dotació en alta instantània durant el 

mes de Juliol de 2010 a la xarxa normal de La Guàrdia i la xarxa elevada de Calders poble. 

L’estudi es realitza per les dues xarxes perquè podien presentar rendiments diferents i els 

usos de l’aigua varien segons el tipus de residència. Com ja s’ha comentat, la urbanització 

de La Guàrdia està formada principalment per vivendes unifamiliars amb jardí i, moltes 

d’elles, disposen també de piscina.   
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Taula 6. Cabal punta que arribarà a l’EDAR actualment. 

 CALDERS POBLE LA GUÀRDIA 
CABAL BRUT 263 m3/d 477 m3/d 
RENDIMENT 65% 65% 
DESCOMPTANT REG 82.5% 100% 
FACTOR 85% 85% 
CABAL A EDAR 217 m3/d 145 m3/d 
CABAL TOTAL 362 m3/d 

4.2 Cabal mig anual 

Degut al fort caràcter estacional de la població dels nuclis que dirigiran les seves aigües 

residuals a la nova EDAR, hi ha una gran diferència entre el cabal punta calculat a l’apartat 

anterior que s’aproxima al cabal a tractar durant el període estival i el cabal mig a tractar 

durant la resta de l’any.  

Es considera que el cabal mig correspon al cabal produït únicament per la població 

permanent. Tenint en compte els cabals mensuals dels últims 5 anys s’estima el cabal mig 

anual del 2010 en 200 m3/dia. Per aproximar el cabal mig anual l’any 2030, s’utilitza la 

mateixa dotació per habitant que es té actualment (200 l/dia). 

5 DADES DE DISSENY DE L’EDAR 

A continuació s’adjunta una taula amb totes les dades de disseny estimades en aquest 

document:  

Taula 7. Cabals de disseny de l’EDAR. 

Paràmetre 
ACTUAL FUTUR 

Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta 
Població (hab) 996 1558 1438 2828 
Cabal (m3/dia) 200 362 288 663 

Dotació (l/hab/dia) 200 232 200 234 

El valor de cabal previst en temporada alta en un futur s’ha obtingut directament de les 

previsions realitzades pel PSARU (663 m3/dia). 
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1 INTRODUCCIÓ    

El present document té com a objectiu determinar la qualitat de l’aigua residual afluent a la 

futura EDAR per tal de poder realitzar un correcte dimensionament d’aquesta. 

2 DADES DE PARTIDA 

Per determinar la qualitat de l’aigua residual afluent a l’EDAR es prenen com a càrregues 

estàndard contaminants per habitant els valors registrats durant els últims anys a l’EDAR de 

Navàs. Aquesta generalització s’accepta per la similitud entre els municipis de Calders i 

Navàs tant en nombre d’habitants com en les activitats econòmiques que s’hi desenvolupen.  

A la Taula 1 es mostra la càrrega estàndard contaminant mitjana per habitant dels últims 10 

anys (2001-2010) de Navàs. 

Taula 1. Càrrega estàndard contaminant per habitant de Navàs. 

  Valor 
pH - 7.89 

DBO5 (g/hab/dia) 56.25 
DQO (g/hab/dia) 124.74
MES (g/hab/dia) 43.38 
NTK (g/hab/dia) 9.63 
Ptotal (g/hab/dia) 1.55 

 

Els valors de concentracions màximes es calcularan a partir de les dades de població i 

cabals màxims de l’any 2010.  

Taula 2. Població i cabals previstos. 

Paràmetre 
2010 2030 

Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta 
Població (hab) 996 1558 1438 2828 
Cabal (m3/dia) 200 362 288 663 
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3 CÀRREGUES CONTAMINANTS 

Considerant la població i el cabal previst d’arribada a l’EDAR, juntament amb la càrrega 

estàndard contaminant per habitant calculada a partir de les dades de Navàs, es calculen les 

càrregues contaminants de disseny amb les que es dimensionarà l’EDAR.  

Taula 3. Càrrega contaminant estimada pel 2010. 

Paràmetres 
Càrrega estàndard 
contaminant per 
hab (g/hab/dia) 

Càrrega contaminant 
(kg/dia) 

Concentració 
(mg/L) 

pH 7.89 7.89 7.89 
DBO5 56.25 87.63 242.07 
DQO 124.74 194.34 536.84 
MES 43.38 67.58 186.70 
NTK 9.63 15.00 41.43 

Ptotal 1.55 2.42 6.69 

Taula 4. Càrrega contaminant estimada pel 2030. 

Paràmetres 
Càrrega estàndard 
contaminant per 
hab (g/hab/dia) 

Càrrega contaminant 
(kg/dia) 

Concentració 
(mg/L) 

pH 7.89 7.89 7.89 
DBO5 56.25 159.06 239.91 
DQO 124.74 352.75 532.05 
MES 43.38 122.67 185.03 
NTK 9.63 27.22 41.06 

Ptotal 1.55 4.40 6.63 

Veient els resultats obtinguts, les càrregues contaminants de disseny que s’utilitzaran per 

dimensionar la futura EDAR s’agrupen a la següent taula:  

Taula 5. Càrregues contaminants de disseny. 

Paràmetres Concentració 
(mg/L) 

DBO5 250 
DQO 550 
MES 200 
NTK 50 

Ptotal 10 
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1 INTRODUCCIÓ    

En el present document es proposen diverses solucions d’ubicació i de tractament, 

considerant les dades de cabals i les càrregues contaminants esmentades en els documents 

anteriors. L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar la millor alternativa per tal de 

solucionar la problemàtica existent actualment al nucli de Calders i a les urbanitzacions de 

La Guàrdia i Vista Pirineu, degut a la inexistència d’un sistema de sanejament de les aigües 

residuals.  

L’estudi d’alternatives es realitzarà en dos fases. Una primera que permetrà conèixer quin és 

el millor sistema de tractament a implementar i, una segona on es determinarà la ubicació 

més idònia de l’EDAR. 

2 SITUACIÓ ACTUAL 

El nucli urbà de Calders i la urbanització de La Guàrdia estan situats en una carena amb dos 

vessants o conques hidrològiques ben definides. Això fa que, actualment, existeixin diversos 

punts d’abocament de la xarxa de clavegueram. Molt pròxima a aquests nuclis es troba la 

urbanització Vista Pirineu (Artés) que no disposa de xarxa de clavegueram i les parcel·les 

construïdes disposen de foses sèptiques per a condicionar les aigües residuals.  

2.1 Reportatge fotogràfic 

A continuació s’adjunten les fotografies que il·lustren alguns dels actuals punts d’abocament 

del nucli antic de Calders i de la urbanització La Guàrdia: 
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Figura 1. Abocament actual Camí de la Font. 

 

Figura 2. Abocament actual La Guàrdia. 
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Figura 3. Abocament actual Calders. 

 

Figura 4. Abocament actual nucli antic Calders. 
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3 DADES DE PARTIDA 

Per al dimensionament de la nova EDAR és necessari conèixer les dades de la població 

actual i futura, els cabals i la dotació actual d’aigua residual per habitant, i les càrregues 

contaminants de l’aigua d’entrada a la planta. 

3.1 Cabal i població 

A continuació es mostren els valors de disseny de la futura EDAR que es troben definits a 

l’Annex 2 (Població i Cabals). 

Taula 1. Cabal i població de disseny. 

Paràmetre 
ACTUAL FUTUR 

Temp. Baixa Temp. Alta Temp. Baixa Temp. Alta 
Població (hab) 996 1558 1438 2828 
Cabal (m3/dia) 200 362 288 663 

Dotació (l/hab/dia) 200 232 200 234 

3.2 Càrregues contaminants 

Per altra banda, les càrregues contaminants que arribaran a l’EDAR actualment i en una 

situació futura: 

Taula 2. Càrregues contaminants de l’afluent. 

Paràmetres Concentració (mg/L)
DBO5 250 
DQO 550 
MES 200 
NTK 50 

Ptotal 10 

Aquests paràmetres a la sortida de l’EDAR, segons requeriments de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, han de ser els que es mostren a la Taula 3. 

Taula 3. Càrregues contaminants de l’efluent. 

Paràmetres Concentració (mg/L)
DBO5  ≤25 
MES  ≤35 
NTK  ≤15 
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4 PLANTEJAMENT D’ALTERNATIVES 

Les possibles solucions que es poden adoptar per tal de proporcionar al nucli de Calders i a 

les urbanitzacions de La Guàrdia i Vista Pirineu d’un sistema de sanejament d’aigües 

residuals són els següents: 

• No introduir cap sistema de tractament. 

• Sistema de col·lectors fins a l’EDAR més propera. 

• Sistema de sanejament conjunt pel nucli de Calders i les urbanitzacions de La 

Guàrdia i Vista Pirineu. 

• Sistema de sanejament independent per cadascuna de les vessants del sistema. 

4.1 No introduir cap sistema de tractament 

Aquesta alternativa consisteix en la no actuació sobre el sistema, és a dir, deixar les coses 

tal i com estan fins avui en dia.  

Actualment, com ja s’ha fet esmena anteriorment, el nucli de Calders disposa d’una xarxa de 

col·lectors de tipus unitària i la urbanització de La Guàrdia d’un sistema de col·lectors de 

tipus separatiu. L’aigua residual recollida per aquests dos sistemes s’aboca al medi natural a 

través de 16 punts d’abocament repartits pel territori. Per altra banda, destacar la no 

existència de xarxa de clavegueram a la urbanització Vista Pirineu, on els habitatges han de 

disposar de la seva pròpia fossa sèptica.  

Aquesta alternativa, tot i ser molt més econòmica que les alternatives que es proposaran a 

continuació, doncs no requereix cap intervenció, no serà contemplada d’aquí en endavant. 

Això es degut a que les aigües residuals que provenen d’aquests nuclis i vessen directament 

al medi natural no compleixen els objectius de qualitat plantejats anteriorment. Per tant, 

descartem automàticament l’Alternativa zero. 

4.2 Sistema de col·lectors fins a l’EDAR més propera 

La següent alternativa proposada consisteix en fer arribar les aigües residuals del nucli de 

Calders i de les urbanitzacions de La Guàrdia i Vista Pirineu a l’EDAR existent més pròxima. 

L’EDAR, actualment en servei, més pròxima al sistema estudiat és l’EDAR de Sallent/Artés 

(veure fitxa de l’EDAR de Sallent/Artés a l’Annex I). Aquesta, fins a dia d’avui, s’encarrega 

de depurar les aigües residuals produïdes aproximadament per 12000 habitants dels 

municipis de Sallent, Artés i Cabrianes. 
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Aquesta opció ja va ser contemplada l’any 2002 per l’Agència Catalana de l’Aigua i 

introduïda al PSARU del mateix any. L’any 2005 es va redactar el Projecte constructiu de 

connexions en alta de Calders, La Guàrdia i Vista Pirineu al sistema de sanejament de 

Sallent-Artés (S-AA-01089) que, més tard va ser refusat per l’ACA després de rebre 

nombroses al·legacions i queixes per part dels Ajuntaments de Calders i Artés que 

denunciaven el fort impacte ambiental que aquest suposava, així com l’alt cost de 

manteniment econòmic i energètic.  

El plantejament inicial era reconduir l’aigua residual des dels abocaments actuals que es 

produeixen dins de l’àmbit del municipi de Calders cap al sistema de sanejament de Sallent-

Artés. Per tal de que això fos possible eren necessaris més de 5000 metres de col·lector 

nou, dels quals més de 2000 funcionarien per impulsió, i serien necessàries 4 estacions de 

bombeig. 

Per tant, coneixent l’elevat cost econòmic que suposa construir una obra d’aquestes 

característiques, el seu posterior manteniment i l’oposició per part de grans sectors de la 

societat quan va ser plantejada, es descarta aquesta alternativa com a possible solució.  

4.3 Sistema de sanejament conjunt pel nucli de Calders i les urbanitzacions de La 
Guàrdia i Vista Pirineu 

Aquesta alternativa parteix de l’opció d’agrupar les aigües residuals generades en ambdues 

vessants del sistema en un punt i, posteriorment, conduir-les mitjançant un sistema de 

col·lectors en alta al punt d’ubicació de la nova EDAR on aquestes aigües seran tractades.  

Els col·lectors funcionaran al llarg de tot el seu recorregut per gravetat o, en algun tram, 

mitjançant un sistema de descàrrega. 

El procés d’elecció entre els possibles tipus de tractament que es poden utilitzar es 

resumeixen en els següents apartats. 

4.4 Sistema de sanejament independent per cadascuna de les vessants del sistema 

Aquesta alternativa és la proposada per l’Agència Catalana de l’Aigua després de refusar el 

Projecte Constructiu de Connexions en alta de Calders, La Guàrdia i Vista Pirineu al sistema 

de sanejament de Sallent-Artés i s’ha incorporat a la nova versió del PSARU.  
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Dues xarxes independents de sanejament recollirien les aigües residuals de cadascuna de 

les vessants i s’ubicaria una EDAR a la sortida de cada sistema. Per tant, es contemplen 

dos sistemes de sanejament: 

• EDAR i col·lectors del nucli antic de Calders. 

• EDAR i col·lectors del nucli del Puig i de La Guàrdia (incloent Vista Pirineu). 

Aquestes plantes depuradores requeririen de menor superfície per a la seva construcció 

donat que el cabal afluent seria molt inferior al que es tindria en el cas de construir una sola 

EDAR. El fet de necessitar menys superfície pot suposar un avantatge doncs es té més 

facilitat a l’hora de buscar parcel·les pròximes als punts de vessament on ubicar les EDAR i, 

per tant, es redueix la longitud de col·lector en alta fins l’entrada de la planta.  

Els inconvenients principals d’aquesta alternativa serien que tant els costos de construcció 

com els costos d’explotació i manteniment es veurien gairebé doblats. Ressaltar també que 

l’impacte mediambiental seria major que el produït per la construcció d’una sola EDAR.  

5 PRESELECCIÓ DE LES SOLUCIONS A ADOPTAR 

Una vegada vistes totes les alternatives possibles es procedeix a triar la més adequada. 

L’alternativa que contempla una no actuació queda automàticament descartada doncs no 

compleix els criteris mediambientals establerts per l’ACA.  

Per altra banda, l’opció de connectar el sistema de sanejament amb l’EDAR de Sallent-Artés 

també s’elimina. A part de la gran inversió econòmica i el gran impacte mediambiental que 

suposa, els Ajuntaments de Calders i Artés ja van mostrar la seva oposició a l’aprovació del 

projecte proposat el 2010. 

Per tant, l’elecció de la solució més adequada estarà entre les dues alternatives restants: un 

únic sistema de sanejament conjunt pel poble de Calders i la urbanització de La Guàrdia i 

Vista Pirineu o dos sistemes de sanejament independents per cadascuna de les vessants. 

5.1 Valoració econòmica 

Per tal d’avaluar quina és la millor alternativa entre les proposades s’elabora un estudi dels 

costos d’inversió i d’explotació aproximats de les dos alternatives restants. 

 



Annex 4. Estudi d’alternatives   _____ 

 

10 

 

Taula 4. Valoració econòmica d’alternatives. 

  Cost inversió Cost anual 
d’explotació  

Cost explotació 
per 20 anys Cost TOTAL

2 EDARs 
EDAR Nucli 

Antic 
EDAR La 
Guàrdia 52000-64000 

€/any·sistema 2.560.000 € 3.953.056 € 
609.840 € 783.216 € 

1 EDAR 1.600.000 € 80000 €/any 1.600.000 € 3.200.000 € 

El cost d’inversió de l’alternativa que contempla la construcció de dues EDARs és el 

pressupost estimat d’implantació d’EDARs toves pel sistema de sanejament de Calders 

(Juny 2009) 

Després de veure que el sistema de col·lectors permet agrupar totes les aigües d’ambdues 

vessants en un sol punt funcionant majoritàriament per gravetat, es descarta l’opció de 

construir dues estacions depuradores independents. Construint una sola EDAR es redueix el 

cost total, tot i veure’s incrementat el cost d’inversió. 

6 ESTUDI D’ALTERNATIVES 

Aquest apartat pretén argumentar l’elecció de la solució adoptada. L’estudi d’alternatives es 

realitzarà a dos nivells: un primer nivell on es determinarà el sistema de tractament que 

s’utilitzarà a l’EDAR i un segon nivell on s’escollirà la millor ubicació per la futura planta.  

6.1 Alternatives de tractament de la nova EDAR 

Sobre la decisió de construir una única EDAR pel poble de Calders i les urbanitzacions de 

La Guàrdia i Vista Pirineu, es plantegen dues opcions de tractament de les aigües residuals 

que hi arribaran. 

La primera, seguint les peticions de l’Ajuntament de Calders, consistirà en un sistema de 

tractament tou, concretament mitjançant l’ús de filtres verds. Per altra banda, la segona 

alternativa que es planteja i d’ús molt més comú és la implantació d’una estació depuradora 

de tipus biològic amb sistema de fangs activats. 

6.1.1 Alternativa 1 

Aquesta primera alternativa consisteix en l’ús de sistemes de tractaments tous per la 

depuració de les aigües residuals de Calders. Mitjançant aquest sistema, el tractament de 

l’aigua té lloc per filtració, absorció, intercanvi iònic, precipitació, degradació microbiana i 

assimilació per part de les plantes.  
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El procés de depuració d’aquesta EDAR consta de les següents etapes:  

Pretractament 

Consta de les instal·lacions de pou de gruixuts, canals de desbast i un dipòsit de retenció. 

Tractament secundari 

Consta d’una parcel·la o d’un conjunt de parcel·les, dimensionades en funció del cabal a 

tractar, on es planta vegetació arbòria que es regarà posteriorment amb l’aigua residual. El 

tractament es produeix mitjançant l’acció conjunta del sòl, els microorganismes i les plantes, 

a través de reaccions físiques, químiques i biològiques.  

La superfície total necessària per dur a terme aquest tipus de tractament es pot aproximar a 

partir de l’expressió següent: 

·
12000 /

 

On: 

: Superfície necessària (ha). 

: Cabal diari de tractament (m3). 

: Concentració de DBO5 promig en l’aigua residual (mg/L). 

12000: Massa de DBO5 per habitant equivalent assimilats en una hectàrea de terreny (g/ha). 

Per tant, considerant un cabal diari de tractament actual de 362 m3/dia i una concentració 

promig de DBO5 de 250 mg/L, es necessita una superfície total de 7.54 ha per tal 

d’implementar aquest sistema de tractament.  

L’aigua residual, emmagatzemada en el dipòsit de retenció, passarà a una arqueta de 

distribució des d’on serà distribuïda per tota la superfície mitjançant un sistema de 

bombament.  

L’ús de filtres verds (filtres subsuperficials horitzontals) presenta certs avantatges:  

• Bona integració en el medi: s’estableix un ecosistema i representa un baix impacte 

ambiental sonor. 

• Bona eliminació de DBO5 i SS d’efluents de fosses sèptiques o de tancs Imhoff. 

• Possibilitat de tractar aigües residuals amb una forta càrrega contaminant. 
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• Fàcil explotació, principalment treballs de jardineria. 

• Efluent de bona qualitat: alts rendiments d’eliminació de DBO5, si es dissenyen 

adequadament. 

• Problemes de males olors i d’insectes són mínims. 

• Consum energètic mínim: conseqüència del procés de pretractament i/o elevacions. 

• Baix cost d’explotació i manteniment. 

• Baixa producció de residus. Els residus i els fangs provenen bàsicament del 

pretractament. 

• Fiabilitat en l’operació del sistema de tractament. Són sistemes amb temps de 

residència molt elevats i, conseqüentment les variacions de cabal o càrrega 

contaminant afecten poc el nivell de depuració. 

Per altra banda, també presenten certs inconvenients i/o limitacions: 

• Manca de dades de disseny i de rendiments d’eliminació (especialment amb grans 

cabals). Per tant, és difícil assegurar una bona qualitat de l’aigua tractada al llarg de 

tot l’any.  

• Sensibles a la temperatura. Les temperatures excessivament fredes faran necessari 

emmagatzemar l’aigua residual.  

• Període de plantació recomanat: entre abril i juliol. 

• Per assolir els millors rendiments cal que el sistema porti un any en funcionament. 

• La superfície de disseny és entre vint i vuitanta vegades superior respecte als 

tractaments convencionals. 

• Terreny: el pendent ha de ser inferior al 5% i la permeabilitat ha de ser baixa; en cas 

contrari, s’ha d’impermeabilitzar per evitar la contaminació de les aigües 

subterrànies. 

• Sistemes no recomanables en zones de climatologia extrema, gelades freqüents i 

alçades superiors a 700 m, on el canyís té dificultats per créixer.  

• Si l’eliminació de MES en el pretractament i en el tractament primari no és eficient, 

pot haver-hi rebliment de l’entrada.  

• Entre estiu i hivern el rendiment pot arribar a reduir-se un 20%.  

• Sistemes poc nitrificats. 

• Pocs factors de control durant l’operació. 



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

13 

 

6.1.2 Alternativa 2 

La segona alternativa proposada consisteix en una planta de tractament biològic amb fangs 

activats d’aeració perllongada. Aquests tipus de plantes presenten certes particularitats 

respecte les plantes on es realitza un tractament biològic de fangs activats convencional: 

major temps de retenció en el reactor, majors concentracions de sòlids biològics en el 

reactor, menors càrregues orgàniques i major consum d’oxigen durant el procés. 

Generalment, aquest sistema de depuració s’utilitza pel tractament d’aigües residuals de 

petites comunitats i urbanitzacions (<2000 habitants). El seu esquema consta d’un sistema 

de pretractament, un tractament secundari i un tractament de fangs. 

Pretractament 

Consta de les instal·lacions de desbast de gruixuts, canals de desbast i homogeneïtzador-

laminador. El pou de gruixuts i l’homogeneïtzador estaran dotats d’un sobreeixidor que 

s’utilitzarà en cas de que la planta no pugui fer-se càrrec d’alguna avinguda d’aigua o per 

regular el cabal d’entrada al tractament biològic, respectivament. 

Tractament secundari 

El tractament secundari consta de dues línies idèntiques compreses d’un reactor biològic i 

un decantador cadascuna. L’aigua que prové del tanc d’homogeneïtzació passa a una 

arqueta de repartiment des d’on, per gravetat, es dirigeix als reactors. El sistema emprat per 

aconseguir la reacció es basa en l’oxigenació per aire insuflat per un grup de bufadors i 

repartit al mòdul mitjançant difusors instal·lats al fons del tanc, assegurant el 

desenvolupament i vida dels microorganismes necessaris pel tractament biològic. Dintre del 

mateix mòdul, l’aigua flueix des de la zona d’aeració fins l’interior del decantador, on 

romandrà un temps. Aquí els fangs es van decantant fins al fons del tanc i, des d’allà, són 

enviats a l’arqueta de recirculació i purga.  

L’aigua neta sortint del mòdul de depuració es fa passar per l’arqueta de presentació 

prèviament a enviar-se al torrent.  

Tractament de fangs 

L’excés de fang en l’arqueta de recirculació i purga s’envia a les eres. Aquest sistema de 

deshidratació dels fangs és un dels mètodes més econòmics i, per tant, un dels més comuns 

en plantes de tractament de dimensions reduïdes.  
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La planta també es dotarà d’un espessidor de fangs per gravetat.  

6.1.3 Avaluació de les alternatives de tractament 

Una vegada presentades les dues alternatives de tractament de les aigües residuals per la 

futura EDAR es procedeix a avaluar quina és la millor opció. 

 La superfície necessària per implementar l’alternativa 1 és molt gran i comportaria un 

impacte visual i ambiental important. Per altra banda, l’alternativa 2 és molt compacta 

i, per tant, és fàcil trobar una parcel·la on poder-la ubicar. 

 Els costos d’implantació són majors en l’alternativa 2 que en l’alternativa 1 perquè 

l’obra civil és més extensa. Tot i requerir un sistema de pretractament molt similar, 

les obres necessàries pel tractament secundari de l’alternativa 1 són pràcticament 

nul·les.  

 La gran extensió de terreny necessari per tal de poder depurar l’aigua residual 

mitjançant filtre verd (alternativa 1) eleva el cost d’explotació i manteniment de la 

planta doncs la superfície sobre la qual s’haurà de repartir l’aigua a la sortida del 

pretractament serà molt gran.  

 Pel tractament secundari, a l’alternativa 1 només es consumeix energia per bombar 

l’aigua residual a la sortida del dipòsit de retenció per tal de repartir-la 

homogèniament per tota la superfície de filtres horitzontals, per altra banda, 

l’alternativa 2 consumeix més energia com a conseqüència de la utilització de 

bufants i difusors dins del reactor.  

 El volum de fangs a tractar és nul per l’alternativa 1 i molt petit per l’alternativa 2, 

doncs s’està utilitzant un tractament de fangs activats de mescla completa d’aeració 

perllongada que es caracteritza per generar un volum de fangs menor que mitjançant 

un tractament de fangs activats convencional. 

A continuació, plantejades les conclusions anteriors, s’elabora un quadre multicriteri que 

recull una avaluació ponderada de tots els factors tinguts en compte a l’hora de l’elecció del 

tipus de tractament més adequat per l’EDAR de Calders. 
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Taula 5. Quadre multicriteri ponderat amb les alternatives de tractament de l’EDAR. 

Condicionant Pes (%)
Alternativa 1 Alternativa 2 

Puntuació 
sobre 10 

Puntuació 
ponderada 

Puntuació 
sobre 10 

Puntuació 
ponderada 

Costos d'implantació 20 7.5 1.5 5 1 
Costos de manteniment 20 5 1 7.5 1.5 
Consum energètic 15 7.5 1.125 5 0.75 
Adequat a càrregues contaminants 15 5 0.75 10 1.5 
Superfície d'implementació 15 0 0 10 1.5 
Volum de fangs a tractar 10 10 1 7.5 0.75 
Integració visual 5 5 0.25 10 0.5 
TOTAL 100 5.625 7.5 

Després d’estudiar tots els condicionants, s’escull l’alternativa 2 com la més adequada. Per 

tant, l’EDAR de Calders constarà d’una fase de pretractament, d’un tractament biològic de 

fangs activats compost per un reactor de mescla completa d’aeració perllongada i un 

decantador i, per últim, d’una línia de tractament de fangs.  

6.2 Alternatives d’ubicació de la nova EDAR 

Una vegada decidit el tipus de tractament que es durà a terme es procedeix a l’elecció de la 

parcel·la on s’ubicarà l’EDAR.  

Per a la selecció de les alternatives proposades s’han tingut en compte els següents criteris:  

- La parcel·la haurà de disposar de l’espai suficient per a la implantació de les 

instal·lacions de depuració. 

- La topografia del terreny de la parcel·la s’haurà de mantenir a una cota similar al llarg 

de la mateixa per a evitar un moviment de terres important en l’execució de 

l’esplanada. 

- La parcel·la no haurà d’estar ubicada en zona inundable. 

- Situació propera a les infraestructures viàries de la zona que permetin l’accés a la 

parcel·la. 

- Existència o proximitat dels serveis d’electricitat i abastament per a evitar un cost 

elevat de les escomeses corresponents.  

- Flexibilitat enfront a futures ampliacions de les instal·lacions. 

- Longitud total de col·lector a construir, tenint en compte si funcionaran per gravetat o 

pressió. 
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- Afectacions a nuclis urbans per contaminació odorífera, on s’ha considerat la 

proximitat a aquests nuclis i la direcció predominant del vent obtinguda de les fitxes 

del PSARU 2002. 

En referència als aspectes mediambientals, la ubicació de la nova EDAR no presentarà 

afeccions a zones protegides incloses als ENPE, PEIN i Xarxa Natura 2000. 

En la visita realitzada a la zona d’estudi amb data 2 de setembre de 2011, s’han observat les 

possibles parcel·les que compleixen amb els criteris anteriorment exposats, i es plantegen 

les següents alternatives d’ubicació de l’EDAR.  

 

Figura 5. Ubicació de les alternatives plantejades. 

6.2.1 Alternativa A 

La parcel·la corresponent a aquesta alternativa té la referència cadastral polígon 005, 

parcel·la 20, essent l’ús del sòl de tipus agrari amb una superfície de 3.075 ha. 

Alternativa B 

Alternativa A 

Alternativa C 
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La parcel·la presenta una orografia plana, presentant un desnivell lleugerament inferior a 10 

m.  

 

Figura 6. Detall parcel·la Alternativa 1. 

Quant a les afeccions mediambientals, una vegada consultades les dades del Departament 

de Medi Ambient de la Generalitat, es confirma que la parcel·la no es troba pròxima a zones 

protegides.  

El sistema de col·lectors no funcionarà al llarg de tot el seu recorregut per gravetat. Dels 

8746 metres necessaris de col·lector per agrupar totes les aigües residuals a l’entrada de 

l’EDAR, 363 funcionaran a pressió i per tant seran necessaris sistemes de bombament.  

El servei d’electricitat es troba relativament proper a la parcel·la (123 m). No és així en el cas 

del servei d’abastament d’aigua que s’hauria de fer arribar des de la xarxa de distribució de 

la urbanització de La Guàrdia. La distància mínima al nucli urbà més proper és de 392 m.  

L’accés a la EDAR seria possible des de la pista forestal que surt entre el PK. 41 i el PK. 42 

de la carretera B-431 que comunica els municipis d’Artés i Avinyó.  



Annex 4. Estudi d’alternatives   _____ 

 

18 

 

6.2.2 Alternativa B 

La referència cadastral de la parcel·la és polígon 005, parcel·la 25, amb un ús del sòl de 

tipus agrari i una superfície de 3.566 ha.  

Aquesta parcel·la es troba situada molt pròxima a la urbanització de Vista Pirineu (62 m), 

just al sud d’aquesta.  

 

Figura 7. Detall parcel·la Alternativa 2. 

La orografia d’aquesta parcel·la es caracteritza per presentar un desnivell major que les 

altres dues alternatives.  

La connexió a la xarxa elèctrica seria possible a 235 metres, a diferència de la xarxa 

d’abastament d’aigua que es trobaria a poc més de 60 metres (xarxa d’abastament de la 

urbanització Vista Pirineu).  

Per tal de recollir les aigües residuals del nucli antic de Calders i de les urbanitzacions de La 

Guàrdia i Vista Pirineu serien necessaris 8646 m de col·lector, dels quals 284 funcionarien a 

pressió.  
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L’accés a la parcel·la es troba des de la urbanització Vista Pirineu, a la qual s’hi pot arribar 

per la carretera B-431. 

En quant a les afeccions mediambientals, aquestes són inexistents de la mateixa manera 

que per l’alternativa 1. 

6.2.3 Alternativa C 

La referència cadastral de la parcel·la és polígon 005, parcel·la 24, amb un ús del sòl de 

tipus agrari i una superfície de 3.023 ha.  

Aquesta parcel·la presenta una orografia molt plana, amb un desnivell màxim de 5 m entre 

els dos extrems oposats. 

 

Figura 8. Detall parcel·la Alternativa 3. 

El servei d’electricitat es troba a 75 metres i la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua 

seria possible a 300 metres. El nucli urbà que s’ubica més pròxim és la urbanització de Vista 

Pirineu a 315 metres.  



Annex 4. Estudi d’alternatives   _____ 

 

20 

 

Els col·lectors que farien arribar l’aigua residual a l’EDAR funcionarien, en tots els seus 

trams, per gravetat o descàrrega, evitant d’aquesta manera la incorporació de sistemes de 

bombament. La longitud total de la xarxa de col·lectors és de 9039 m.  

L’accés a la EDAR seria possible des de la pista forestal que surt entre el PK. 41 i el PK. 42 

de la carretera B-431 que comunica els municipis d’Artés i Avinyó.  

Per aquesta alternativa tampoc es presenten afeccions ambientals. 

6.2.4 Avaluació de les alternatives d’ubicació 

Una vegada presentades les diferents parcel·les per a la implantació de la futura EDAR, 

s’obtenen les següents conclusions:  

 Totes les finques disposen de l’espai suficient per a ubicar les infraestructures de 

depuració. 

 L’accés a la futura EDAR des de la carretera B-431 es realitzarà en qualsevol 

alternativa de manera directa, sense afeccions a altres parcel·les. 

 L’alternativa B presenta una orografia amb més desnivell, provocant que sigui 

necessari un major moviment de terres que pels altres casos.  

 L’alternativa C és la única que permet que l’aigua arribi a l’EDAR pels col·lectors 

circulant en tot moment per gravetat o descàrrega.  

 L’alternativa C és la més pròxima al punt d’abocament desitjat, situat just després del 

punt de captació d’aigua del Torrent de les Tàpies per omplir una bassa destinada a 

reg. Per les altres dues alternatives, el fet d’abocar l’aigua en aquest punt 

incrementaria els metres de col·lector de sortida necessaris. 

 L’alternativa B es troba situada excessivament a prop de la urbanització de Vista 

Pirineu (62 metres) i podrien aparèixer problemes de contaminació odorífera, doncs 

la EDAR es situaria just al sud de la urbanització i els vents predominants en aquesta 

zona segons les fitxes del PSARU provenen d’aquesta direcció.  

 Els aspectes mediambientals són en totes les alternatives els mateixos. 

 En quant al servei d’aigua potable, cap de les 3 alternatives en disposa actualment. 

L’alternativa A és la que requeriria una inversió més important per tal de subministrar 

l’aigua a la planta. 

 Respecte al servei d’electricitat, l’alternativa A i C són les que presenten unes 

condicions més favorables per la connexió a la xarxa.  
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Per tant, plantejades les conclusions anteriors, s’elabora un quadre multicriteri que recull una 

avaluació ponderada de tots els factors tinguts en compte a l’hora de l’elecció de l’alternativa 

més favorable quant a la ubicació de la futura EDAR de Calders.  

Taula 6. Quadre multicriteri ponderat amb les alternatives d’ubicació de l’EDAR. 

Condicionant Pes 
(%) 

Alternativa A Alternativa B Alternativa C 
Puntuació 
sobre 10 

Puntuació 
ponderada 

Puntuació 
sobre 10 

Puntuació 
ponderada 

Puntuació 
sobre 10 

Puntuació 
ponderada

Orografia 10 7.5 0.75 5 0.5 10 1 
Superfície 10 10 1 10 1 10 1 
Distància al 
nucli urbà 10 10 1 2.5 0.25 10 1 

Longitud 
col·lectors 15 7.5 1.125 10 1.5 5 0.75 

Despesa 
energètica 15 5 0.75 7.5 0.75 10 1.5 

Conca abarcada 15 5 0.75 5 0.5 10 1.5 
Col·lector 
sortida 5 2.5 0.125 2.5 0.125 7.5 0.375 

Flexibilitat 
ampliacions 5 10 0.5 10 0.5 10 0.5 

Contaminació 
odorífera 10 10 1 5 0.5 7.5 0.75 

Accessos i 
serveis 5 10 0.5 5 0.25 7.5 0.375 

TOTAL 100   7.5   6.5   8.75 

El criteri de no inundabilitat no apareix ponderat, ja que la no inundabilitat representa una 

condició prèvia exigida a les tres ubicacions per tal d’esdevenir alternatives candidates a ser 

escollides.  

Després d’elaborar l’anàlisi multicriteri s’aprecia que l’alternativa que rep una millor 

puntuació i on s’ubicarà l’EDAR és l’Alternativa C.  

7 CONCLUSIONS 

L’alternativa escollida serà una EDAR amb un tractament secundari de fangs activats 

d’aeració perllongada ubicada a la parcel·la proposada en l’Alternativa C de l’apartat 

anterior.  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I. Fitxa de l’EDAR de Sallent-Artés 



 



SALLENT/ARTÉSSISTEMA DE SANEJAMENT

Fitxes estacions de depuració d'aigües residuals

Cabal disseny (m³/dia): 3.800 Població eq. disseny (h-e) 27.043

MES disseny (mg/l): 465 DBO5 disseny (mg/l): 427 DQO disseny (mg/l): nd

N disseny (mg/l): 88 P disseny (mg/l): 8

Nº línies pretractament: 1

Primari: Secundari fangs activats: baixa càrrega

Espessiment: gravetat Digestió:

Deshidratació: centrífuga

Tipus tractament: Biològic amb eliminació de Nitrogen i Fòsfor

Dades de disseny

Dades de procés

Administració actuant: Ajuntament Sallent

Empresa explotadora: Sorea  (zona Bages)

Any posada en marxa: 1995

Any ampliació: no aplica

Conca: el Llobregat

Punt abocament: Riu Llobregat

Municipis assistits: SALLENT (Sallent, Cabrianes); ARTÉS ( Artés)

Km col·lectors: 13,50

Nombre bombaments: 6

Nombre emissaris: 0

Km emissaris: 0,00

Dades generals

Població sanejada (hab): 11.699

Nº fosses sèptiques: 0

Nom fosses sèptiques:

Pàgina 1 de 7

DSLL

gener 2011



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 5. Topografia 
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1 INTRODUCCIÓ    

L’objectiu d’aquest annex és la descripció topogràfica de la parcel·la on està previst construir 

l’EDAR. Per tal de desenvolupar aquesta tasca es va realitzar una sortida a l’emplaçament 

escollit el dia 2 de setembre i es van recollir una sèrie de punts mitjançant l’ajuda d’un 

aparell GPS (model LEICA GPS 1200). Es van prendre els punts que determinaven els límits 

de la parcel·la i varis punts de la zona on estava previst construir l’EDAR.  

2 PLÀNOL TOPOGRÀFIC 

El plànol topogràfic es troba al Document núm. 2: PLÀNOLS (plànol núm. 7). 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 6. Estudi geotècnic 
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1 INTRODUCCIÓ    

Amb data 9 de setembre de 2011 es va encarregar a Guillem Massallé i Puig (Geòleg 

col·legiat núm. 5294) la realització d’un estudi geotècnic a l’àmbit de projecte. En aquest 

annex s’adjunta aquest estudi on es detallen els treballs i els reconeixements realitzats a 

camp, així com els assaigs de laboratori i els resultats deduïts a partir d’aquests. 

 

 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME GEOTÈCNIC 
NÚM.: 2011-03 

 
Pressupost  núm. : 2011-03 

 

Projecte:  

Construcció d’una estació depuradora 
d’aigües residuals a Torrecabota, al 
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 AIGÜES DE MANRESA, S.A. 
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Antecedents 

A petició d’AIGÜES DE MANRESA, S.A. , s’ha realitzat el present estudi geotècnic al polígon 

5, parcel·la 24, subparcel·la f , pertanyent a la finca de Torrecabota , al municipi de Calders  

(Bages). 

A la zona d’estudi està prevista la construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals. 

Es tracta d’un conjunt de basses, reactors, pous, canals i edificis auxiliars que es situen en una 

àrea d’uns 1470 m2. Es preveu realitzar rebaixos de fins a 4.5 m. 

El conjunt de tasques a realitzar són: 

• Consulta bibliogràfica/cartogràfica 

• Visita de camp realitzada per un geòleg 

• Treballs mecànics de camp 

• Assaigs de laboratori 

• Informe geotècnic final 

• Visita de verificació al solar 

1.2. Objectius 

Aquest estudi pretén donar resposta als aspectes generals: 

• Caracterització resistent dels sòls. 

• Càlculs de la capacitat portant i assentaments del terreny. 

• Fondària a rebaixar i tipus de fonamentació. 

• Determinació del nivell freàtic. 

• Estabilitat general del terreny. 
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2. MARC GEOLÒGIC 

S’ha consultat el mapa geològic de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, escala 1:50.000. 

La zona d’estudi està situada, geològicament parlant, a la conca de l’Ebre. Aquesta unitat es 

van originar com a conseqüència d’una etapa distensiva que va fracturar la serralada dels 

Catalànids a finals del Mesozoic, que la va deprimir respecte la serralada Prelitoral, comportant 

el seu posterior reompliment. 

La conca de l’Ebre està formada per roques sedimentàries del Cenozoic. A la zona d’estudi, 

més concretament, es troba una intercalació de calcàries, gresos i margues del Priabionià 

(Eocè superior). Es tracta de roques d’origen marí de fa entre 33 i 37 milions d’anys, originades 

en un antic mar interior que ocupava el què actualment són la plana de Lleida, el pla de Bages i 

la plana de Vic. 

Per damunt d’aquestes roques es troben dipòsits quaternaris d’origen al·luvial i col·luvial, 

formats per graves, sorres, llims i argiles en proporcions variables. Aquests sediments s’han 

originat a partir de l’acció del torrent de les Tàpies, molt proper a la zona d’estudi, i dels agents 

meteorològics que meteoritzen i erosionen les roques de l’entorn. 
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3. TREBALLS DE RECONEIXEMENT REALITZATS 

3.1. Observacions de camp  

Les característiques principals del solar, 9 de setembre de 2011 , data de realització de la 

primera visita de camp, són: 

• La zona d’estudi estava situada en un camp de conreu situat a uns 10 m del torrent de 

les Tàpies. 

• Es tracta d’una àrea de 1470 m2 situada en un pendent suau, al voltant del 5%, amb 

una diferència d’alçada màxima d’uns 2 m. 

• El camp es troba uns 5 m per damunt del nivell de la llera actual del torrent. 

• En superfície es va observar un sòl granular. 

• Al nord de la zona d’estudi es va observar un estrat de roca calcària d’uns 3 o 4 m 

d’alçada amb un cabussament d’uns 10º cap al N-NW. 

• La maquinària va accedir al solar sense problemes. 
  



I n forme geot ècn ic  2011-03  
Cons t rucc ió  d ’ una es tac ió  depuradora d ’a i gües  

res idua ls  a  To r recabota ,  a l  munic ip i  de  Calde rs  (Bages)  

 6  

3.2. Prospeccions 

Nombre, tipus i fondària de reconeixement 

A continuació es detallen els treballs de camp realitzats: 

 
Núm. Total 

Assaigs Tipus d’assaig Núm. Fondària 

1 Cala mecànica C1 2.7 m 

2 Cala mecànica C2 4.4 m 

3 Cala mecànica C3 4.4 m 

4 Cala mecànica C4 2.7 m 

5 Cala mecànica C5 4.9 m 

6 Cala mecànica C6 3.9 m 

7 Cala mecànica C7 4.7 m 

8 
Penetració dinàmica 
superpesant (DPSH) 

P1 5.4 m 

9 
Penetració dinàmica 
superpesant (DPSH) 

P2 5.4 m 

 

Observarcions: 

Totes les cales es van dur fins al rebuig de la maquinària. 

Presa de mostres de sòls 

Es van recollir diverses mostres representatives del subsòl del solar, de cada una de les unitats 

geotècniques que s’han detectat (exceptuant el sòl granular). 
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3.3. Treballs de laboratori 

De les diverses mostres recollides es van escollir 3 mostres, cada una representativa d’un dels 

3 nivells geotècnics que s’han detectat a tots els assaigs de camp. La correlació entre les 

mostres, el punt on es van recollir i la unitat geotècnica a la que representen és la següent: 

 

Mostra L1109113 L1109114 L1109115 

Punt de recollida C3 (2.8-3.2 m) C3 (4.0 m) C7 (1.0-1.5 m) 

Unitat geotècnica D E C 

Sobre les aquestes mostres es van realitzar els assaigs següents: 

• Anàlisi granulomètrica de sòls per tamisat . UNE 103.101/95. 

Ens permet diferenciar per la seva mida les diverses fraccions que componen el sòl. 

Els valors obtinguts a les mostres de sòl analitzades són els següents: 

 

 L1109113 L1109114 L1109115 

% grava (> 2.00 mm) 62 14 7 

% sorra (2.00 – 0.08 mm)  22 11 42 

% fins (< 0.08 mm) 16 75 51 

Segons aquests valors, la mostra L1109113  es classifica com una grava amb sorres i llims , 

la mostra L1109114  com una argila o llim amb indicis de sorres i graves  i la mostra 

L1109115 com una argila o llim amb sorres i indicis de graves . 

• Determinació dels límits d’Atterberg . UNE 103.103/94 i UNE 103.104/93. 

Ens permet determinar la humitat amb la que la fracció fina d’un sòl passa d’un comportament 

sòlid a un de plàstic (límit plàstic) i d’un comportament plàstic a un de líquid (límit líquid). 

Els valors obtinguts a les mostres de sòl analitzades són els següents: 

 

 L1109114 L1109115 

Límit líquid 27.4 21.1 

Límit plàstic 20.3 14.5 

Índex de plasticitat 7.0 6.6 

Segons aquests valors, la fracció fina d’ambdues mostres es classifica com de plasticitat 

baixa . 
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• Determinació del contingut en sulfats solubles . UNE 103.201/96 i UNE 103.202/95. 

El contingut en guix de determinats sòls pot representar problemes de dissolució, de col·lapse i 

d’atac al formigó.  

Els valors obtinguts a les mostres de sòl analitzades són els següents: 

 

 L1109113 L1109114 L1109115 

% contingut de sulfats 0.0149 0.0744 0.0378 

Segons aquests valors, les mostres presenten una agressivitat menyspreable  al formigó. 

• Determinació de la densitat d’un sòl . UNE 103.301/94. 

Ens permet determinar la humitat d’un sòl, la seva densitat humida i la seva densitat seca. 

Els valors obtinguts a la mostra de sòl analitzada són els següents: 

 

 L1109114 

Humitat (%) 2.36 

Densitat humida (g/cm 3) 2.16 

Densitat seca (g/cm 3) 2.11 

• Trencament a compressió simple en provetes sòl . UNE 103.400/93. 

Ens permet determinar la resistència a la compressió simple d’un sòl. 

Els valors obtinguts a la mostra de sòl analitzada són els següents: 

 

 L1109114 

Resistència a la compressió simple (kp/cm 2) 24.16 

Deformació (%) 0.90 
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4. CARACTERITZACIÓ 

En base a la geologia regional i la observació de les cales mecàniques es van descriure les 

següents unitats geotècniques: 

4.1. Distribució d’unitats geotècniques 

Unitat Geotècnica A  

Gruix: des de la superfície del terreny fins a 0.2 m de profunditat. 

Extensió: tota la zona estudiada. 

Identificació litològica: sòl granular de color marró amb restes d’arrels. 

Unitat Geotècnica B  

Gruix: des de 0.2 m fins a 0.8 de profunditat. 

Extensió: part NW de la zona estudiada (cala C5). 

Identificació litològica: graves de roca calcària de color gris de diàmetres que van dels pocs 

mil·límetres als pocs centímetres, amb matriu llimosa i sorrenca de color marró vermellós. 

Unitat Geotècnica C  

Gruix: des de 0.3-0.8 m fins a 0.6-3.3 m de profunditat. 

Extensió: tota la zona estudiada. 

Identificació litològica: llims sorrencs de color marró vermellós 

Caracterització resistent: de compacitat mitjana a la part alta, amb valors mitjans de N20=17, a 

compacitat fluixa a la part més profunda, amb valors mitjans entre N20=7 i N20=9. 

Unitat Geotècnica D  

Gruix: des de 0.6-3.3 m fins a 1.4-4.0 de profunditat. 

Extensió: tota la zona estudiada. 

Identificació litològica: graves de roca calcària de color gris de diàmetres que van dels pocs 

mil·límetres al mig metre, amb matriu llimosa i sorrenca de color marró vermellós. 

Caracterització resistent: compacitat mitjana, amb valors mitjans entre N20=16 i N20=18. 
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Unitat Geotècnica E  

Gruix: des de 1.4-4.0 m fins a diversos metres de profunditat. 

Extensió: tota la zona estudiada. 

Identificació litològica: marga de lleugerament alterada a no alterada de color gris groguenc. 

Caracterització resistent: de compacitat entre mitjana i densa a la part superior, amb valors 

mitjans entre N20=23 i N20=28, a rebuig a la part inferior, amb valors de N20>100. 

 

Unitat  
Cala C1 Cala C2 Cala C3 Cala C4 

Fondària (m) Fondària (m) Fondària (m) Fondària (m)  

A 0.0-0.2 0.0-0.2 0.0-0.2 0.0-0.2 

B - - - - 

C 0.2-0.6 0.2-3.3 0.2-2.5 0.2-0.8 

D 0.6-1.4 3.3-4.0 2.5-3.5 0.8-1.4 

E 1.4-2.7 4.0-4.4 3.5-4.4 1.4-2.7 

 

Unitat  
Cala C5 Cala C6 Cala C7 

Fondària (m) Fondària (m) Fondària (m) 

A 0.0-0.2 0.0-0.2 0.0-0.2 

B 0.2-0.8 - - 

C 0.8-2.6 0.2-1.5 0.2-2.6 

D 2.6-3.8 1.5-2.9 2.6-4.0 

E 3.8-4.9 2.9-3.9 4.0-4.7 

 

Unitat  
Penetròmetre P1 Penetròmetre P2 

Fondària (m) Valor mitjà N 20 Fondària (m) Valor mitjà N 20 

A - - - - 

B - - - - 

C 0.2-1.0 
1.0-3.4 

17 
9 

0.2-1.2 
1.2-2.4 

17 
7 

D 3.4-4.4 16 2.4-4.2 18 

E 4.4-5.2 
5.4 

23 
>100 

4.2-5.2 
5.4 

28 
>100 
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4.2. Característiques geotècniques del terreny 

De cadascuna de les unitats geotècniques rellevants es donarà la seva identificació  

 

UNITAT A B C D E 

Litologia Sòl 
Graves 
petites Llim 

Graves 
grans Marga 

Densitat (g/cm3) 1.7-1.8 1.9-2.2 1.7-2.0 1.9-2.2 2.2-2.6 

Angle de 
fregament 
intern (º) 

<28 34-45 25-32 34-45 40-60 

Cohesió 
(kg/cm2) 

- - 0-1 - 30-350 

 

4.3. Hidrologia – Nivell freàtic 

Durant la realització dels treballs de camp només es va detectar el nivell freàtic a la cala C7 a 

una profunditat de 4.7 m. 

A uns 10 m de la zona d’estudi es va observar el torrent de les Tàpies, la llera del qual es troba 

situada uns 5 m per sota del terreny estudiat. Es tracta d’un curs intermitent amb una conca de 

recepció molt petita, per la qual cosa no es preveu que pugui afectar la zona d’estudi. 

4.4. Sismicitat 

En base a la Norma de la Construcción Sismoresistente (NCSE-02): Parte general y Edificación 

(BOE 11 d’octubre de 2002) es tracta d’un tipus de construcció que es pot classificar com “de 

importància normal”. 

El coeficient del terreny es pot classificar com de tipus I. El valor del coeficient del terreny (C) 

és variable entre C = 1.12 i C = 1.13. 

En funció del coeficient del terreny calculat anteriorment i del coeficient d’acceleració sísmica 

bàsica del municipi (ab = 0.04 g) els càlculs de l’acceleració sísmica (ac) varien entre valors de 

ac = 0.0357 g i ac = 0.0360 g. 
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5. CONCLUSIONS 

S’ha estudiat la realització de fonamentacions superficials mitjançant lloses de fonamentació a 

diverses profunditats, damunt dels nivells geotècnics C i E. 

5.1. Característiques dels fonaments 

En el recinte de l’estació depuradora hi haurà diversos edificis i estructures. S’han estudiat 

solucions de fonamentació diferents per a cada cas. 

Edificis i eres 

La tipologia estudiada és la següent: 

 

TIPOLOGIA Llosa de fonamentació 

Cota fonaments 0.6 m respecte la cota actual 

Unitat afectada Unitat C 

Amplada B 6.0 a 6.4 m 

 

Reactors 

La tipologia estudiada és la següent: 

 

TIPOLOGIA Llosa de fonamentació 

Cota fonaments 4.5 m respecte la cota actual 

Unitat afectada Unitat E 

Amplada B 10.5 m 
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5.2. Valors de càrrega 

Per les diverses opcions estudiades els valors de càlcul canvien. A continuació es detallen els 

valors de càrrega per a cada cas. 

Edificis i eres 

Per a la opció estudiada el valor de càlcul és el següent: 

 

TIPOLOGIA Llosa de fonamentació 

Pressió vertical admissible qadm = 1.7 kg/cm2 

Assentament màxim previst 43.38 mm 

Assentament diferencial previst 5.43 mm 

 

Reactors 

Per a la opció estudiada el valor de càlcul és el següent: 

 

TIPOLOGIA Llosa de fonamentació 

Pressió vertical admissible qadm = 2.5 kg/cm2 

Assentament màxim previst Menyspreable 

Assentament diferencial previst Menyspreable 
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5.3. Ripabilitat i estabilitat de les parets d’exca vació 

La ripabilitat dels materials queda reflectida a la taula següent: 

 

Nivell Gruix (m) Ripabilitat Maquinària recomanada 

A 0.2 Bona Retroexcavadora convencional 

B 0.0-0.6 Mitjana Retroexcavadora convencional 

C 0.4-3.1 Bona Retroexcavadora convencional 

D 0.6-1.4 Mitjana a dificultosa 
Retroexcavadora convencional a 

giratòria 

E >1.0 
Mitjana a molt 

dificultosa 
Retroexcavadora convencional a 

giratòria 

 

L’estabilitat de les parets d’excavació queda reflectida a la taula següent: 

 

Nivell Gruix (m) 
Estabilitat 

de les parets 
H:V 

recomanat 
Altres recomanacions 

A 0.0-0.2 
Baixa a 
mitjana 

1:1 
Prendre mesures per evitar la 

caiguda de material del nivell superior 

B 0.0-1.6 Mitjana 1:2 
Prendre mesures per evitar la 

caiguda de graves (neteja i 
sanejament) 

C 0.4-3.1 Alta 1:4  

D 0.6-1.4 Mitjana 1:2 
Prendre mesures per evitar el 

despreniment de blocs i la caiguda de 
graves (neteja i sanejament) 

E >1.0 Molt alta Vertical  

 

Observacions i/o comentaris: 

Es recomana prendre mesures per evitar la caiguda de material del nivell superior, com ara 

sanejar el terreny abans de realitzar l’excavació o, si més no, les zones properes a l’excavació. 

També es recomana netejar i sanejar les zones de talús en nivells de graves i blocs per evitar-

ne el despreniment i caiguda. 
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5.4. Altres paràmetres geotècnics 

A continuació facilitem altres dades bàsiques: 

 

Mòduls de balast (MN/m3) 

Unitat A K30 = 10-30 

Unitat B K30 = 120-300 

Unitat C K30 = 15-45 

Unitat D K30 = 120-300 

Unitat E K30 = 200-400 

Situació del nivell freàtic i variacions previsibles 4.7 m (només detectat a la cala C7) 

Qualificació de l’agressivitat del terreny Menyspreable 

Ripabilitat del terreny 

Unitat A Bona 

Unitat B Mitjana 

Unitat C Bona 

Unitat D Mitjana a dificultosa 

Unitat E 
Mitjana a molt 

dificultosa 

Maquinària recomanada 
Retroexcavadora convencional a 

giratòria 

Estabilitat de les parets 

Unitat A Baixa a mitjana 

Unitat B Mitjana 

Unitat C Alta 

Unitat D Mitjana 

Unitat E Molt alta 

Coeficients de permeabilitat (m/s) 

Unitat A Kz = 10-5-10-9 

Unitat B Kz > 10-2 

Unitat C Kz = 10-5-10-9 

Unitat D Kz > 10-2 

Unitat E Kz < 10-9 

Caracterització del terreny i coeficients sísmics 
C 1.12 – 1.13 

ac 0.0357 g – 0.0360 g 

 
 

5.5. Comprovacions posteriors a l’informe 

Durant les feines de rebaix està previst fer una visita de comprovació de la litologia del subsòl i 
de les profunditats a les quals es troba cada nivell. Aquesta visita es farà abans de realitzar les 
feines de fonamentació.  
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A.1. Plànols de localització  
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Situació en el plànol topogràfic  
1) 1:250.000 
2) 1:50.000 
3) 1:25.000 
4) 1:5.000 
 
5) Situació en l’ortofotomapa 
1:5.000 
 
 
 
 
Vist i plau: 
 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig 

2. 

3. 

5. 

4. 

1. 
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A.2. Mapes Geològics  
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. 

 
 Situació al mapa geològic  
 
1) 1:250.000 
 
2) 1:50.000 
 
 
 
 
 
 
 
Vist i plau: 
 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig 

2. 
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A.3. Croquis de situació dels assaigs de camp 
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 

Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. Cales mecàniques d’observació litològica
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 
 
LOCALITZACIÓ: veure A.3 
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Cales mecàniques d’observació litològica  

DATA: 09/09/11 ASSAIG: C1 

COTA: 430.25 m (segons topogràfic)

Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig
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FULL: 1/1 

m (segons topogràfic) 

Massallé i Puig 
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Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig

Cales mecàniques d’observació litològica  

DATA: 09/09/11 ASSAIG: C2 

COTA: 429.71 m (segons topogràfic)
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Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig

Cales mecàniques d’observació litològica  

DATA: 09/09/11 ASSAIG: C3 

COTA: 429.33 m (segons topogràfic)
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Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig

Cales mecàniques d’observació litològica  

DATA: 09/09/11 ASSAIG: C4 

COTA: 428.20 m (segons topogràfic)
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Nº EXPEDIENT: 2011-03 
 
LOCALITZACIÓ: veure A.3 
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Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig

Cales mecàniques d’observació litològica  

DATA: 09/09/11 ASSAIG: C5 

COTA: 428.62 m (segons topogràfic)
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A.4. Cales mecàniques d’observació 
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LOCALITZACIÓ: veure A.3 

I n forme geot ècn ic  2011

ix 

 

Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig

Cales mecàniques d’observació litològica  

DATA: 09/09/11 ASSAIG: C6 

COTA: 427.80 m (segons topogràfic)
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LOCALITZACIÓ: veure A.3 
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Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig

Cales mecàniques d’observació litològica  

DATA: 09/09/11 ASSAIG: C7 

COTA: 429.09 m (segons topogràfic)
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m (segons topogràfic) 
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A.5. Assaigs de penetració dinàmica  
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 DATA: 19/09/11 ASSAIG: P1 FULL: 1/1 
 
LOCALITZACIÓ: veure A.3 COTA: 429.15 m (segons topogràfic) 

Vist i plau:

Guillem Massallé
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380 17 135
400 16 127
420 16 119
440 16 119
460 20 149
480 21 156
500 25 186

360 14 111

220 5 42
240 3 25
260 8 68
280 8 68
300 13 110
320 13 103
340 9 71

200 6 55

60 9 89
80 17 167
100 14 138
120 10 91
140 7 64
160 10 91
180 11 100

40 28 276
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Vist i plau:

Guillem Massallé
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880
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500 36 268
520 37 259

460 21 156
480 25 186

420 16 119
440 20 149

380 26 206
400 14 111

340 23 182
360 19 150

300 16 136
320 22 174

260 13 110
280 17 144

220 7 59
240 6 51

180 6 55
200 7 64

140 9 82
160 8 73

100 15 148
120 13 118

60 15 148
80 16 158

20
40 25 246
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A.5. Assaigs de penetració dinàmica  
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 DATA: 19/09/11 ASSAIG: P2 FULL: 1/1 
 
LOCALITZACIÓ: veure A.3 COTA: 429.52 m (segons topogràfic) 
 



 
A.6. Talls geològics del
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 
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Talls geològics del  subsòl del solar 
Vist i plau: 
 
 
 
Guillem Massallé i Puig
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A.7. Reportatge fotogràfic  
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 

 
 
 
 
 
 
 
Descripció dels peus de fotografia: 
 

1. Vista general de la zona d’estudi. 
 

2. Situació de la cala C1. 
 

3. Vista de la cala C1. 
 

4. Situació de la cala C2. 
 

5. Vista de la cala C2. 
 

6. Vista de la pila de material de la cala C2. 
 

7. Situació de la cala C3. 
 

8. Vista de la cala C3. 
 

9. Vista de la pila de material de la cala C3. 
 

10. Situació de la cala C4. 
 

11. Vista de la cala C4. 
 

12. Vista de la pila de material de la cala C4. 
 

13. Situació de la cala C5. 
 

14. Vista de la cala C5. 
 

15. Vista de la pila de material de la cala C5. 
 

16. Vista de la cala C6. 
 

17. Vista de la pila de material de la cala C6. 
 

18. Situació de la cala C7. 
 

19. Vista de la cala C7. 
 

20. Vista de la pila de material de la cala C7. 
 

21. Situació de l’assaig de penetració dinàmica P1. 
 

22. Situació de l’assaig de penetració dinàmica P2. 
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Nº EXPEDIENT: 2011-03 
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A.7. Reportatge fotogràfic  
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 
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Nº EXPEDIENT: 2011-03 
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A.7. Reportatge fotogràfic  
 
Nº EXPEDIENT: 2011-03 
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1 INTRODUCCIÓ    

A continuació s’adjunten un conjunt de fotografies que il·lustren la zona on es construirà la 

futura EDAR. Totes elles van ser preses el dia 2 de setembre de 2011. 

 

Figura 1. Camí d’accés a la parcel·la. 
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Figura 2. Accés a la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR. 

 

Figura 3. Vista 1 de la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR. 
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Figura 4. Vista 2 de la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR. 

 

Figura 5. Vista 3 de la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR. 
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Figura 6. Caseta annexa a la parcel·la. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 8. Estudi d’inundabilitat 
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1 INTRODUCCIÓ    

L’objectiu d’aquest annex és definir quines són les cotes d’inundació corresponents al 

període de retorn de 500 anys a la zona propera al Torrent de les Tàpies on es situarà la 

futura EDAR.  

2 SUPOSICIONS DE CÀLCUL 

S’han seguit les indicacions i recomanacions de càlcul dels següents documents: 

- Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, Guia tècnica 

de la Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambient, Agència Catalana de 

l’Aigua. 

- “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, de la sèrie monografies del 

Ministeri de Foment, Direcció de Carreteres. 

S’ha utilitzat el mètode racional, juntament amb la fórmula de Témez, pel càlcul dels 

hietogrames i el coeficient d’escorrentia. S’han considerat períodes de retorn de 2 a 500 

anys.  

Pels càlculs corresponents a la inundabilitat s’ha fet servir el programa HEC-RAS 4.1.0 del 

“Hydrologic Engineering Center, U.S.A.C.E.”.  

3 CARACTERÍSTIQUES DE LA CONCA 

La conca objecte d’estudi s’ha delimitat a partir de la topografia de la zona. Per l’estudi s’ha 

considerat que la transformació pluja-escorrentiu és homogènia en tota l’àrea d’estudi.  

Les característiques que s’han considerat: 

Taula 1. Característiques de la conca d’estudi. 

Paràmetre Valor 
Pendent (m/m) 0.051 
Longitud del curs principal (m) 1477 
Superfície (ha) 11.45 
Grau d’urbanització (%) 28% 
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4 ESTUDI HIDROLÒGIC 

4.1 Temps de concentració 

El temps de concentració és el temps transcorregut des del final de la pluja fins al final de 

l’hidrograma. Es pot calcular mitjançant la fórmula de Témez: 

a) Conques rurals, amb un grau d’urbanització no superior al 4% de l’àrea de la conca. 

0.3 · .

.
 

b) Conques urbanitzades, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la 

conca i amb urbanitzacions independents que tinguin un clavegueram de pluvials no 

unificat o complet. Curs principal no revestit amb material impermeable i de petita 

rugositat com el formigó. 

1
1 2

· 0.3 · .

.
 

c) Conques urbanes, amb un grau d’urbanització superior al 4% de l’àrea de la conca 

amb clavegueram complet i/o curs principal canalitzat, impermeable i de petita 

rugositat.  

1
1 3 2

· 0.3 · .

.
 

On: 

: temps de concentració (hores) 

: longitud del curs principal (km) 

: pendent mitjà del curs principal (m/m) 

: grau d’urbanització de la conca (km2/km2) 

4.2 Llindar d’escorrentiu 

El llindar d’escorrentiu és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir d’una 

determinada precipitació. Engloba la intercepció per vegetació, l’emmagatzematge en petites 

depressions de la superfície del terreny i la infiltració. Es calcularà amb l’expressió següent: 

1.3 ·  

On: 
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: llindar d’escorrentiu corregit amb el factor regional d’1.3 (mm). 

: llindar d’escorrentiu (mm).  

4.3 Precipitació diària 

L’expressió que s’utilitza per calcular la precipitació diària  és: 

·  

On:  

: coeficient adimensional minorador de la precipitació diària .  

: volum de precipitació diària per al període de retorn considerat obtingut del mapa 

d’isomàximes de precipitació corresponent (mm). 

El coeficient de simultaneïtat  depèn del valor de la superfície de la conca d’estudi: 

- 1 :  1 

- 1   1  

4.4 Intensitat de precipitació 

El mètode més utilitzat per a l’obtenció d’un hietograma de precipitació és el que es basa en 

les corbes IDF (intensitat-duració-freqüència). Amb aquest objectiu, per obtenir la intensitat 

per a una durada efectiva de la pluja de D hores corresponent a un període de retorn ( ), 

resolem la següent equació: 

. .

.
 

On: 

⁄ : quocient que pren el valor de 11 a la zona de Catalunya (adimensional). 

: intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat 24⁄  (mm/h). 

: temps de concentració (hores) 

4.5 Cabal punta: mètode racional 

La fórmula bàsica del mètode racional és: 

· ·
3.6
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On:  

: cabal punta (m3/s) 

: coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

: intensitat de pluja (mm/h) 

: superfície de la conca (km2) 

La hipòtesi d’intensitat de pluja neta constant no és real, per tant, és necessari aplicar un 

coeficient d’uniformitat  al cabal punta calculat. Aquest coeficient es calcula de la següent 

manera: 

1
.

. 14
 

On: 

: temps de concentració de la conca (hores) 

Per altra banda, el coeficient d’escorrentiu  es calcula: 

· 23 ·
11 ·

 

On: 

: llindar d’escorrentiu (mm). 

: volum de precipitació diària (mm). 

Per tant, l’equació per calcular el cabal punta queda de la següent manera: 

· ·
3.6

 

On: 

: cabal punta (m3/s) 

: coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

: intensitat de pluja (mm/h) 

: superfície de la conca (km2) 

: coeficient d’uniformitat (adimensional) 
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4.6 Resultats 

Els resultats obtinguts utilitzant les fórmules descrites a l’apartat anterior han estat els que 

es mostren a continuació: 

Taula 2. Característiques de la conca i paràmetres calculats.  

 Unitats Valor 
Àrea km2 0.1145

Longitud curs principal km2 1.477 
Cota màxima m 499 
Cota mínima m 424 

Pendent curs principal m/m 0.051 
Pm mm/dia 65 
Cv  - 0.42 
KA  - 1.00 
Po' mm 11.84 
μ km2/ km2 0.277 
Tc hores 0.42 
K  - 1.02 

 

Taula 3. Càlcul del llindar d’escorrentiu. 

LLINDAR D'ESCORRENTIU 

Àrea km2 Ús de la terra % de Sòl Po inicial (mm) Po*A 
0.03 Zona impermeable 0.277 2 0.1 
0.04 Cereals d'hivern, pendent > 3% 0.377 8 0.3 
0.04 Massa forestal mitjana 0.346 16 0.6 
0.11 SUMA 1.000 1.0 

Po promig= 9.11 
Multiplicador 1.3 
Po' promig= 11.84 

 

Taula 4. Càlcul del cabal punta pel mètode racional per varis períodes de retorn. 

T (anys) Yt P'd C I Q 
2 0.904 59.00 0.44 44.73 0.64 
5 1.259 82.00 0.55 62.17 1.12 
10 1.514 98.00 0.61 74.30 1.48 
25 1.884 122.00 0.68 92.49 2.06 
50 2.174 141.00 0.73 106.90 2.53 

100 2.48 161.00 0.76 122.06 3.03 
200 2.8 182.00 0.79 137.98 3.56 
500 3.25 211.00 0.83 159.97 4.31 
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Per un període de retorn de 500 anys circularà un cabal punta pel torrent a la zona d’estudi 

de 4.31 m3/s. 

5 ESTUDI HIDRÀULIC 

5.1 Introducció 

Un cop realitzat l’estudi hidrològic de la conca i determinat el cabal corresponent al període 

de retorn de 500 anys, es realitza la comprovació de la cota d’inundació per tal de 

determinar si la ubicació seleccionada es troba o no en zona inundable. 

En aquest apartat es descriuen la metodologia, els paràmetres de càlcul i els resultats de la 

simulació hidràulica del tram de riera situat en la zona d’influència de l’EDAR. 

5.2 Metodologia 

Per realitzar aquest estudi s’ha emprat el software d’accés gratuït HEC-RAS de l’US Army 

Corporation of Engineers.  

5.2.1 Paràmetres hidràulics 

Per la generació del model són necessaris una sèrie de paràmetres hidràulics característics 

de la zona d’estudi: el cabal circulant per un període de retorn de 500 anys i els coeficients 

de rugositat de Manning. 

A continuació es descriuen i justifiquen els valors d’aquests paràmetres hidràulics utilitzats 

posteriorment en la realització del càlcul.  

• Cabal de càlcul 

És el calculat en l’apartat anterior, corresponent al període de retorn de 500 anys. 

• Coeficient de rugositat de Manning 

Per a la determinació dels coeficients de rugositat de Manning s’ha utilitzat la classificació 

que fa Ven Te Chow i que es troba publicada en Hidráulica de canales abiertos. En aquest 

document es donen els valors de n en funció del tipus de canal (conducte, revestit, excavat o 

natural) i de les seves principals característiques (materials que el formen, tipus de 

construcció, pendent, etc.). 
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S’ha considerat un valor de 0.035 als marges, que correspon a planes cultivades i 0.05 a la 

llera principal que correspon a llera amb vegetació.  

5.3 Modelització amb HEC-RAS 

El cabal introduït a l’hora de realitzar la modelització és, com ja s’ha comentat, l’obtingut 

anteriorment mitjançant el mètode racional i que correspon a una tempesta de període de 

retorn de 500 anys.  

S’ha modelat un tram de llera que es considera suficientment extens a l’objecte que les 

seccions de control considerades no incideixin significativament en els resultats que 

s’obtenen en el tram desitjat.  

Es parteix de tres seccions transversals separades entres elles 50 m, és a dir, el tram que 

s’estudia té una longitud total de 100 m. Aquestes seccions han estat obtingudes a partir del 

mapa topogràfic amb equidistància entre les línies de nivell de 5 metres. Mitjançant el 

software utilitzat s’ha realitzat una interpolació de les seccions intermitges cada 5 metres. 

Per tant, s’obtindran resultats per un total de 21 seccions. 

L’estudi es realitza per règim mixt i la condició de contorn aigües amunt i aigües avall serà el 

calat crític. Els coeficients de Manning considerats pel torrent  i la llera són 0.05 i 0.035 

respectivament. Els coeficients de contracció i expansió considerats són 0.1 i 0.3, tal i com 

es recomana per transicions graduals. 

5.4 Resultats 

Els resultats obtinguts utilitzant tots els paràmetres esmentats anteriorment: 
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Figura 1. Representació del tram de la llera estudiat i la làmina d’aigua. 

Taula 5. Resultats obtinguts per una pluja de període de retorn de 500 anys. 

Secció Cabal 
(m3/s) 

Cota 
mínima 

de la 
secció 

(m) 

Cota de 
la 

làmina 
d'aigua 

(m) 

Cota de la 
línia 

d'energia 
(m) 

Pendent 
de la línia 
d'energia 

(m/m) 

Velocitat 
(m/s) 

Superfície 
hidràulica 

(m2) 

Amplada 
làmina 
d'aigua 

(m) 

Número 
de 

Froude 

3 4.31 426.95 427.62 427.79 0.037 1.84 2.35 7.01 1.01 
2.9* 4.31 426.76 427.43 427.62 0.041 1.93 2.23 6.62 1.06 
2.8* 4.31 426.56 427.24 427.44 0.043 1.99 2.17 6.35 1.09 
2.7* 4.31 426.36 427.06 427.27 0.043 2.02 2.13 6.14 1.1 
2.6* 4.31 426.17 426.87 427.09 0.044 2.05 2.1 5.98 1.1 
2.5* 4.31 425.98 426.69 426.91 0.043 2.05 2.1 5.86 1.1 
2.4* 4.31 425.78 426.51 426.72 0.042 2.05 2.1 5.76 1.08 
2.3* 4.31 425.58 426.33 426.54 0.039 2.01 2.14 5.73 1.05 
2.2* 4.31 425.39 426.15 426.35 0.038 2 2.15 5.66 1.04 
2.1* 4.31 425.2 425.97 426.17 0.036 1.98 2.18 5.63 1.01 

2 4.31 425 425.77 425.98 0.038 2.03 2.13 5.49 1.04 
1.9* 4.31 424.83 425.59 425.82 0.042 2.12 2.04 5.3 1.09 
1.8* 4.31 424.65 425.46 425.65 0.033 1.94 2.22 5.48 0.97 
1.7* 4.31 424.48 425.3 425.49 0.032 1.93 2.23 5.42 0.96 
1.6* 4.31 424.3 425.13 425.32 0.033 1.96 2.2 5.31 0.97 
1.5* 4.31 424.12 424.96 425.16 0.032 1.95 2.21 5.27 0.96 
1.4* 4.31 423.95 424.79 424.99 0.033 1.98 2.18 5.17 0.98 
1.3* 4.31 423.78 424.63 424.83 0.032 1.97 2.19 5.14 0.96 
1.2* 4.31 423.6 424.45 424.66 0.034 2.01 2.14 5.03 0.98 
1.1* 4.31 423.43 424.3 424.49 0.030 1.93 2.24 5.08 0.93 

1 4.31 423.25 424.11 424.33 0.036 2.08 2.07 4.85 1.01 
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Amb els valors obtinguts i agrupats a la taula anterior s’han elaborat els plànols on es veu 

delimitada la zona inundable.  

6 CONCLUSIONS 

S’observa que la implementació de la futura EDAR no presenta cap problema o afectació a 

la llera del torrent potencialment inundable durant una pluja de període de retorn de 500 

anys.  

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I. Plànol de la conca estudiada 
  



 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX II. Seccions transversals i planta del torrent 
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Annex 9. Dimensionament de l’EDAR 
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1 INTRODUCCIÓ    

L’objectiu d’aquest annex és realitzar el càlcul de procés de la planta, tenint en compte que 

s’executarà en dues fases. 

A continuació s’exposa el dimensionament bàsic dels elements més significatius que 

conformen la solució de l’estació depuradora d’aigües residuals proposada. 

2 CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY 

El municipi de Calders, com ja s’ha vist en documents anteriors, presenta un fort caràcter 

estacional de la població que provoca que durant els mesos d’estiu s’arribi gairebé a doblar 

el cabal diari que es registra en temporada baixa. Aquesta particularitat porta a dissenyar 

dues línies de tractament de manera que una funcioni contínuament i l’altra només es posi 

en funcionament en períodes d’alta demanada de cabal a tractar (mesos d’estiu). 

A l’hora de fer el dimensionament de la planta sembla lògic partir del cabal punta estimat 

que arribarà en un futur  a l’EDAR (663 m3/d). Aquesta previsió de cabal està feta per l’any 

2030. Per altra banda, es tindrà en compte el cabal punta registrat l’any 2010 (362 m3/d) i el 

cabal mig del mateix any (200 m3/d).  

A l’annex d’”Estudi d’Alternatives” es proposaven dues alternatives de procés de tractament 

de les aigües residuals que arribaran a la nova EDAR i, després de valorar ambdues 

opcions, s’ha escollit l’alternativa 2 que consisteix en un pretractament i un tractament 

secundari que consta d’un reactor biològic d’aeració perllongada i un decantador concèntric. 

Aquesta EDAR es proposa realitzar-la en dues fases, en una primera fase es construirà 

l’EDAR amb un cabal de disseny de 500 m3/dia i en una segona fase es farà l’ampliació de 

l’EDAR per un cabal total de tractament de 750 m3/dia. D’aquesta manera s’està cobrint un 

75% del cabal futur previst amb la posada en marxa de la primera Fase i, si s’escau, es 

podrà ampliar la planta mitjançant la Fase II projectada i que permetrà cobrir fins un 115% 

del cabal estimat futur. 

Taula 1. Fases del projecte de l’EDAR de Calders. 

FASE I FASE II TOTAL (m3/h) 
2 línies de 250 m3/dia 1 línia de 250 m3/dia 750 m3/dia 
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El cabal de disseny del pretractament serà el mateix per ambdues fases, és a dir, el 

pretractament no es veurà ampliat amb la construcció de la Fase II. Això es degut a que 

aquest ja està dimensionat amb el cabal punta màxim que pot arribar a l’EDAR (500 m3/h), 

limitat únicament per la capacitat hidràulica del col·lector d’arribada a la planta (DN400). 

2.1 Dades de disseny Fase I 

Les dades de disseny per dimensionar la primera fase de la futura EDAR de Calders 

s’agrupen a la Taula 2.  

Taula 2. Dades de disseny de l’afluent en la Fase I. 

Concepte Unitats Valor de disseny 
Cabal diari m3/dia 500 

Cabal horari biològic m3/h 20.8 
DBO5 afluent mg/L 250 
MES afluent mg/L 200 

N (NTK) afluent mg/L 50 

Els paràmetres de l’efluent segons requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua han de ser 

els que es mostren a la Taula 3. 

Taula 3. Dades de disseny de l’efluent en la Fase I. 

Concepte Unitats Valor de disseny
DBO5 efluent mg/L ≤25 
MES efluent mg/L ≤35 

N (NTK) efluent mg/L ≤15 

2.2 Dades de disseny Fase II 

Les dades de partida per dimensionar la segona fase del projecte de l’EDAR de Calders: 

Taula 4. Dades de disseny de l’afluent en la Fase II. 

Concepte Unitats Valor de disseny 
Cabal diari m3/dia 750 

Cabal horari biològic m3/h 31.25 
DBO5 afluent mg/L 250 
MES afluent mg/L 200 

N (NTK) afluent mg/L 50 

Els paràmetres a complir per l’efluent segons requeriments de l’Agència Catalana de l’Aigua 

son els mateixos que per la Fase I: 
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Taula 5. Dades de disseny de l’efluent en la Fase II. 

Concepte Unitats Valor de disseny
DBO5 efluent mg/L ≤25 
MES efluent mg/L ≤35 

N (NTK) efluent mg/L ≤15 

3 ESQUEMA DE FUNCIONAMENT 

La solució proposada consta de les operacions i processos unitaris que es descriuen a 

continuació: 

3.1 Línia d’aigua 

La línia d’aigua consta de les següents instal·lacions: 

• Pou de gruixuts. 

• Desbast de fins. 

• Dipòsit de laminació homogeneïtzador. 

• Arqueta de repartiment. 

• Reactor biològic de fangs activats. 

• Decantador secundari. 

• Arqueta de presentació 

3.2 Línia de fangs 

Consta de les següents instal·lacions: 

• Arqueta de recirculació i purga. 

• Arqueta de drenatge. 

• Arqueta de flotants. 

• Espessidor de fangs. 

• Eres d’assecatge. 

4 LÍNIA D’AIGUA 

A continuació s’exposen els càlculs dels diferents processos i instal·lacions que formen part 

de la línia d’aigua de l’estació depuradora d’aigües residuals de Calders. 
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4.1 Fase I 

4.1.1 Pou de gruixuts 

El col·lector d’entrada d’aigua bruta (DN400) arriba a l’obra directament al pou de gruixuts. 

Aquí es farà una primera separació dels sòlids que arriben a la planta. El pou de gruixuts es 

preveu d’un volum d’uns 62 m3. Amb una bivalva es recolliran els gruixuts sedimentats a la 

base del pou. Per evitar l’entrada de flotants als canals de desbast s’instal·larà uns 

deflectors a l’entrada dels canals, obligant d’aquesta manera a passar l’aigua per sota i 

retenir els flotants a la resta de la superfície del pou. Es disposarà d’un atall a l’entrada de la 

planta per tal d’impedir l’entrada d’aigua a aquesta si s’escau per motius de manteniment o 

emergència. 

Les dimensions interiors del pou de gruixuts seran de 4.5 m x 4.3 m. 

Des d’aquest dipòsit, per sobreeixidor, l’aigua passarà als canals de desbast de fins. En 

aquest dipòsit també es situa el primer sobreeixidor de planta, per tant, en augments 

importants del cabal d’aigua a tractar, tota aquella que no pugui ser absorbida per l’EDAR, 

sortirà per sobreeixidor al torrent. 

La majoria del tractament treballarà per gravetat, garantint d’aquesta manera que per falta 

de subministrament hi haurà una mínima depuració de les aigües residuals. 

4.1.2 Desbast de fins 

Des del pou de gruixuts per gravetat l’aigua anirà passant als canals de desbast de fins. 

Per dissenyar els canals de desbast es parteix del cabal de disseny de l’EDAR (500 m3/dia 

per la Fase I) i es considera que l’aigua arriba només durant 10 hores del dia (el cabal 

durant les 14 hores restants es considera nul). Per tant, el cabal d’alimentació horari serà 50 

m3/h. Aquest cabal podrà ser tractat mitjançant un tamís autonetejant instal·lat en un canal 

de 0.75 m d’amplada i 0.75  m d’alçada. S’habilitarà un segon canal de les mateixes 

dimensions per tal d’instal·lar l’equip pertinent durant l’execució de la segona Fase del 

projecte. La cota d’entrada d’aigua a ambdós canals serà 429.80 m. 

S’ha volgut dimensionar el procés de pretractament pel cabal punta que pot arribar a l’EDAR 

(500 m3/h), limitat per la capacitat hidràulica del col·lector d’arribada (DN400). Per aquest 

motiu s’ha afegit un canal d’emergència on hi treballarà un altre tamís autonetejant. Les 

dimensions d’aquest canal son 0.75 m d’amplada i 1 m d’alçada i la cota d’entrada d’aigua 
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serà 429.85 m. Aquest canal, com s’ha esmentat, només entrarà en funcionament quan el 

cabal entrant a la planta superi el cabal de disseny de l’EDAR.  

Per últim, s’afegirà un quart canal de reixes manuals que entrarà en servei en situació de 

manteniment dels tamisos automàtics o si el funcionament d’algun d’aquests no fós el 

previst. Les dimensions seran 0.75 m d’amplada i 0.75 m d’alçada. L’entrada d’aigua estarà 

situada per sobre de la cota del tamís autonetejant més alta, a 429.90 m. 

Per tant, en total es tindran 4 canals de desbast ( 3 automàtics i 1 manual).  

4.1.3 Dipòsit de laminació homogeneïtzador 

L’objectiu del dipòsit de laminació consisteix en esmorteir les variacions de cabal d’entrada a 

la planta per tal d’aconseguir un cabal constant o gairebé constant d’entrada al reactor 

biològic. 

L’homogeneïtzador està dimensionat a partir del cabal  punta instantani a l’entrada de la 

planta i el cabal punta d’entrada al tractament biològic. Per tal d’aconseguir el funcionament 

desitjat, el tanc d’homogeneïtzació ha de tenir un volum mínim de 70 m3. 

Per motius constructius, aquest dipòsit serà de 113 m3. La cota de solera es situa a 425.80 

m i la cota de sobreeixidor a arqueta de repartiment dels reactors biològics a 429.75 m 

regulable amb xapa d’alumini. 

Les seves dimensions seran de 5.4 m d’amplada per 5.3 m de llargada. 

L’homogeneïtzador també disposarà d’un segon sobreeixidor de planta situat a la cota 

429.95 m, el qual estarà connectat amb el sobreeixidor del pou de gruixuts situat a la cota 

430 m.  

Al preveure dues línies de tractament biològic no és necessari el by-passar el reactor 

biològic, per aquest motiu des de l’homogeneïtzador no es planteja la possibilitat d’enviar 

directament a l’espessidor o a les eres d’assecatge, sinó que sempre s’enviarà a l’arqueta 

de repartiment i, des d’aquest punt, es decidirà si s’envia als dos reactors o només a un 

d’ells. 
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4.1.4 Arqueta de repartiment 

A l’arqueta de repartiment hi arribaran les aigües procedents del dipòsit de laminació i les 

aigües de recirculació dels reactors biològics; és a dir, totes aquelles aigües que s’hagin de 

distribuir uniformement entre les dues línies. A l’hora de dissenyar aquesta arqueta de 

repartiment s’ha tingut en compte la construcció d’un tercer reactor durant la segona Fase 

del projecte i, és per això, que consta de 3 compartiments de distribució (un per reactor). 

Les dimensions de l’arqueta de repartiment són 1.5 x 0.75 m per la zona de recirculació, 1.5 

x 0.75 m per la zona d’arribada de les aigües de l’homogeneïtzador i, 0.75 x 0.4 m per cada 

una de les zones de distribució. 

4.1.5 Reactor biològic de fangs activats 

Per tal de dimensionar correctament el tractament secundari de l’EDAR es realitzen els 

següents càlculs: 

4.1.5.1 CÀLCUL DELS SÒLIDS EN SUSPENSIÓ VOLÀTILS EN EL LICOR DE MESCLA 

(SSVLM) 

Pel càlcul dels sòlids en suspensió volàtils en el licor de mescla és necessari realitzar unes 

hipòtesis de treball. 

- Es suposarà que la relació entre els sòlids en suspensió volàtils i els sòlids en 

suspensió és de 0.7; per tant quedarà l’equació següent:  

⁄ 0.7 

El sistema de tractament d’aquesta EDAR serà d’aeració perllongada. Per aquest motiu la 

concentració de sòlids en suspensió en el licor de mescla ha d’estar entre 3000 i 6000 mg/L. 

Es prendrà un valor de SSLM de 4000 mg/L. 

4.1.5.2 CÀLCUL DEL LA DBO5 SOLUBLE DE L’AIGUA A TRACTAR QUE S’ESCAPA DEL 

TRACTAMENT 

Si es considera que el 65% dels sòlids de l’efluent són biodegradables, la fracció 

biodegradable dels sòlids biològics de l’efluent són de 22.75 mg/L. Per altra banda, si es 
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considera que la relació entre la DBO5
1 i la DBOL

2 (DBO5/DBOL) és de 0.68 s’obtindrà el 

valor de la DBO5 dels sòlids en suspensió de l’efluent de 21.97 mg/L; per aquest motiu el 

valor de la DBO5 soluble de l’aigua a tractar que s’escapa en el tractament serà de 3.03 

mg/L. 

4.1.5.3 CÀLCUL DEL VOLUM DEL REACTOR 

Per calcular el volum del reactor es consideren els coeficients cinètics de la Taula 6. Els 

valors de referència utilitzats han estat calculats a 20ºC.  

Taula 6. Dades pel càlcul del volum del reactor en la Fase I. 

Concepte Unitats Valor de disseny Valors de referència 
Өc dies 30 20-30 
Kd dies-1 0.05 0.025-0.075 
Y mg SSV/mg DBO 0.64 0.4-0.8 

La fórmula que relaciona tots aquests paràmetres per obtenir finalment el volum del reactor 

és: 

Θ · · ·
· 1 · Θ

 

 
Equació 1. Volum del reactor. 

El volum del reactor resultarà de 338.44 m 3. 

Per característiques de construcció les dimensions del reactor garantiran un volum total de 

209.23 m3 cadascuna de les línies. Per tant, dues línies faran un total de 418.46 m3.  

4.1.5.4 COMPROVACIÓ DE LA CÀRREGA MÀSSICA 

En un primer moment es calcula el temps de retenció hidràulica; és a dir, la relació entre el 

volum del reactor i el cabal a tractar. 

 

                                                 

1 DBO5: (Demanda bioquímica d’oxigen) és la necessitat d’oxigen dissolt que consumeixen els 

microorganismes en el procés d’oxidació bioquímica de la materia orgánica calculada als 5 dies.  

2 DBOL: És la DBO total o última de la primera fase inicialment present.  
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Θ  

Equació 2. Temps de retenció hidràulica. 

Després de calcular-ho s’obté un valor de retenció hidràulica de 20.09 hores. Observant 

aquest valor es comprova que compleix amb els requisits d’un sistema d’aeració 

perllongada, és a dir, el temps de retenció hidràulica ha d’estar dins de l’interval 18-36 

(hores), segons els valors de referència.  

Per tal de comprovar el valor de la càrrega màssica segons els valors de referència per un 

sistema d’aeració perllongada, aquest s’ha de trobar dins de l’interval 0.05-0.15.  

La fórmula per calcular la càrrega màssica és:  

⁄
Θ ·

 

Equació 3. Càrrega màssica. 

Aplicant la fórmula pel volum de reactor obtingut s’aconsegueix un valor de càrrega màssica 

( ⁄ ) de 0.107 dies-1. 

Finalment, per comprovar els valors obtinguts es calcula la càrrega volumètrica amb la 

fórmula que es descriu a continuació: 

⁄ ·
·

 

Equació 4. Càrrega volumètrica. 

El valor de la càrrega volumètrica que s’obté és de 0.30 kg DBO5/m3·d. Aquest valor, si es 

compara amb els valors de referència, es troba dins del interval 0.16-0.40. 

A la taula següent es mostren els valors obtinguts en aquest apartat i es comparen amb els 

valors de referència obtinguts mitjançant la bibliografia per un sistema d’aeració perllongada: 

Taula 7. Resum de resultats del volum del reactor en la Fase I. 

Concepte Unitats Valor de disseny Valors de referència
Ө hores 20.09 (18-36) 

F/M dies-1 0.107 (0.05-0.15) 
Càrrega volumètrica kg DBO5/m3·d 0.30 (0.16-0.40) 
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4.1.5.5 CÀLCUL PRODUCCIÓ DE FANGS 

El càlcul de la producció de fangs s’ha realitzat en funció dels sòlids en el tanc d’aeració. En 

un primer pas, s’ha calculat la producció observada de fang i la producció de fang: 

1 · Θ
 

Equació 5. Producció observada de fangs. 

· ·  

Equació 6. Producció de fangs. 

D’aquesta manera la producció observada resulta ser de 0.256 kg SSVLM/kg DBO5. A partir 

d’aquesta dada es troba la producció total de fangs que serà de 31.59 kg/dia. Per tant, 

segons el balanç de matèria, la massa a purgar serà de 69.33 kg/dia i el cabal a purgar de 

fangs del reactor de 10.81 m3/dia. El cabal a purga ha estat calculat amb la següent fórmula, 

aïllant Qw: 

Θ
·

· ·
 

Equació 7. Temps mig de retenció cel·lular. 

Després de conèixer el cabal a purgar del sistema, es pot calcular la relació de recirculació 

segons el balanç de matèria:  

 

Equació 8. Relació de recirculació. 

Segons l’expressió anterior, la relació de recirculació serà de 0.54. Aquest valor es troba 

dins del interval de referència per sistemes d’aeració perllongada (0.5-1.5). 

4.1.5.6 NECESSITAT I TRANSFERÈNCIA D’OXIGEN 

• Necessitat d’oxigen per eliminar la matèria orgànica carbonosa 

La demanda teòrica d’oxigen per l’eliminació de la matèria orgànica carbonosa presenten 

l’aigua residual d’un sistema de fangs activats es pot calcular restant la massa d’organismes 

purgats a la massa de la DBOL total utilitzada. 
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Tenint en compte el resultat de la massa a purgar de fangs s’obté una necessitat d’oxigen 

per l’eliminació de la matèria orgànica carbonosa de 137.28 kg O2/dia. Aquest resultat s’ha 

obtingut substituint tots els valors prèviament obtinguts a la fórmula següent: 

 
·

1.42 ·  

Equació 9. Necessitat d’oxigen per l’eliminació de matèria orgànica carbonosa. 

• Necessitat d’oxigen per la nitrificació 

Considerant que hi ha nitrificació, la demanda total d’oxigen es pot calcular com la suma de 

la demanda necessària per l’eliminació de la matèria orgànica carbonosa més la demanda 

d’oxigen necessària per la conversió del nitrogen (nitrogen amoniacal a nítric). 

 
·

1.42 · 4.57 · ·  

Equació 10. Necessitat d’oxigen considerant nitrificació. 

Realitzant aquest càlcul resulta que la necessitat d’oxigen total serà de 192 kg O2/dia. 

• Cabal d’aire necessari 

A partir d’aquestes dades es pot calcular el cabal d’aire necessari. Per realitzar aquest càlcul 

es pren com a hipòtesi que la transferència d’oxigen dels equips d’aeració és del 8%. Tenint 

en compte aquesta consideració la necessitat d’aire serà de 5.7 m3/min i la necessitat d’aire 

projectat considerant un factor de seguretat de 2 serà de 11.4 m3/min.  

4.1.5.7 RESUM DE RESULTATS 

A continuació es mostra una taula amb el recull dels valors dels paràmetres obtinguts pel 

disseny del reactor biològic. El tractament biològic utilitzat és de fangs activats d’aeració 

perllongada.  

Els reactors tindran forma octogonal amb costats de 4.10 m de longitud. L’altura de la làmina 

d’aigua serà de 3.8 m. 
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Taula 8. Paràmetres de disseny del reactor biològic Fase I. 

Concepte Unitats Resultat 
Volum reactor m3 418 (2 unitats de 209) 
Massa a purgar kg/dia 69.33 
Cabal fang a purgar m3/dia 10.81 
Necessitat total O2 kg/dia 192 
Cabal d’aire m3/min 5.7 
Cabal d’aire projectat m3/min 11.4 

4.1.6 Decantador secundari 

El decantador secundari és concèntric amb el reactor biològic formant el mòdul de 

tractament. Aquesta decantació inclourà un pont decantador de tipus dinàmic amb un 

diàmetre útil de 5.16 m. La superfície útil de decantació serà de 21 m2 i el volum del 

decantador serà aproximadament 68.59 m3 per línia. És a dir, es tindrà una superfície i un 

volum total per ambdues línies de 42 m2 i 137.18 m3 respectivament. 

El licor de mescla provinent del reactor biològic es condueix al recinte de decantació 

secundària mitjançant una canonada que condueix les aigües i el fang al centre del 

decantador, dins d’una campana deflectora que facilita la decantació i evita que els fangs 

surtin amb l’aigua clarificada.  

Dins del decantador hi ha una canonada que pren part dels fangs de la part baixa del 

decantador i els transporta a l’arqueta de recirculació i purga de fangs..  

L’arqueta de recirculació i purga té les dimensions 4.80 m x 1.50 m.  

El cabal de recirculació s’enviarà, mitjançant bombes, novament a l’arqueta de repartiment i 

el de purga del sistema a l’espessidor o a les eres d’assecatge. 

Les bombes que s’encarregaran d’enviar el cabal de recirculació a l’arqueta de repartiment o 

a la purga del sistema, cap a l’espessidor o a les eres d’assecatge.  

En el pont decantador hi ha un rascador que permet la recollida de sobrenedants (flotants), 

els quals mitjançant una canonada s’envien a l’arqueta de flotants. Des d’allà es treuen del 

circuit i es dirigeixen cap a tractament de fangs a l’espessidor o a les eres d’assecat.  

El funcionament és completament idèntic per ambdues línies de tractament biològic.  
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4.1.7 Arqueta de presentació 

L’aigua clarificada del decantador és conduïda mitjançant una canonada soterrada fins a 

l’arqueta de sortida d’aigua tractada de la planta (arqueta de presentació).  

Les dimensions interiors d’aquest compartiment són de 2.40 x 1.30 m. 

4.2 Fase II 

4.2.1 Pretractament 

El sistema de pretractament serà el mateix que per la Fase I, és a dir, no es realitzarà cap 

tipus d’ampliació. Això és degut a que en la primera fase ja s’ha incorporat un canal per 

absorbir el cabal previst en la segona.  

En aquesta fase s’instal·laran els equips pertinents en el canal de desbast que s’havia deixat 

lliure durant la Fase I.  

4.2.2 Reactor biològic 

Es plantejaran ampliacions al tractament secundari que es dimensiona amb el cabal mitjà de 

disseny. Les hipòtesis de càlcul són les mateixes que s’han pres pel càlcul de la Fase I. 

4.2.2.1 CÀLCUL DEL VOLUM DEL REACTOR 

El volum necessari del reactor és de 507.66 m3. Donat que en la Fase I s’ha decidit construir 

dues línies amb un reactor de volum de 209 m3 cadascuna, en aquest cas s’ampliarà el 

sistema introduint una nova línia amb un reactor del mateix volum. Per tant, el volum total 

dels reactors serà de 627 m3, volum superior al calculat; amb un marge de seguretat del 

24% aproximadament. 

4.2.2.2 COMPROVACIÓ DE LA CÀRREGA MÀSSICA 

S’obté un valor de retenció hidràulica de 20.06 hores, valor que compleix amb l’interval de 

referència per un sistema d’aeració perllongada (18-36 hores). 

De la mateixa manera, es comprova el valor de la càrrega màssica que resulta de 0.107 

dies-1, valor que també es troba dins de l’interval recomanat per un sistema d’aeració 

perllongada (0.05-0.15 dies-1). 
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Finalment es calcula el valor de la càrrega volumètrica que resulta de 0.30 kg DBO5/m3·dia. 

Aquest valor si es compara amb els valors de referència es troba dins de l’interval 0.16-0.40 

kg DBO5/m3·dia. 

A la taula següent es mostren els valors obtinguts amb aquests càlculs on es comparen amb 

els valors de referència per un sistema d’aeració perllongada: 

Taula 9. Paràmetres de disseny dels reactors en la Fase II. 

Concepte Unitats Valor de disseny Valors de referència
Ө hores 20.09 (18-36) 

F/M dies-1 0.107 (0.05-0.15) 
Càrrega volumètrica kg DBO5/m3·d 0.30 (0.16-0.40) 

Observant la taula es pot veure que tots els valors coincideixen amb els obtinguts en la 

primera fase. 

4.2.2.3 CÀLCUL PRODUCCIÓ DE FANGS 

La producció observada resulta de 0.256 kgSSVLM/kg·DBO5. A partir d’aquesta dada la 

producció de fangs serà de 47.38 kg/dia. Per tant, segons el balanç de matèria, la massa a 

purgar serà de 104.09 kg/dia i el cabal a purgar dels fangs del reactor serà de 16.21 m3/dia. 

4.2.2.4 NECESSITAT I TRANSFERÈNCIA D’OXIGEN 

La necessitat d’aire serà de 8.55 m3/min, per tant, la necessitat d’aire projectat considerant 

un factor de seguretat de 2 serà de 17.1 m3/min. 

4.2.2.5 CONCLUSIONS 

Finalment es mostra una taula amb el recull de tots els resultats obtingut pel disseny del 

reactor biològic: 

Taula 10. Paràmetres de disseny del reactor biològic per la Fase II. 

Concepte Unitats Resultat 
Volum reactor m3 627 (3 unitats de 209) 
Massa a purgar kg/dia 104.09 
Cabal fang a purgar m3/dia 16.21 
Cabal d’aire projectat m3/min 17.1 

4.2.3 Decantador secundari 

Concèntric al reactor de la tercera línia hi haurà un decantador de les mateixes dimensions 

que els definits per la Fase I.  
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5 LÍNIA DE FANGS 

A continuació s’exposen els diferents elements que formen part de la línia de fangs de 

l’EDAR de Calders. 

5.1 Arqueta de flotants 

Els sobrenedants dels decantadors es dirigeixen a l’arqueta de flotants. Aquesta presenta 

unes dimensions de 1.95 x 1.50 m.  

Des d’aquí es dirigiran al tractament de fangs, és a dir a les eres d’assecatge o a 

l’espessidor.  

5.2 Arqueta de recirculació i purga 

Del fons del decantador secundari surt una canonada que condueix els fangs cap a l’arqueta 

adossada al mòdul.  

Les dimensions d’aquesta arqueta són de 4.80 x 1.50 m. 

Des d’aquesta arqueta els fangs en excés poden ser enviats a l’espessidor de fangs o a les 

eres d’assecatge. Els fangs recirculats es bombaran a l’arqueta de repartiment. 

5.3 Arqueta de drenatges 

L’arqueta de drenatges s’ubica annexa a l’espessidor. A ella hi arribaran tots els drenatges 

de la planta juntament amb els lixiviats de l’espessidor i de les eres. Des d’aquí s’enviaran 

directament a l’entrada de la planta. 

Les seves dimensions seran: 2.40 x 1.30 m. 

5.4 Espessidor de fangs 

L’espessidor serà d’un volum aproximat de 53 m3. Aquest espessidor disposarà en més 

d’una alçada d’un buidat de lixiviats que s’enviaran directament a l’arqueta de drenatges. 

Des d’aquesta arqueta s’enviaran a l’inici de planta. 

Les dimensions interiors de l’espessidor seran de 3.2 x 5.6 x 3 m.  

 



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

17 

 

5.5 Eres d’assecatge 

Les eres d’assecatge realitzen un tractament natural dels fangs. D’aquestes eres es 

recolliran els lixiviats i, igual que en el cas de l’espessidor, s’enviaran a l’arqueta de 

drenatges. Cada unitat presenta una superfície de 35 m2 (5 x 7 m) i són necessàries per la 

primera fase un total de 8 eres dobles. Això suposa una superfície total d’eres de 560 m2. 

Per la Fase II es planteja augmentar el número a 12 eres dobles de 35 m2, suposant una 

superfície total de 840 m2. 

Les eres d’assecatge presenten la particularitat de que allarguen considerablement el temps 

de recollida dels fangs respecte l’espessidor.  

En aquesta EDAR no es considera la deshidratació de fangs, sinó que aquests són 

transportats fins una altra EDAR equipada amb aquesta finalitat.  
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1 ANTECEDENTS    

El municipi de Calders amb una extensió de 33 Km2 es troba situat al costat sud-oest de 

l’altiplà del moianès que separa les planes de Vic i del Bages. Limita per la banda nord amb 

els termes d’Artés i d’Avinyó; pel cantó de llevant amb Moià; pel sud amb els termes de 

Monistrol de Calders i Talamanca i per ponent amb Navarcles. 

El municipi està format pel propi nucli de Calders i pel nucli de la urbanització de La Guàrdia. 

Tot aquest conjunt poblacional està situat a la carena que fa de partió entre les Valls del riu 

Calders i la riera de Malrubí. Per tant les conques d’abocament de Calders en termes 

generals, es divideixen en la vessant de la riera de Malrubí i la riera de Calders. 

A l’any 2002 l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va redactar el Programa de Sanejament 

d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de la Conca del Llobregat Nord, al qual es van 

determinar les necessitats d’actuació pel sanejament dels nuclis de la conca esmentada, 

entre els quals es troba el municipi de Calders. 

És per això que amb data de 15 de setembre de 2003, l’Agència Catalana de l’Aigua va 

adjudicar la Concessió d’obra pública per a la redacció del projecte, construcció i explotació 

de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals urbanes a la conca del Llobregat Nord 

a la UTE integrada per OMS SACEDE S.A., ENCOFA S.A. i STACHYS S.A. La redacció del 

Projecte constructiu de connexions en alta de Calders, La Guàrdia i Vista Pirineu al sistema 

de Sallent-Artés, va ésser encarregat a TEC-CUATRO. 

El 6 d’agost de 2010 es signà el Conveni de Col·laboració entre la Mancomunitat de 

Municipis del Bages per al Sanejament i l’Agència Catalana de l’Aigua per a la redacció dels 

projectes EDAR i col·lectors del nucli antic de Calders i EDAR i col·lectors del Puig i de la 

Guàrdia (Calders) i Vista Pirineu (Artés).  

Posteriorment la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament ha encomanat a 

AIGÜES DE MANRESA, S.A. l’actualització de la redacció del Projecte constructiu de 

l’EDAR i dels col·lectors en alta de Calders. 

2 ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 

Per tal de donar solució a les necessitats de tractament de les aigües residuals del municipi 

de Calders, la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament ha encomanat a 
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Aigües de Manresa, S.A., la redacció del PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’EDAR I DELS 
COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS. 

3 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte del present Projecte és la definició tècnica i econòmica de les obres necessàries 

per a la realització d’una Estació de Tractament d’Aigües Residuals a Calders pel tractament 

de les aigües residuals del municipi recollides mitjançant la realització d’una xarxa de 

col·lectors en alta connectada al sistema de clavegueram actualment existent. 

4 SISTEMA DE SANEJAMENT ACTUAL DE CALDERS 

4.1 Descripció de l’estat actual del sistema de sanejament 

La xarxa de clavegueram actual és unitària exceptuant algun tram puntual en zones de nova 

construcció. Dins del municipi s’han localitzat 16 punts d’abocament, 8 desemboquen al 

vessant de la riera de Malrubí i 8 més al vessant de la riera de Calders. 

4.1.1 Abocaments al vessant de la riera de Calders 

Sis d’aquests abocaments desemboquen per una banda al torrent de La Querosa, els dos 
restants desemboquen al Torrent Fondo de Vilaclara. Ambdós Torrents posteriorment 
desemboquen a la riera de Calders. 

1. Al sector sud-est del Camí de la Font existeixen tres punts d’abocament:  
- Un primer abocament es troba situat al final del Camí de la Font. Davant de la 

casa núm. 27 existeix un pou que connecta amb un altre pou cec situat fora 
del terreny urbanitzat, mitjançant un tub de formigó en massa DN 400, el qual 
posteriorment desemboca al torrent de La Querosa. 

- Un segon abocament situat a uns metres d’aquest, concretament a la casa 
núm. 24, connecta amb el primer mitjançant un tub de PVC d’uns 200 mm de 
diàmetre. 

- I un tercer abocament situat entre les cases núm. 15 i 17, connecta també 
amb el primer mitjançant un tub de formigó en massa DN 350, el qual passa 
soterrat pel marge del carrer oposat a les cases. 

2. Al sector sud-oest del carrer Casimir Reixach existeix un quart abocament que 
mitjançant un tub de formigó en massa DN 400 mm desemboca a una rasa propera 
la qual més tard desemboca al torrent de La Querosa. 
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3. A la part baixa del carrer de Les Monges existeix un cinquè abocament situat a la 
intersecció entre el C/ de les Monges i la B-431 d’Artés a Calders. Aquest abocament 
desemboca posteriorment a una rasa a cel obert, que aigües avall, un cop ha creuat 
la carretera N141-c coincideix amb el inici del Sot de l’Om.  

4. Al sector del carrer de les Bases Noves, hi tenim un sisè abocament que mitjançant 
un tub de formigó en massa DN 250 desemboca un cop hem creuat la carretera N-
141c de Navarcles a Calders. Aquest punt coincideix amb el inici del Sot de l’Om, el 
qual posteriorment desemboca al Torrent de La Querosa. 

5. A la urbanització de La Guardia existeixen 3 abocaments més, dos a la vessant de la 
riera de Calders i un darrer a la vessant de la riera de Malrubí. 

- El setè abocament recull les aigües residuals del sector sud-est de la 
urbanització mitjançant un tub de formigó en massa DN 500 mm, el qual es 
troba situat molt proper a l’entrada de la urbanització pel c/ de Puig Rodó 
intersecció amb el c/ del Turó de l’home. Aquest col·lector un cop ha creuat la 
carretera N-141c desemboca al torrent fondo de Vilaclara. 

- Un vuitè abocament recull les aigües residuals del sector sud-oest de la 
urbanització mitjançant un tub de formigó en massa DN 500 mm. Aquest 
col·lector un cop ha creuat la carretera N-141c segueix uns metres més enllà 
fins a desembocar al torrent fondo de Vilaclara. 

4.1.2 Abocaments al vessant de la Riera de Malrubí 

Tal i com hem esmentat anteriorment aquests 8 abocaments desemboquen a la riera de 
Malrubí. 

1. Al sector de les cases situades al voltant del carrer Moià existeixen dos punts 
d’abocament. 

- Un primer abocament es troba situat a uns 40 m per sota la Ctra. N-141c de 
Calders a Moià a l’alçada de les últimes cases del nucli. Fins aquí les aigües 
residuals es transporten mitjançant un tub de formigó en massa DN300 mm, 
aquestes desemboquen a cel obert en un punt on no existeix cap rasa 
natural.  

- Un segon abocament situat a uns 150 m del primer desemboca al Sot de les 
Bruixes mitjançant un tub de formigó en massa DN 300 mm. 

2. A la part baixa del CEIP Anton Busquets i Punset existeix un tercer abocament 
mitjançant un tub de polietilè corrugat DN 400 mm, aquest desemboca a una rasa 
situada a uns pocs metres de l’últim pou. 

3. Al sector del camp de futbol de Calders existeixen tres abocaments més: 
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- Per una banda un quart abocament mitjançant un tub de formigó en massa 
DN 200 el qual prové del carrer Sant Vicenç i que aboca directament per una 
feixa que aigües avall desemboca a la cuneta de la carretera d’accés al camp 
de futbol. 

- Per altra banda hi ha un cinquè abocament a peu del terraplè de la zona 
esportiva municipal que recull tres tubs de clavegueram del nucli mitjançant 
un tub de formigó en massa DN 500, que posteriorment desemboca a una 
rasa a cel obert. 

- El sisè abocament recull amb un tub de polietilè corrugat DN500, el sector del 
nucli més proper al cementiri, uns metres més avall hi ha l’abocament a la 
mateixa rasa esmentada en l’abocament anterior. 

4. El setè abocament es troba situat molt proper al carrer Manresa i recull les aigües 
residuals d’aquest carrer mitjançant un tub de formigó en massa DN 300 mm que 
aboca posteriorment al inici del torrent de la Gorga. 

El vuitè abocament es troba situat al nord-oest de la urbanització de La Guardia, 

concretament al inici del Torrent de les Tàpies. Les aigües residuals d’aquell sector aboquen 

al torrent mitjançant un tub de formigó en massa de DN 500 o DN 600 mm.   

5 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DE COL·LECTORS DE CALDERS 

Per recollir i transportar les aigües residuals urbanes dels nucli de Calders i de la 

urbanització de La Guardia es projecta un sistema de col·lectors en alta per tal de recollir 

tots els punts d’abocament existents i portar les aigües residuals a l’EDAR. S’han definit 9 

trams de col·lector, agrupats en quatre sectors. 

• Col·lector Trams A, B,C 

• Col·lector Tram D,E,F 

• Col·lector Trams G,H,I,J, K,L 

5.1 COL LECTORS TRAM A, B, C 

La solució proposada preveu interceptar per una banda les aigües residuals del sector nord-

oest de la urbanització de La Guardia i per altra conduir fins a l’Edar les aigües residuals del 

c/ Manresa i les del la resta del nucli de Calders. Aquests tres trams es preveuen amb 

canonada de PE corrugat DN400. 
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5.1.1 TRAM A, de P1A a P27A-EDAR 

La solució proposada preveu interceptar un tub de formigó en massa existent de DN 500 o 

600 mm que recull les aigües residuals del sector nord-oest de la urbanització de La Guardia 

i instal·lar un col·lector de polietilè corrugat DN 400 mm d’una longitud total d’uns 1.073 m de 

llargada, que conduirà les aigües residuals fins a l’EDAR. 

Es preveu una arqueta interceptora de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, construïda 

amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre solera de 

formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons de 12 cada 

20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix. La 

tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. L’accés a 

l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 

L’arqueta disposarà de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb barres 

d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc de 

dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, soldades 

a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari el tall de 

l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 

nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 

compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 

d’uns 1.073 m, amb un pendent variable mínim del 1% i màxim del 10%. Si el material 

procedent de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar directament a l’entrada de l’EDAR a la cota rasant 430. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

En el traçat del col·lector que segueix per camins un cop acabats el moviment de terres es 

preveu estendre una capa de tot-u artificial de 10 cm de gruix en una amplada de 3 m amb 

el piconatge del material al 98 % del PM.  

Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 
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cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.1.2 TRAM B, de P1B a P31B-P18A 

La solució proposada preveu interceptar un tub de formigó en massa existent de DN 300 

mm que recull les aigües residuals del sector situat a l’entorn del carrer Manresa i instal·lar 

un col·lector de polietilè corrugat DN 400 mm d’una longitud total d’uns 1.406 m de llargada, 

que conduirà les aigües residuals fins a l’EDAR. També preveu recollir els altres trams 

situats aigües amunt. 

Es preveu una arqueta interceptora de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, construïda 

amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre solera de 

formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons de 12 cada 

20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix. La 

tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. L’accés a 

l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 

L’arqueta disposarà de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb barres 

d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc de 

dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, soldades 

a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari el tall de 

l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 

nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 

compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 
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d’uns 1.406 m, amb un pendent variable mínim del 1% i màxim del 10%. Si el material 

procedent de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar a un pou de registre del tram A, concretament al P18A. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

En el traçat del col·lector que segueix per camins un cop acabats el moviment de terres es 

preveu estendre una capa de tot-u artificial de 10 cm de gruix en una amplada de 3 m amb 

el piconatge del material al 98 % del PM.  

Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.1.3 CREUAMENT B-431 

En carreteres gestionades per la Generalitat o la Diputació, en aquest cas la carretera B-

431, es preveu el creuament mitjançant perforació horitzontal amb tub de polietilè d’alta 

densitat DN 400 mm a 16 atm i camisa de polietilè de les mateixes característiques de DN 

500 mm a 16 atm.  

En cas de creuaments de carreteres de gestió municipal la canonada anirà encamisada i 

aquesta anirà formigonada a tot el vol fins a 10 cm de la coronació, posteriorment es preveu 

l’asfaltat de la carretera amb mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 de 7 

cm de gruix i composició densa D-12 de 5 cm de gruix. 
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5.1.4 TRAM C, de P1C a P25C-P2B 

La solució proposada preveu interceptar per una banda un tub de polietilè corrugat DN500 

que prové del sector del nucli més proper al cementiri i instal·lar un col·lector de polietilè 

corrugat DN 400 mm d’una longitud total d’uns 1.231 m de llargada, que conduirà les aigües 

residuals fins a connectar amb el tram B, concretament amb el pou P2B. També preveu 

recollir els altres trams situats aigües amunt. 

 

Es preveu una arqueta interceptora de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, construïda 

amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre solera de 

formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons de 12 cada 

20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix. La 

tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. L’accés a 

l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 

L’arqueta disposarà de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb barres 

d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc de 

dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, soldades 

a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari el tall de 

l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 
nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 
compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 
d’uns 1.231 m, amb un pendent variable mínim del 0,5% i màxim del 10%. Si el material 
procedent de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar a un pou de registre del tram B, concretament al P2B. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

En el traçat del col·lector que segueix per camins un cop acabats el moviment de terres es 

preveu estendre una capa de tot-u artificial de 10 cm de gruix en una amplada de 3 m amb 

el piconatge del material al 98 % del PM.  
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Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.2 COL·LECTORS TRAM D, E, F 

La solució proposada preveu interceptar per una banda les aigües residuals del sector al 

voltant del c/ Moià, l’escola, i el nucli al voltant del camp de futbol i conduir-les fins a l’Edar 

utilitzant els tram A,B i C. Aquests tres trams es preveuen amb canonada de PE corrugat 

DN400. 

5.2.1 TRAM D, de P1D a P17D-P1C 

Es preveu interceptar per una banda dos tub de formigó en massa DN300 que provenen del 

sector al voltant del c/ Moià, i un col·lector de polietilè DN 400mm que prové del sector de 

l’escola. Aquest nou col·lector de polietilè corrugat DN 400 mm d’una longitud total d’uns 579 

m de llargada, conduirà les aigües residuals fins a connectar amb l’inici del Tram C. 

En tres punts diferents es preveu construir arquetes interceptores de dimensions interiors 

1.200 x 1.200 mm, construïda amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb 

armadura, sobre solera de formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 

8 mm i rodons de 12 cada 20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de 

neteja de 5 cm de gruix. La tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de 

Norinco o similar. L’accés a l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè 

amb ànima d’acer. 
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Les arquetes disposaran de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb 

barres d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc 

de dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, 

soldades a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari 

el tall de l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 
nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 
compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 
d’uns 579 m, amb un pendent variable mínim del 1% i màxim del 10%. Si el material 
procedent de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar a un pou de registre, el d’inici del tram C, concretament al 

P1C. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

En el traçat del col·lector que segueix per camins un cop acabats el moviment de terres es 

preveu estendre una capa de tot-u artificial de 10 cm de gruix en una amplada de 3 m amb 

el piconatge del material al 98 % del PM. En els tram asfaltats, els tubs col·lectors es 

col·locaran arena a tot el volt, a partir d’aquí el reblert es farà amb tot-u artificial, col·locat 

amb estenedora i amb el piconatge del material al 98 %.  

Es preveu la pavimentació dels carrers amb mescla bituminosa en calent de composició 

grossa G-20 de 7 cm de gruix i acabat final amb mescla bituminosa de composició densa D-

12 de 5 cm de gruix. 

Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins i trams asfaltats. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 
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pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.2.2 TRAM E, de P1E a P2E-P17D 

Es preveu interceptar un tub de formigó en massa DN500 que prové del sector del nucli al 

voltant del camp de futbol, el qual recull les aigües residuals de tres punts diferents. Aquest 

nou col·lector de polietilè corrugat DN 400 mm d’una longitud total d’uns 96 m de llargada, 

que conduirà les aigües residuals fins a connectar amb l’inici del Tram C. 

Es preveu construir una arqueta interceptora de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, 

construïda amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre 

solera de formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons 

de 12 cada 20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de 

gruix. La tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. 

L’accés a l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 

L’arqueta disposarà de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb barres 

d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc de 

dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, soldades 

a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari el tall de 

l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 
nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 
compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 
d’uns 96  m, amb un pendent variable mínim del 1%. Si el material procedent de l’excavació 
no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar a un pou de registre, el d’inici del tram C, concretament al 
P1C. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant pannells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 
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Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts. S’haurà de deixar el terreny del camp de futbol en 

perfecte estat. 

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.2.3 TRAM F, de P1F a P3F 

Es preveu interceptar un tub de formigó en massa DN200 el qual prové del carrer Sant 

Vicenç i que aboca directament per una feixa que aigües avall desemboca a la cuneta de la 

carretera d’accés al camp de futbol. 

Es preveu una arqueta interceptora de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, construïda 

amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre solera de 

formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons de 12 cada 

20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix. La 

tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. L’accés a 

l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 

L’arqueta disposarà de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb barres 

d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc de 

dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, soldades 

a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari el tall de 

l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 

nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 

compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 
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d’uns 84 m, amb un pendent variable mínim del 1% i màxim del 5%. Si el material procedent 

de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

En el traçat del col·lector que segueix per camins un cop acabats el moviment de terres es 

preveu estendre una capa de tot-u artificial de 10 cm de gruix en una amplada de 3 m amb 

el piconatge del material al 98 % del PM.  

Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.3 TRAM G,H,I,J,K,L 

La solució proposada preveu interceptar les aigües residuals que més tard o més d’hora 

aboquen a la conca de la riera de Calders. Aquest és el cas de 2 abocaments situats a la 

urbanització de La Guardia i sis abocaments més situats al nucli de Calders. En aquest cas 

hi ha 4 trams de col·lector funcionant per gravetat i 2 trams de col·lector amb canonada a 

pressió funcionant amb sistema de descàrregues. 

5.3.1 TRAM G, de P1G a P48G-P24A 

En dos punts del sector sud de la urbanització de La Guàrdia, situats a uns 216 m de 

distància, al marge dret de la carretera N-141-C, es preveu construir ambdues arquetes de 

connexió amb reixa i sobreeixidor que eviti l’entrada de sòlids al sistema de col·lectors i 
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instal·lar un col·lector de polietilè corrugat DN 400 mm d’una longitud total d’uns 2.076 m de 

llargada, que conduirà les aigües residuals fins a l’EDAR, connectant abans amb el pou 

P24A. 

Aquestes arquetes interceptaran per una banda, un tub de formigó en massa DN 500 mm, el 

qual es troba situat molt proper a l’entrada de la urbanització pel c/ de Puig Rodó intersecció 

amb el c/ del Turó de l’home. I per altra, un tub de formigó en massa DN 500 mm situat a 

l’extrem sud de la urbanització. 

Aquestes arquetes tindran de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, construïdes amb 

parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre solera de formigó 

de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons de 12 cada 20 cm, i 

amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix. La tapa es 

preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. L’accés a l’interior 

de les arquetes es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 

Les arquetes disposaran de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb 

barres d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc 

de dimensions 600x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, 

soldades a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari 

el tall de l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 
nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 
compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 
d’uns 2.076 m, amb un pendent variable mínim del 0,8% i màxim del 10%. Si el material 
procedent de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar directament al pou P24A, en el tram A. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

En el traçat del col·lector que segueix per camins un cop acabats el moviment de terres es 

preveu estendre una capa de tot-u artificial de 10 cm de gruix en una amplada de 3 m amb 

el piconatge del material al 98 % del PM.  
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Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.3.2 CREUAMENTS B-141C 

En carreteres gestionades per la Generalitat o la Diputació, en aquest cas la carretera B-

141C, es preveu un creuament mitjançant perforació horitzontal amb tub de polietilè d’alta 

densitat DN 400 mm a 16 atm i camisa de polietilè de les mateixes característiques de DN 

500 mm a 16 atm.  

També es preveu un creuament amb el mateix sistema pel tram J el qual funcionarà amb 

canonada a pressió. 

En cas de creuaments de carreteres de gestió municipal la canonada anirà encamisada i 

aquesta anirà formigonada a tot el vol fins a 10 cm de la coronació, posteriorment es preveu 

l’asfaltat de la carretera amb mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 de 7 

cm de gruix i composició densa D-12 de 5 cm de gruix. 

5.3.3 TRAM H, de P1H a P5H 

Es preveu interceptar un abocament situat a la part baixa del carrer de Les Monges a la 
intersecció entre el C/ de les Monges i la B-431 d’Artés a Calders mitjançant la construcció 
d’una arqueta interceptora, i un nou tram de col·lector de polietilè corrugat DN 400 mm d’una 
longitud total d’uns 153 m de llargada, que conduirà les aigües residuals fins a connectar 
amb un dipòsit de descàrrega de nova construcció. 
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Es preveu construir una arqueta interceptora de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, 

construïda amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre 

solera de formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons 

de 12 cada 20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de 

gruix. La tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. 

L’accés a l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 

L’arqueta disposarà de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb barres 

d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc de 

dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, soldades 

a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari el tall de 

l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 

nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 

compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 

d’uns 153 m, amb un pendent variable mínim del1% i màxim del 10 %. Si el material 

procedent de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar a un dipòsit de descàrrega. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  
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Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.3.4 TRAM I, de P1I a P19I 

En aquests trams es preveuen interceptar en total 4 abocaments, i instal·lar un nou tram de 

col·lector de polietilè corrugat DN 400 mm d’una longitud total d’uns 811 m de llargada, que 

conduirà les aigües residuals fins a connectar amb un dipòsit de descàrrega de nova 

construcció. 

Es preveu interceptar el primer abocament situat al final del Camí de la Font. Davant de la 

casa núm. 27 on actualment existeix un pou que connecta amb un altre pou cec situat fora 

del terreny urbanitzat, mitjançant un tub de formigó en massa DN 400, el qual posteriorment 

desemboca al torrent de La Querosa, aquesta intercepció es preveu mitjançant la 

construcció d’una arqueta interceptora, i la construcció d’una rampa entre el punt d’inici fins 

al segon pou, amb pedra d’escullera i terres d’aportació. Aquesta obra, definida com a Obra 

Especal 1, es fa per vèncer el fort desnivell que hi ha actualment. 

Aigües avall, es preveu recollir 2 abocaments més connectant-los directament als pous de 

registre de nova construcció. Un abocament es troba situat a uns metres del primer, 

concretament a la casa núm. 24, i connecta amb el primer mitjançant un tub de PVC d’uns 

200 mm de diàmetre i el segon abocament es troba situat entre les cases núm. 15 i 17, 

connecta també amb el primer mitjançant un tub de formigó en massa DN 350, el qual passa 

soterrat pel marge del carrer oposat a les cases. 

Posteriorment es preveu interceptar el quart abocament mitjançant la construcció d’una 

segona arqueta interceptora que recollirà les aigües residuals del sector sud-oest del carrer 

Casimir Reixach on existeix un quart abocament que mitjançant un tub de formigó en massa 

DN 400 mm desemboca a una rasa propera la qual més tard desemboca al torrent de La 

Querosa. 

Les arquetes interceptores es preveuen de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, 

construïdes amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre 

solera de formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons 

de 12 cada 20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de 

gruix. La tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. 

L’accés a l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 
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L’arqueta disposarà de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb barres 

d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc de 

dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, soldades 

a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari el tall de 

l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 

nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 

compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 

d’uns 811 m, amb un pendent variable mínim del 0,8% i màxim del 10 %. Si el material 

procedent de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar a un dipòsit de descàrrega. 

Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 

5.3.5 DIPÒSIT DE DESCÀRREGA TRAM J 

Es preveu construir un dipòsit d’acumulació el qual es col·locarà soterrat a la cota de solera 

524,11. Les dimensions interiors d’aquest dipòsit són 2 x 3 x 3,5 m, amb estructura 
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executada “in situ” amb formigó armat HA-25/P/20/IIa, i les dimensions exteriors en planta 

són de 3,7 x 3,7 m, mentre que la fondària màxima interior és de 3,5 m.  

Els murs, la solera i la llosa superior s’ha previst que tinguin un gruix de 0,25 m. L’armadura 

es preveu amb acer B 500 S. Per l’acabat superficial de la llosa del dipòsit, es farà un 

reglejat i lliscat, per assegurar unes correctes pendents. 

Tota l’estructura anirà recolzada sobre una subbase de grava de 15 cm de gruix i de formigó 

de neteja de gruix 5 cm.  

Tota la terra o runa procedent de l’excavació es portarà a l’abocador satisfent la taxa 

corresponent. 

Es preveu la instal·lació d’un detector de sobreeixidor i el control dels nivells de dipòsit, 

instal·lant un quadre elèctric el qual disposarà de tots el aparells de protecció 

magnetotèrmica i diferencial necessaris i un quadre de telecontrol. Es preveu la programació 

del programa Scada situat a l’Edar de Manresa per part de l’empresa explotadora del servei. 

5.3.6 TRAM J, CANONADA A PRESSIÓ PE DN 110 FINS A P1G 

Es preveu instal·lar una canonada de polietilè de DN 110 mm de 16 bar de pressió nominal i 

d’uns 1.206 m de longitud. Aquesta es conduirà fins a un pou de registre situat a uns 50 m 

abans del primer pou de registre d’inici del Tram G. 

Pel funcionament d’aquesta instal·lació s’instal·larà una vàlvula “Pic”, situada al final del punt 

de connexió, que té la funció de buidar el dipòsit de descàrrega. Per aquesta instal·lació es 

preveu construir una arqueta i un armari per les instal·lacions elèctriques i de telecontrol i 

instal·lar un compressor. 

Aquesta arqueta tindrà unes dimensions interiors de 1.000 x 2000 mm, i es construirà amb 

bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre solera de formigó de 25 cm 

de gruix armada amb malla d’acer de 15x15x8 mm i rodons de 12 cada 20 cm, i amb 

subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix. 

La tapa es preveu de planxa d'acer galvanitzat en calent de 2 mm de gruix i gravada a la 

part superior, i el bastiment de perfileria galvanitzada amb L de 40 mm, sobreposada a la 

part superior de les parets per evitar l'entrada d'aigua. La planxa es composarà de trams 

d'amplada màxima 50 cm. La tapa disposarà de tancament.  
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El desnivell total de la traçada del col·lector des del dipòsit de descàrrega fins a l’arqueta de 

trencament de càrrega situada a l’EDAR és favorable (24,27 m) però amb una pendent 

irregular amb punts alts i baixos relatius, de manera que s’utilitzarà un sistema de 

descàrregues a pressió pel seu funcionament. 

En camins, la canonada anirà col·locada en rasa a una fondària de 1 m sobre tub, amb 

arena de suport tipus sauló fins 10 cm sobre tub, reblerta posteriorment amb tot-u artificial 

amb una compactació del 98 % fins a la coronació. En els trams asfaltats el tot-u es 

col·locarà fins a 10 cm de la coronació, ja que es preveu asfaltar posteriorment amb mescla 

bituminosa en calent de composició grossa G-20 de 6 cm de gruix i acabat final amb mescla 

bituminosa de composició densa D-12 de 4 cm de gruix. En terreny rústic després del sauló 

el reblert es farà amb terra procedent de l’excavació, amb una bona compactació de la terra 

de reblert de la rasa, i en camins, el reblert posteriorment al sauló es farà amb tot-u artificial 

amb una compactació del 98 % fins a la coronació. 

En tot el tram es col·locaran fites de senyalització al costat del traçat que segueix la 

canonada, compost per una biga armada col·locada verticalment. 

En el traçat que segueix la canonada s’instal·laran Ventoses automàtiques trifuncionals DN 

80 amb vàlvula de comporta del mateix diàmetre, i Buidadors DN 80. Aquests equips, es 

col·locaran a l’interior de pous de registre prefabricats.  

Un cop finalitzats els treballs s’hauran de reposar tots els elements que hagin resultat 

malmesos en la realització de l’obra, així com els camins, els murs de pedra, les tanques i 

reixats existents, així com les instal·lacions soterrades s’hauran de reposar i deixar en 

perfecte estat un cop ja s’hagi col·locat les conduccions.  

Els residus procedents de l’excavació s’hauran de portar a l’abocador satisfent la taxa 

corresponent. 

5.3.7 CREUAMENT B-124 

En carreteres gestionades per la Generalitat o la Diputació, en aquest cas la carretera B-

124, es preveu un creuament mitjançant perforació horitzontal amb tub de polietilè d’alta 

densitat DN 400 mm a 16 atm i camisa de polietilè de les mateixes característiques de DN 

500 mm a 16 atm.  
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També es preveu un creuament amb el mateix sistema pel tram J el qual funcionarà amb 

canonada a pressió. 

En cas de creuaments de carreteres de gestió municipal la canonada anirà encamisada i 

aquesta anirà formigonada a tot el vol fins a 10 cm de la coronació, posteriorment es preveu 

l’asfaltat de la carretera amb mescla bituminosa en calent de composició grossa G-20 de 7 

cm de gruix i composició densa D-12 de 5 cm de gruix. 

5.3.8 DIPÒSIT DE DESCÀRREGA TRAM K 

Es preveu construir un dipòsit d’acumulació el qual es col·locarà soterrat a la cota de solera 

522,57. Les dimensions interiors d’aquest dipòsit són 2 x 3 x 3,5 m, amb estructura 

executada “in situ” amb formigó armat HA-25/P/20/IIa, i les dimensions exteriors en planta 

són de 3,7 x 3,7 m, mentre que la fondària màxima interior és de 3,5 m.  

Els murs, la solera i la llosa superior s’ha previst que tinguin un gruix de 0,25 m. L’armadura 

es preveu amb acer B 500 S. Per l’acabat superficial de la llosa del dipòsit, es farà un 

reglejat i lliscat, per assegurar unes correctes pendents. 

Tota l’estructura anirà recolzada sobre una subbase de grava de 15 cm de gruix i de formigó 

de neteja de gruix 5 cm.  

Tota la terra o runa procedent de l’excavació es portarà a l’abocador satisfent la taxa 

corresponent. 

Es preveu la instal·lació d’un detector de sobreeixidor i el control dels nivells de dipòsit, 

instal·lant un quadre elèctric el qual disposarà de tots el aparells de protecció 

magnetotèrmica i diferencial necessaris i un quadre de telecontrol. Es preveu la programació 

del programa Scada situat a l’Edar de Manresa per part de l’empresa explotadora del servei. 

5.3.9 TRAM K, CANONADA A PRESSIÓ PE DN 110 

Es preveu instal·lar una canonada de polietilè de DN 110 mm de 16 bar de pressió nominal i 

d’uns 865 m de longitud. Aquesta es conduirà fins a un pou de registre situat a uns 50 m 

abans del primer pou de registre d’inici del Tram G. 

Pel funcionament d’aquesta instal·lació s’instal·larà una vàlvula “Pic”, situada al final del punt 

de connexió, que té la funció de buidar el dipòsit de descàrrega. Per aquesta instal·lació es 



Annex 10. Col·lectors   _____ 

 

24 

 

preveu construir una arqueta i un armari per les instal·lacions elèctriques i de telecontrol i 

instal·lar un compressor. 

Aquesta arqueta tindrà unes dimensions interiors de 1.000 x 2000 mm, i es construirà amb 

bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre solera de formigó de 25 cm 

de gruix armada amb malla d’acer de 15x15x8 mm i rodons de 12 cada 20 cm, i amb 

subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix. 

La tapa es preveu de planxa d'acer galvanitzat en calent de 2 mm de gruix i gravada a la 

part superior, i el bastiment de perfileria galvanitzada amb L de 40 mm, sobreposada a la 

part superior de les parets per evitar l'entrada d'aigua. La planxa es composarà de trams 

d'amplada màxima 50 cm. La tapa disposarà de tancament.  

El desnivell total de la traçada del col·lector des del dipòsit de descàrrega fins a l’arqueta de 

trencament de càrrega situada a l’EDAR és favorable (24,27 m) però amb una pendent 

irregular amb punts alts i baixos relatius, de manera que s’utilitzarà un sistema de 

descàrregues a pressió pel seu funcionament. 

En camins, la canonada anirà col·locada en rasa a una fondària de 1 m sobre tub, amb 

arena de suport tipus sauló fins 10 cm sobre tub, reblerta posteriorment amb tot-u artificial 

amb una compactació del 98 % fins a la coronació. En els trams asfaltats el tot-u es 

col·locarà fins a 10 cm de la coronació, ja que es preveu asfaltar posteriorment amb mescla 

bituminosa en calent de composició grossa G-20 de 6 cm de gruix i acabat final amb mescla 

bituminosa de composició densa D-12 de 4 cm de gruix. En terreny rústic després del sauló 

el reblert es farà amb terra procedent de l’excavació, amb una bona compactació de la terra 

de reblert de la rasa, i en camins, el reblert posteriorment al sauló es farà amb tot-u artificial 

amb una compactació del 98 % fins a la coronació. 

En tot el tram es col·locaran fites de senyalització al costat del traçat que segueix la 

canonada, compost per una biga armada col·locada verticalment. 

En el traçat que segueix la canonada s’instal·laran Ventoses automàtiques trifuncionals DN 

80 amb vàlvula de comporta del mateix diàmetre, i Buidadors DN 80. Aquests equips, es 

col·locaran a l’interior de pous de registre prefabricats.  

Un cop finalitzats els treballs s’hauran de reposar tots els elements que hagin resultat 

malmesos en la realització de l’obra, així com els camins, els murs de pedra, les tanques i 
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reixats existents, així com les instal·lacions soterrades s’hauran de reposar i deixar en 

perfecte estat un cop ja s’hagi col·locat les conduccions.  

Els residus procedents de l’excavació s’hauran de portar a l’abocador satisfent la taxa 

corresponent. 

5.3.10 TRAM L, de P1L a P7L 

Es preveu interceptar un abocament situat al sector del carrer Bases Noves el qual 

mitjançant un tub de formigó en massa DN 250 desemboca posteriorment un cop hem 

creuat la carretera N-141c de Navarcles a Calders al inici del Sot de l’Om, el qual 

posteriorment desemboca al Torrent de La Querosa. Es preveu la construcció d’una arqueta 

interceptora, i un nou tram de col·lector de polietilè corrugat DN 400 mm d’una longitud total 

d’uns 243 m de llargada, que conduirà les aigües residuals fins a connectar amb un dipòsit 

de descàrrega de nova construcció. 

Es preveu construir una arqueta interceptora de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm, 

construïda amb parets de bloc de formigó foradat de 20 cm de gruix amb armadura, sobre 

solera de formigó de 25 cm de gruix armada amb malla d’acer de 15 x 15 x 8 mm i rodons 

de 12 cada 20 cm, i amb subbase de grava de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de 

gruix. La tapa es preveu de fosa de 600 mm de pas lliure model Brio de Norinco o similar. 

L’accés a l’interior de l’arqueta es farà mitjançant graons de polipropilè amb ànima d’acer. 

L’arqueta disposarà de reixa de grossos d’acer inoxidable AISI-316 extraïble, amb barres 

d’acer inoxidable de 10 mm, amb una separació entre barres de 7,5 cm, amb un marc de 

dimensions 600 x 575 mm col·locada a l’interior de dues guies del mateix material, soldades 

a un perfil angular i d’un bagant d’acer a col·locar en cas de que es faci necessari el tall de 

l’aigua residual. 

El col·lector serà de polietilè corrugat d’alta densitat classe R.C.E. 8 KN/m2, de diàmetre 

nominal 400 mm, col·locat en rasa i arena de suport i reblert fins sobre tub, amb una bona 

compactació tant de l’arena com de la terra de reblert de les rases. Tindrà una longitud total 

d’uns 243 m, amb un pendent variable mínim del 0,8% i màxim del 8 %. Si el material 

procedent de l’excavació no és l’adequat, es preveu terra tolerable d'aportació. 

Finalment es preveu connectar a un dipòsit de descàrrega. 
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Pel que fa als tubs col·lectors es preveu fer l’excavació estrebant i apuntalant la rasa allà on 

sigui necessari mitjançant panells metàl·lics o de fusta si s’escau, aquesta tindrà un talús ½ 

en tot el seu traçat. 

Els pous de registre es construiran sobre base de formigó en massa HM-20/P/10/I amb 

anells prefabricats de formigó armat, de dimensions interiors 1.200 mm i amb parets de 16 

cm de gruix, segons norma ASTM, i amb junt de goma amb marc i trapa de fosa amb 

tancament. Per accedir al seu interior es col·locaran pates de polipropilè amb ànima d’acer. 

Els pous han de sobresortir a una alçada d’uns 30 cm sobre el terreny existent a excepció 

de trams en camins. 

En el traçat que segueix el nou col·lector, s’hauran de substituir i reposar totes les 

instal·lacions existents que puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com els murs de 

pedra, bloc de formigó, i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts, els canals de 

reg i els murets de separació entre horts.  

Finalment es preveu el transport de runes i terres a l’abocador satisfent les taxes 

corresponents. 
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ANNEX I. CÀLCULS PÈRDUES DE CÀRREGA   

Per tal de calcular les pèrdues de càrrega que es produeixen als dos trams del sistema de 

col·lectors que funcionen mitjançant sistemes de descàrrega es fa ús de la fórmula de 

Darcy-Weissbach: 

· ·
2 ·

 

On:  

 : pèrdua de càrrega o energia (m) 

 : coeficient de fricció (adimensional) 

 : longitud del tub (m) 

 : diàmetre intern del tub (m) 

 : velocitat mitja (m/s) 

 : acceleració de la gravetat (m/s2) 

Per tal de calcular ell coeficient de fricció s’utilitza la fórmula de Colebrook-White, funció del 

número de Reynolds (Re) i el coeficient de rugositat o la rugositat relativa de les parets del 

tub: 

1
2 · log

3.7
2.51
·

 

On: 

 · : número de Reynolds (adimensional) 

 : rugositat relativa (adimensional) 

 : viscositat (m2/s) 
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m m m m m mm atm mm mm m m3/h l/s m/s m m - mm - 

TRAM J 

1.156,00 20% 524,11 499,84 -24,27 110 0 10 90 0 -24,27 0,007

1.156,00 1.387,20 524,11 499,84 -24,27 110,00 0,00 10,00 90,00 0,0064 10,0 2,778 0,437 3,35 -20,92 0,022352 0,007 38908 

1.156,00 1.387,20 524,11 499,84 -24,27 110,00 0,00 10,00 90,00 0,0064 15,00 4,167 0,655 6,91 -17,36 0,020491 0,007 58363 

1.156,00 1.387,20 524,11 499,84 -24,27 110,00 0,00 10,00 90,00 0,0064 30,00 8,333 1,310 24,09 -0,18 0,017871 0,007 116725 

TRAM K 

865,00 20% 524,11 499,84 -24,27 110 0 10 90 0 -24,27 0,007

865,00 1.038,00 524,11 499,84 -24,27 110,00 0,00 10,00 90,00 0,0064 10,0 2,778 0,437 2,51 -21,76 0,022352 0,007 38908 

865,00 1.038,00 524,11 499,84 -24,27 110,00 0,00 10,00 90,00 0,0064 15,00 4,167 0,655 5,17 -19,10 0,020491 0,007 58363 

865,00 1.038,00 524,11 499,84 -24,27 110,00 0,00 10,00 90,00 0,0064 30,00 8,333 1,310 18,03 -6,24 0,017871 0,007 116725 
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1 INTRODUCCIÓ    

L’objecte d’aquest annex és l’obtenció de totes les dades numèriques i gràfiques per 

determinar el dimensionat de tots els elements estructurals que intervenen en la futura 

EDAR de Calders. 

1.1 Tipologia de la instal·lació  

Aquesta instal·lació està formada per dos grups lineals, esquerre i dret. En el grup dret hi ha 

el que anomena aquesta estructura de forma genèrica, el reactor. Aquest grup en el nivell 

inferior està format per dos reactors biològics; dos decantadors; dipòsit de laminació-

homogeneïtzador; pou de gruixuts; pericó de recirculació-purga i pericó flotants. A nivell 

superior està format per pericó de repartiment i canals desbast. Es una estructura construïda 

fonamentalment a sota rasant.  

El grup esquerre està format per la caseta d’una sola alçària amb llosa de fonaments i de 

sostre; dos grups de quatre eres de tractament de fangs i finalment l’espessidor amb un 

nivell inferior de drenatges i un de superior pròpiament espessidor i el seu pericó. La caseta i 

les eres són unes estructures construïdes fonamentalment a sobre rasant, mentre que 

l’espessidor ho és a sota rasant. 

L’estructura d’aquests dos grups, està formada per llosa de fonaments a dos nivells, murs de 

cota de coronament variable i sostre de llosa de la caseta que porta incorporat el vessant 

que forma una coberta plana. 

1.2 Superficies reals resultants de càlcul 

Les superfícies reals resultants de càlcul de cada un dels grups són les següents: 

• GRUP 1 

MÒDUL CASETA .............................................   125,32 m2 

MÒDUL ERES ..............................  2 x 164,47 = 328,94 m2 

MÒDUL ESPESSIDOR .....................................    28,13 m2 
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• GRUP 2 

MÒDUL REACTOR ..........................................  310,49 m2 

• TOTAL ..................................................  792,88 m2 

2 ANÀLISI ESTRUCTURAL 

2.1 Descripció estructural 

Segons l’article 5è de l’EHE-08, es considera d’acord amb el Promotor d’aquest projecte 

d’execució parcial, que la vida útil nominal d’aquesta estructura d’una Estació Depuradora 

d’Aigües Residuals EDAR, és de 50 anys, entenent com a tal, el període de temps, a partir 

de la data en la que finalitza la seva execució, durant en el que haurà mantenir-se el 

compliment de les exigències. Durant aquest període requerirà una conservació normal, que 

no impliqui operacions de rehabilitació.   

L’estructura de fonaments s’han resolt mitjançant lloses massisses de formigó armat de 

cantell constant i el sostre amb una llosa massissa de formigó armat de cantell no constant.  

En el grup 1: caseta, eres i espesidor, les lloses massisses de fonaments inferiors i superiors 

s’han resolt amb un cantell de 30 cm, amb una armadura base en forma de malla 

electrosoldada de diàmetre 12 mm cada 30 cm, que es cavalcarà en una llargària de 60 cm 

com a mínim. La malla superior en el límit del perímetre acabarà amb una pota que es 

defineix en els plànols d’armat. 

La llosa del sostre de coberta de la caseta s’ha resolt en forma de pendent amb un cantell 

de promig de 22 cm, amb una armadura base en forma de malla electrosoldada de diàmetre 

10 mm cada 15 cm, que es cavalcarà en una llargària de 60 cm com a mínim. La malla 

superior en el límit del sostre o de forats acabarà amb una pota que es defineix en els 

plànols d’armat. 

En el grup 2: reactor, les lloses massisses de fonaments inferiors i superiors s’han resolt 

amb un cantell de 40 cm (s’ha considerat un ascens del nivell freàtic fins a la cota de 

426,50), amb una armadura base en forma de malla electrosoldada de diàmetre 12 mm 

cada 15 cm, que es cavalcarà en una llargària de 60 cm com a mínim. La malla superior en 

el límit del perímetre acabarà amb una pota que es defineix en els plànols d’armat. 
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En l’elecció del cantell s’ha tingut present el que indica la normativa EHE-08 en l’article 

50.2.2.1 de cantells mínims, en el que indica que no és necessària la comprovació de la 

fletxa quan la relació llum / cantell útil de l’element estudiat sigui igual o inferior als valors 

indicats en la taula 50.2.2.1a i en la columna d’Elements dèbilment armats (ρ = As / bo . d = 

0,5% => quanties baixes). Per l’altra banda, també s’ha tingut present les recomanacions de 

l’Associació de Consultors d’Estructures de Catalunya. 

 En la caseta els elements on es recolza el sostre de llosa de coberta són murs de formigó, 

d’acord amb les necessitats funcionals i ornamentals de l’ús a que es destina la planta.  

Els murs de contenció de tota la instal·lació tenen una gruixària de 30 cm. Aquests murs 

s’encofraran a dues cares. Per altra banda, si s’escau, es col·locarà una barrera 

d’estanquitat entre els junts de formigonat, de treball o de contracció, que es formin, tant en 

paraments verticals com en horitzontals.  

En el càlcul d’aquesta estructura s’ha tingut present el que indica la normativa EHE-08 en 

l’article 42.3.5 de quanties geomètriques mínimes, en el que indica que en els murs cal 

considerar una quantia geomètrica mínima de l’armadura horitzontal del 4,0 per mil amb 

acers fy = 400 N/mm2, quan es sobrepassi la dimensió de 7,50 m entre junts verticals de 

contracció i no s’interrompi l’armadura horitzontal. No obstant però, en aquesta estructura a 

més de col·locar junts de contracció, també s’ha considerat una quantia geomètrica mínima 

de l’armadura horitzontal del 4,0 per mil amb acers fy = 400 N/mm2.  

El càlcul d’aquesta estructura s’ha realitzat amb un formigó de resistència característica de 

projecte de 25 N/mm2 (HA-25/B/20/IIa). No obstant per a l’obra es considera que per motius 

d’estanquitat i durabilitat necessàries per aquest tipus d’obra, és a dir, formigons compactes i 

de bona qualitat, els murs i les lloses de fonaments que contenen aigua, la resistència 

característica ha de ser de 30 N/mm2. Així doncs i per unificar, el formigó de tota aquesta 

estructura es construirà amb un formigó designat com HA-30/B/20/IIa+Qa inclòs la caseta, 

encara que en aquest cas, com que la classe general d’exposició és IIa, els recobriments del 

sostre respondran a aquest ambient.    

2.2 Normativa aplicada 

La normativa que s'ha aplicat en el càlcul d’aquesta estructura d’acord amb les disposicions 

normatives contingudes en el Codi Tècnic de l’Edificació (C.T.E.) publicat pel Ministerio de la 

Vivienda (edició març de 2006) i desenvolupades en els Documents Bàsics, són les 

següents: 
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• DB SE  Seguridad estructural 

• DB SE-AE Acciones en la Edificación  

• DB SE-C Cimientos 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 aprovada pel Reial Decret 1247/2008, de 18 de 

juliol, tal com estableix el Capitol 3, exigències bàsiques, l’article 10, exigències bàsiques de 

seguretat estructural (SE) de la Part I del CTE. 

2.3 Durabilitat 

2.3.1 Definició del tipus d’ambient  

D’acord amb l’article 8.2.1 de la Instrucció EHE-08 es defineixen unes classes generals 

d’exposició i unes classes específiques d’exposició. 

- Fonaments  

o Classe general d’exposició:  IIa  

o Classe específica d’exposició: Qa 

o Tipificació de l’ambient:  IIa+Qa  

- Murs 

o Classe general d’exposició:  IIa  

o Classe específica d’exposició: Qa 

o Tipificació de l’ambient:  IIa+Qa 

- Bigues i sostres 

o Classe general d’exposició:  IIa  

o Classe específica d’exposició: no n’hi ha 

o Tipificació de l’ambient:  IIa 

Si la classe general d’exposició és definit com a I (interiors d’edificis no sotmesos a 

condensacions), aleshores les superfícies vistes en contacte amb l’exterior d’una altra classe 

general d’exposició, com ara balcons, ràfecs de coberta, etc., es protegiran amb una pintura 

hidrofugant tipus Sikaguard 70 o equivalent.  

2.3.2 Recobriments 

D’acord amb la Instrucció EHE-08 en l’article 37.2.4.1 es defineixen les especificacions 

envers als recobriments de les armadures passives o armadures actives preteses. 
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El recobriment mínim d’una armadura passiva es aquell que haurà de complir-se en 

qualsevol punt de la mateixa i respon a la distància entre la superfície exterior de l’armadura 

(inclòs estreps) i la superfície del formigó més propera, d’acord amb les taules 37.2.4.1.a, 

37.2.4.1.b i 37.2.4.1.c tenim:  

Taula 37.2.4.1.a. Recobriments mínims (mm) per a les classes generals d’exposició I i II 

Classe 
d’exposició Tipus de ciment 

Resistència 
característica 
del formigó 

[N/mm²] 

Vida útil del projecte (tg), (anys) 

50 100 

I Qualsevol fck ≥ 25 15 25 

II a 

CEM I 
25 ≤ fck < 40 15 25 

fck ≥ 40 10 20 

Altres tipus de ciment 
o en el cas d’ús 

d’addicions al formigó 

25 ≤ fck < 40 20 30 

fck ≥ 40 15 25 

II b 

CEM I 
25 ≤ fck < 40 20 30 

fck ≥ 40 15 25 

Altres tipus de ciment 
o en el cas d’ús 

d’addicions al formigó 

25 ≤ fck < 40 25 35 

fck ≥ 40 20 30 
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Taula 37.2.4.1.b. Recobriment mínim (mm) per a les classes generals d’exposició III i IV 

Formigó Ciment 

Vida útil 
de 

projecte 
(tg) 

(anys) 

Classes generals d’exposició 

IIIa IIIb IIIc IV 

Armat 

CEM III/A, 
CEM III/B, 
CEM IV, 

CEM II/B-S, 
B-P, A-D o 

formigó 
amb addició 

de 
microsílice 
superior al 
6% o de 
cendres 
volants 

superior al 
20% 

50 25 30 35 35 

100 30 35 40 40 

Resta de 
ciments 
emprats 

50 45 40 * * 

100 65 * * * 

Pretensat 

CEM II/A-D 
o be amb 
addició de 

fum de 
sílice 

superior al 
6% 

50 30 35 40 40 

100 35 40 45 45 

Resta de 
ciments 

utilitzables, 
segons 

l’Article 26 

50 65 45 * * 

100 * * * * 

* Aquestes situacions obligaran a uns recobriments excessius, desaconsellables des del punt de vista 

de l’execució de l’element. En aquests casos, es recomana comprovar l’Estat Límit de Durabilitat 

segons en que indica l’Annex 9 de la Instrucció EHE 08, a partir de les característiques del formigó 

prescrit en el plec de prescripcions tècniques del projecte. 

En el cas de mecanismes de deteriorament diferents de la corrosió de les armadures, 

s’empraran els valors de la taula 37.2.4.1.c. 
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Taula 37.2.4.1.c. Recobriments mínims (mm) per a les classes específiques d’exposició 

Classe 
d’exposició Tipus de ciment 

Resistència 
característica 
del formigó 

[N/mm²] 

Vida útil del projecte (tg), (anys) 

50 100 

H 

CEM III 
25 ≤ fck < 40 25 50 

fck ≥ 40 15 25 

Altres tipus de ciment 
25 ≤ fck < 40 20 35 

fck ≥ 40 10 20 

F 

CEM II/A-D 
25 ≤ fck < 40 25 50 

fck ≥ 40 15 35 

CEM III 
25 ≤ fck < 40 40 75 

fck ≥ 40 20 40 

Altres tipus de ciment 
o en el cas d’ús 

d’addicions al formigó 

25 ≤ fck < 40 20 40 

fck ≥ 40 10 20 

E(1) Qualsevol 
25 ≤ fck < 40 40 80 

fck ≥ 40 20 35 

Qa 

CEM III, CEM IV´CEM 
II/B-S, B-P, B-V, A-D 

o formigó amb 
addicióde microsílice 
superior al 6% o de 

cendres volants 
superior al 20% 

- 40 55 

Resta de ciments 
utilitzables - * * 

Qb, Qc Qualsevol - (2) (2) 

*    Aquestes situacions obligaran a uns recobriments excessius. 

(1)  Aquests valors corresponen a condicions moderadament dures d’abrasió. En el cas que no es 

prevegi forta abrasió, serà necessari realitzar un estudi detallat. 

(2) L’Autor del projecte haurà de fixar aquests valors de recobriment mínim i, en el seu cas, mesures 

addicionals, a l’objecte que es garanteixi adequadament la protecció del formigó i de les armadures 

enfront a l’agressió química concreta de la que es tracti.   

El recobriment nominal té la finalitat de garantir els valors mínims de la taula 37.2.4.1.a, i així 

es prescriurà en el projecte un valor nominal de recobriment rnom definit com rnom = rmín + Δr, 

que amb un control d’execució a nivell normal respondrà als valors de les taules 37.2.4.1.a i 

37.2.4.1.c més Ar=  10mm.  
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Així doncs els recobriments mínims i nominals que s’estableixen d’acord amb una classe 

general d’exposició IIa i una classe específica d’exposició Qa, tipus de ciment CEM III, CEM 

IV, CEM II / B-S, B-P, B-V, A-D, resistència característica del formigó 30 N/mm2 i una vida 

útil de projecte (tg) de 50 anys, són els següents:  

Mínims  /  Nominals 

- Fonaments 

o superior sabates: 40mm   /   50mm 

o lateral sabates: 70mm   /   80mm 

o inferior sabates: 40mm   /   50mm 

- Bigues fonamentació  

o superior bigues 40mm   /   50mm 

o lateral bigues :  70mm   /   80mm 

o inferior bigues :  40mm   /   50mm 

- Murs  

o Extradós:   40mm   /   50mm 

o Intradós:   40mm  /    50 mm 

- Murs   

o Intradós protegit:  20mm  /    30 mm 

- Sostres  

o superior bigues: 20mm   /   30mm 

o lateral bigues :  20mm   /   30mm 

o inferior bigues :  20mm   /   30mm 

Els recobriments inferiors indicats en sabates i bigues de fonamentació, resten definits per la 

col·locació d’una capa de formigó de neteja de 10cm segons l’apartat 4.5.1.2 del DB SE-C. 

En el cas que es formigoni contra el terreny el recobriment mínim serà de 70mm i el 

recobriment nominal de 70+10 = 80mm.   

Tanmateix el recobriment en murs per l’extradós, respon a la col·locació d’una protecció que 

eviti el contacte terreny-formigó. 

El recobriment mínim d’una armadura passiva (inclosos els estreps) haurà de complir-se en 

qualsevol punt de la mateixa. El recobriment nominal es garantirà amb separadors, que 

seran peces a utilitzar específicament per a aquesta finalitat. Independentment de que siguin 

provisionals o definitius, hauran de ser de formigó, morter, plàstic rígid o material similar. No 
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s’admet la utilització de fusta així com el de qualsevol material residual de construcció, 

encara que sigui de maó o formigó. Els separadors es col·locaran d’acord amb el que 

s’especifica a l’article i taula 69.8.2 de la Instrucció EHE-08. 

2.3.3 Valors màxims de l’obertura de fissura  

En el càlcul s’ha considerat com a valors màxims d’obertura de fissura els que defineix la 

Instrucció EHE-08 en funció de la classe d’exposició definida per a cada element o grup 

d’elements estructurals i que consta en l’article i taula 5.1.1.2.  

Classe d’exposició, 
segons l’article 8è 

w max [mm] 
Formigó armat (per a 

la combinació 
quasipermanent 

d’accions) 

Formigó pretensat 
(per a la combinació 
freqüent d’accions) 

I 0,4 0,2 

IIa, IIb, H 0,3 0,2 (1) 

IIIa, IIIb, IV, F, Qa (2) 0,2 
Descompressió 

IIIc, Qb (2), Qc (2) 0,1 
(1) Addicionalment s’haura de comprovar que les armadures actives es troben en la zona 

comprimida de la secció, sota la combinació quasipermanent d’accions. 

(2) La limitació relativa a la classe Q, només serà d’aplicació en el cas de que l’atac químic pugui 

afectar a l’armadura.  En altres casos, s’aplicarà la limitació corresponent a la classe general 

corresponent. 

2.4 Característiques dels materials estructurals 

2.4.1 Formigons 

En base als paràmetres de durabilitat definits en l’apartat 2.3, les característiques dels 

formigons a emprar són les següents: 

- Fonaments: formigó de neteja (HL): Annex 18, apartat 3.2 de la Instrucció EHE-08  

Designació HL-150/B/20 
Consistència Tova  
Grandària màxima de l’àrid 20 mm 

Ciment Tipus CEM II 42,5  
Contingut mínim per m3 ≥ 150 Kg 

- Fonaments i murs de formigó armat  

Designació HA–30/B/20/ IIa+Qa 
Resistència característica a 28 dies 30 N/mm² 
Consistència Tova  
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Grandària màxima de l’àrid 20 mm 
Exposició ambiental IIa  

Ciment 
Tipus CEM II 42,5  
Contingut mínim per m3 ≥ 325 Kg 
Relació màxima a/c ≤ 0,50  

Additius No previstos en projecte 

- Sostre caseta de formigó armat 

Designació HA–30/B/10/ IIa+Qa 
Resistència característica 28 dies 30 N/mm² 
Consistència Tova  
Grandària màxima de l’àrid 10 mm 
Exposició ambiental IIa  

Ciment 
Tipus CEM II 42,5  
Contingut mínim per m3 ≥ 325 Kg 
Relació màxima a/c ≤ 0,50  

Additius No previstos en projecte 

Els paràmetres de dosificació de màxima relació a/c i mínim contingut de ciment (Kg/m3) es 

regulen d’acord amb taula 37.3.2.a de la Instrucció EHE-08. 

2.4.2 Acer per armadures passives 

D’acord amb l’article 32, taula 32.2a de la Instrucció EHE-08, les barres corrugades seran del 

tipus d’armadura d’acer soldable amb característiques especials de ductilitat. 

Els filferros corrugats, malles electrosoldades, es regiran per l’article 32.3, taula 32.3 de la 

Instrucció EHE-08. 

Element Designació Límit elàstic 
Barres corrugades B 500SD 500 N/mm² 

 

Tensió de càlcul 

• Fonaments: fyk = 400 N/mm2 

• Murs:  fyk = 400 N/mm2  

• Sostres:  fyk = 500 N/mm2 

• Estreps:  fyk = 400 N/mm2 

2.4.3 Característiques de les lloses de fonaments 

Les lloses de fonaments emprades en el projecte responen a la tipologia i característiques 

bàsiques següents: 

Tipus: llosa massissa (cm) 30/40 
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2.4.4 Característiques dels sostres 

El sostre emprat en el projecte respon a la tipologia i característiques bàsiques següents: 

Tipus: llosa massissa (cm) 22 (promig) 

3 ACCIONS 

3.1 Accions permanents 

- Pes propi: correspon als elements estructurals, tancaments i elements separadors, 

envans, tot tipus de fusteria, revestiments, replens i equipament fix. 

- Pretensat: s’ha avaluat segons Instrucció EHE-08 

- Accions del terreny: s’ha avaluat segons instrucció DB-SE-C  

En general, pel pes propi dels diferents elements es consideraran els valors de les 

dimensions nominals i dels pesos específics mitjos, que pel materials més comuns són: 

o formigó en massa:  23,0 N/mm2 

o formigó armat i pretensat: 25,0 N/mm2 

o acer laminat:   78,5 N/mm3 

o maó massís:   18,0 N/mm3 

o maó perforat:   15,0 N/mm3 

o maó buit:     12,0 N/mm3 

Les accions permanents considerades com a càrregues uniformement repartides són: 

GRUP 1 

CASETA 

- Pes propi llosa massissa de fonaments 30 cm 7,50 KN/m2 
- Envans      1,00 KN/m2 

- Pes propi llosa massissa 22 cm de promig  5,50 KN/m2 
- Càrregues permanents en coberta   1,00 KN/m2 

ERES 

- Pes propi llosa massissa de fonaments 30 cm 7,50 KN/m2 
- Terres       9,00 KN/m2 



Annex 11. Càlculs estructurals   _____ 

 

14 

 

ESPESSIDOR 

- Pes propi llosa massissa de fonaments 30 cm 7,50 KN/m2 
- Aigua       58,00 KN/m2 

- Aigua + grava      70,00 KN/m2 

GRUP 2 

- Pes propi llosa massissa de fonaments 40 cm 10,50 KN/m2 
- Aigua       51,00 KN/m2 

- Aigua + vas      63,50 KN/m2 

- Aigua + vas + grava     68,50 KN/m2 

3.2 Accions variables 

- Sobrecàrrega d'ús: és el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici, per raó del seu ús. 

La càrrega és distribuïda uniformement segons l’ús fonamental de la zona i es tenen en 

compte les combinacions corresponents. Aquestes són les següents: 

o Sobrecàrrega de vent: és la distribució i el valor de les pressions que exerceix el 

vent sobre l’edifici i les forces resultants depenent de la forma i de les 

dimensions de la construcció, de les característiques i de la permeabilitat de la 

seva superfície. 

o Sobrecàrrega de neu: és l’acció de la càrrega de neu sobre l’edifici o en 

particular sobre una coberta, tenint en compte la seva distribució i la seva 

intensitat. Depèn del clima del lloc, del tipus de precipitació, del relleu, de 

l’entorn, de la forma de l’edifici o de la coberta, dels efectes del vent i dels 

intercanvis tèrmics en els paraments exteriors. 

o Accions tèrmiques: són les accions produïdes per les variacions de la 

temperatura ambient exterior, que depenen de les condicions climatològiques, 

l’orientació, l’exposició de l’edifici, dels característiques dels materials 

constructius, dels acabats i del revestiment, del règim de calefacció i ventilació i 

de l’aïllament tèrmic. 
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GRUP 1 

CASETA 

- Sobrecàrrega d’ús llosa de fonaments 2,00 KN/m2 
- Sobrecàrrega d’ús en cobertes  1,00 KN/m2 

- Sobrecàrrega de neu    0,90 KN/m2 

S’ha considerat l’acció del vent en la coberta inclinada d’acord amb l’annex D, Taula D.5 i en 

paraments verticals d’acord amb l’apartat 3.3, ambdós segons el DB SE-AE. Tanmateix el DB 

indica que Calders es troba en zona C (29 m / seg.) i el coeficient d’exposició  considerat en 

aquest càlcul és II (Terreny rural pla sense obstacles). 

qe = qb · ce · cp 

qe => força perpendicular a la superfície exposada 

qb => pressió dinàmica del vent => 0,52 KN/m2 

ce => coeficient d’exposició  

cp => coeficient eòlic 

COEFICIENTS EÒLICS 

En paraments verticals: 

VENT X 
esveltesa cp (pressió) cp (succió)

0,29 0,70 -0,32 
 

VENT Y 
esveltesa cp (pressió) cp (succió)

0,50 0,70 -0,40 

Calders amb una altitud de 600 m aproximadament, es troba segons el mapa en la zona 

climàtica hivernal 2. Aleshores d’acord amb l’apartat 3.5 i l’Annex E del Document Bàsic DB 

SE-AE i en funció d’aquestes dues dades, cal considerar una sobrecàrrega de neu de 0,90 

KN/m2 tant en coberta plana com en inclinada.  

D'acord a l'apartat 3.4 del DB SE-AE, poden no considerar-se si es disposen junts de dilatació a 

les distàncies, que en elements estructurals de formigó o d’acer, no hi hagi elements continus 

de més de 40m de llargària.  
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3.3 Accions accidentals 

- Sisme: s’ha d’avaluar segons la instrucció NSCE-02. 

D’acord amb l’Annex 1 de la NCSE-02, correspon a Calders una acceleració sísmica bàsica ab 

= 0.04g i en el seu apartat 1.2.3 indica: 

Cal aplicar la NCSE-02 llevat en construccions d’importància moderada, segons l’apartat 

1.2.3. Tanmateix en l’apartat 1.2.2 classifica les construccions en: 

1. D’importància moderada 

Aquelles amb probabilitat despreciable de que la seva destrucció pel terratrèmol pugui 

ocasionar víctimes, interrompre un servei primari, o produir danys econòmics significatius a 

tercers. 

En compliment d’aquests paràmetres, no s’ha considerat el sisme en el càlcul d’aquesta 

estructura. 

- Impacte: són les accions sobre un edifici causades per un impacte depenent de la 

massa, de la geometria i de la velocitat del cos que xoca, així com de la capacitat de 

deformació i de l’amortiment tant del cos com de l’element que rep l’impacte. El DB SE-

AE considera només els impactes accidentals, no els premeditats. L’impacte que 

s’avalua és el de vehicles sobre els elements estructurals. 

L’acció d’impacte de vehicles des de l’exterior de l’edifici s’ha de considerar si ho estableix 

l’ordenança municipal, en canvi, des de l’interior s’ha de considerar en totes les zones on el seu 

ús impliqui circulació de vehicles. 

La força estàtica equivalent a l’impacte de vehicles fins a 30 KN de pes total ha de ser de 50 

KN en la direcció de circulació i 25 KN en la direcció perpendicular, no actuant simultàniament. 

En el cas d’un pilar a 0,60m d’alçària per sobre el nivell del vial i sobre una superfície 

rectangular de 0,25m d’alçària per l’ample del pilar.  

Al no haver-hi pilars ni circulació de turismes no s’ha considerat l’impacte en el càlcul d’aquesta 

estructura.  
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4 CÀRREGUES 

4.1 Caseta 

LLOSA DE FONAMENTS 

Tipus de fonaments:  llosa massissa 

Cantell de la llosa   30 cm 

Pes propi    7,50 KN/m2 

Envans   1,00 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús   2,00 KN/m2 

TOTAL  10,50 KN/m2 

SOSTRE COBERTA 

Tipus de sostre:   llosa massissa 

Cantell del sostre (promig)  22 cm 

Pes propi    5,50 KN/m2 

Càrregues permanents 1,00 KN/m2 

Sobrecàrrega d’ús   1,00 KN/m2 

Sobrecàrrega de neu  0,90 KN/m2 

TOTAL    8,40 KN/m2 

4.2 Eres 

LLOSA DE FONAMENTS 

Tipus de fonaments:  llosa massissa 

Cantell de la llosa  30 cm 

Pes propi    7,50 KN/m2 

Terres    9,00 KN/m2 

TOTAL    16,50 KN/m2 

4.3 Espessidor 

LLOSA DE FONAMENTS 

Tipus de fonaments  llosa massissa 

Cantell de la llosa  30 cm 

Pes propi    7,50 KN/m2 

Aigua    58,00 KN/m2 

Aigua + vas + grava  70,00 KN/m2 



Annex 11. Càlculs estructurals   _____ 

 

18 

 

TOTAL  65,50 KN/m2 / 77,50 KN/m2 

4.4 Reactor 

LLOSA DE FONAMENTS 

Tipus de fonaments  llosa massissa 

Cantell de la llosa   40 cm 

Pes propi    10,50 KN/m2 

Aigua    51,00 KN/m2 

Aigua + vas    63,50 KN/m2 

Aigua + vas + grava   68,50 KN/m2 

TOTAL   61,50 KN/m2 / 74,00 KN/m2 / 79,00 KN/m2 

5 BASES DE CÀLCUL 

5.1 Procés general de càlcul 

Pel que fa als elements de formigó armat s'utilitza el procés de càlcul en ruptura o mètode dels 

estats límit acceptat en el Capítol 2 de la EHE-08. 

Consisteix en determinar els efectes produïts per les accions aplicades a l'estructura o part 

d’ella i a continuació, verificar la capacitat de resposta d’aquesta corresponent a l'estat límit 

estudiat. Sempre que el valor dels efectes produïts per les accions siguin inferiors a la capacitat 

de resposta de l’estructura, el comportament d’aquesta respecte d’aquest estat límit és 

correcte. 

5.2 Coeficients de seguretat 

Per tal de garantir que els efectes deguts a les accions aplicades no són més grans que els 

considerats en el càlcul, i que les respostes de l'estructura no són més petites que les 

considerades en el càlcul, hom defineix uns coeficients de majoració de les accions i de 

minoració de les resistències dels materials.  
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Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables per l’avaluació dels Estats Límit Últims, 

d’acord amb l’article 12.1 i la taula 12.1.a de la Instrucció EHE-08: 

Tipus d’acció 
Situació persistent o transitòria Situació accidental 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensat γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 γP = 1,00 
Permanent de valor no 

constant γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,50 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental --- --- γA = 1,00 γA = 1,00 

Accions permanents: Són aquelles que actuen en tot moment i són constants en magnitud i 

posició, com ara el pes propi, les càrregues mortes, etc.. 

Accions Variables: Són aquelles que poden actuar o no sobre l’estructura, com ara la 

sobrecàrrega d’ús, accions eòliques, accions climàtiques, accions degudes al procés 

constructiu, etc. 

Coeficients parcials de seguretat per les accions, aplicables per l’avaluació dels Estats Límit de 

Servei, d’acord amb l’article 12.2 i la taula 12.2 de la Instrucció EHE-08: 

Tipus d’acció Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,00 

Pretensat 
Armadura pretesa γP = 0,95 γP = 1,05 

Armadura postesa γP = 0,90 γP = 1,10 

Permanent de valor no constant γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 
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Coeficients parcials de seguretat (γ) per a les accions segons el DB-SE 

Tipus de 
verificació (1) Tipus d’acció 

Situació persistent o transitòria 
Desfavorable/ 

desestabilitzadora 
Favorable/ 

estabilitzadora 

Resistència 

Permanent 
Pes propi, pes del 

terreny 
Empenta del terreny 

Pressió de l’aigua 

 
1,35 
1,35 
1,20 

 
0,80 
0,70 
0,90 

Variable 1,50 0 

Estabilitat 

Permanent 
Pes propi, pes del 

terreny 
Empenta del terreny 

Pressió de l’aigua 

 
1.10 
1.35 
1.05 

 
0.90 
0.80 
0.95 

Variable 1.50 0 
(1) Els coeficients corresponents a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el DB-

SE-C. 

Coeficients de simultaneitat (ψ) segons el DB-SE 

 ψ0 ψ1 ψ2 
Sobrecàrrega superficial d’ús (categories segons DB-SE-AE) 
Zones residencials (categoria A) 
Zones administratives (categoria B) 
Zones destinades al públic (categoria C) 
Zones comercials (categoria D) 
Zones de trànsit i d’aparcament de vehícles lleugers amb un pes total 
inferior a 30 kN (categoria E) 
Cobertes transitables (categoria F) 
Cobertes accessibles únicament per a mantenimen (categoria G) 

 
0,7 
0,7 
0,7 
0,7 

 
0,7 
(1) 

0 

 
0,5
0,5
0,7
0,7

 
0,7
(1) 

0 

 
0,3
0,3
0,6
0,6

 
0,6
(1) 

0 
Neu 
Per a altituds > 1000 m 
Per a altituds ≤ 1000 m 

 
0,7 
0,5 

 
0,5
0,2

 
0,2
0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7

(1)  Pel que fa a les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents a l’ús des del que 

s’hi accedeix. 
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Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims, d’acord amb l’article i la taula 

15.3 de la Instrucció EHE-08: 

Situació de projecte Formigó γc Acer passiu i actiu γs 

Persistent o transitòria 1,50 1,15 

Accidental 1,30 1,00 

5.3 Hipòtesis de càlcul 

FORMIGÓ 

En el formigó l'estructura ha estat calculada per aplicació de les hipòtesis de càlcul de 

càrregues verticals i horitzontals, aplicant la combinatòria establerta en l’article 13 de la 

instrucció EHE-08: 

Estats Límit Últims article 13.2: 

Per les diferents situacions de projecte, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb 

els següents criteris: 

- Situacions persistents o transitòries: 

 

- Situacions accidentals: 

 

- Situacions sísmiques: 

 

sent: Gk,j Valor característic de les accions permanents. 

 Q*k,j Valor característic de les accions permanents de valor no constant. 

 Pk Valor característic de l’acció del pretensat. 

 Qk,1 Valor característic de l’acció variable determinant. 

 Ψ0,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants.   

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,0i,Q1,k1,QkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+P+*G+G ψγγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,Qk,EAkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+A+P+*G+G ψγγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,Q1,k1,11,QkAkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+A+P+*G+G ψγψγγγγγ
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 Ψ1,1Qk,1Valor representatiu freqüent de l’acció variable determinant.   

 Ψ2,iQk,i Valors representatius quasipermanents de les accions variables amb l’acció 

determinant o amb l’acció accidental. 

 Ak Valor característic de l’acció accidental. 

 AE,k Valor característic de l’acció sísmica.  

Estats Límit de Servei article 13.3: 

Per aquests Estats Límit es consideraran únicament les situacions de projecte persistents i 

transitòries. En aquests casos, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els 

següents criteris: 

- Combinació poc probable o característica: 

 

-  Combinació freqüent: 

 

- Combinació quasipermanent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,Q1,k1,11,QkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+P+*G+G ψγψγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,2i,QkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+P+*G+G ψγγγγ

∑∑∑
≥≥ 1>i

j,ki,0i,Q1,k1,QkP
1j

j,kj*,G
1j

j,kj,G Q+Q+P+*G+G ψγγγγγ
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6 FONAMENTS 

Coeficients parcials de seguretat segons DB SE-C 

Situació de 
dimensionat Tipus Materials 

γR                        γF 
Accions 

γE                        γF 

Persistent o 
transitòria 

Enfonsament 3,0 (1) 1,0 1,0 1,0 
Lliscament 1,5 (2) 1,0 1,0 1,0 
Bolc (2)  
Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 (3) 1,0 
Accions desestabiltzadores 1,0 1,0 1,8 1,0 
Estabiliat global 1,0 1,8 1,0 1,0 
Capacitat estructural - - 1,6 (5) 1,0 
Pilots     
Arrencament 3,5 1,0 1,0 1,0 
Ruptura horitzontal 3,5 1,0 1,0 1,0 
Pantalles     
Estabilitat fons excavació 1,0 2,5 (6) 1,0 1,0 
Sifonament 1,0 2,0 1,0 1,0 
Rotació o traslació  
Equilibri límit 1 1,0 0,6 (7) 1,0 
Model de Winkler 1 1,0 0,6 (7) 1,0 
Elements finits 1,0 1,5 1,0 1,0 

Extraordinària 

Enfonsament 2,0 (8) 1,0 1,0 1,0 
Lliscament 1,1 (2) 1,0 1,0 1,0 
Bolc  
Accions estabilitzadores 1,0 1,0 0,9 1,0 
Accions desestabiltzadores 1,0 1,0 1,2 1,0 
Estabiliat global 1,0 1,2 1,0 1,0 
Capacitat estructural - (4) - (4) 1,0 1,0 
Pilots     
Arrencament 2,3 1,0 1,0 1,0 
Ruptura horitzontal 2,3 1,0 1,0 1,0 
Pantalles  
Rotació o traslació  
Equilibri límit - - - - 
Model de Winkler 1,0 1,0 0,8 1,0 
Elements finits 1,0 1,2 1,0 1,0 

(1) En pilots es refereix a mètodes basats en assaigs de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per 

mètodes basats en fórmules analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins 

trencament i mètodes basats en proves dinàmiques de clava i contrast amb proves de càrrega, es podrà 

prendre 2,0. 
(2) D’aplicació en fonamentacions directes i murs. 
(3) En fonamentacions directes, llevat justificació en contrari, no es considerarà l’empenta passiva. 
(4) Els corresponents Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o la 

Instrucció EHE. 
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(5) Aplicable a elements de formigó estructural en el que el seu nivell d’execució és intens o normal, 

segons la Instrucció EHE. En els casos en el que el nivell de control d’execució sigui reduït, el coeficient 

γE haurà d’agafar-se, per situacions persistents o transitòries, igual a 1,8.  
(6) El coeficient γM serà igual a 2,0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les 

proximitats de la pantalla. 
(7) Afecta a l’empenta passiva. 
(8) En pilots, es refereix a mètodes basats en assaigs de camp o fórmules analítiques; per mètodes basats 

en proves de càrrega fins a trencament i mètodes basats en proves dinàmiques de clava amb control 

electrònic de la clava i contrast amb proves de càrrega, es podrà agafar 1,5. 

6.1 Descripció 

La fonamentació del grup dret i parcialment l’esquerre descendent (reactor i espessidor) s’ha 

resolt amb lloses de formigó armat de cantell constant de 40 i 30 cm respectivament més 10 

cm de formigó de neteja, que descansen en un terreny de margues. La fonamentació del 

grup esquerre descendent (caseta i eres) s’han resolt amb lloses de formigó armat de cantell 

constant de 30 cm més 10 cm de formigó de neteja, que descansen en un terreny de llims 

sorrencs. 

El càlcul de la fonamentació s’ha realitzat integradament amb el programa de càlcul de 

l’estructura. El programa resol el càlcul i dimensionat de fonamentacions superficials sobre 

el terreny, de formigó armat, sotmeses a esforços verticals i horitzontals transmesos pels 

murs. 

S’obté el cantell de les lloses i les seves armadures segons les dues direccions ortogonals.  

El càlcul s'ha realitzat amb els programes de càlcul d'estructures de CYPE Ingenieros, S.A.: 

Programa:  CYPECAD  

Versió:  2012.b 

Empresa: Cype Ingenieros, S.A. 

6.2 Descripció de l’anàlisi efectuat 

El càlcul de la llosa de fonamentació s'ha realitzat segons les indicacions de la Instrucció 

EHE-08, article 58.4.2.2. 

6.3 Comportament elàstic del terreny 

Per la realització del càlcul de la llosa de fonaments és parteix del mòdul de balast en placa 

de 300 x 300 mm, que d’acord amb la geometria de la planta, permet determinar el mòdul de 
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balast de la llosa en terreny de graves amb sorres i llims i de margues calcàries, tanmateix la 

tensió admissible del terreny.  

Del resultat del càlcul, en cap punt de la llosa es sobrepassa la tensió admissible ni es 

produeix en cap punt un enlairament de la mateixa.   

6.4 Mètode de càlcul 

El mètode de càlcul utilitzat és el d’Estats Límit Últims, d'acord amb l'article 13.2 de la EHE-

08.  

Les combinacions de càrrega a considerar són les descrites en l’apartat 5.3 d’aquesta 

memòria, però aplicant el valor unitat a tots els coeficients parcials de seguretat per les accions 

permanents i variables desfavorables i zero per les favorables i comparant el valor de la tensió 

sobre el terreny obtinguda amb la tensió admissible.  

Les comprovacions que es realitzen durant el procés de càlcul son les que es descriuen a 

continuació: 

Estat Límit de la Tensió. 

Es consideren totes les accions amb els seus valors característics. 

Pel càlcul de les tensions sobre el terreny es considera com a pes propi de la llosa la 

densitat del formigó del valor següent : 

g = 25 KN/m3 

Estat Límit d'Esgotament  enfront al tallant 

El programa comprova la resistència a compressió obliqua de l’ànima i la resistència per 

tracció de l’ànima. 

Estat Límit de punxonament 

El programa comprova la tensió tangencial nominal en la superfície crítica concèntrica a la 

zona carregada. 
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6.5 Estudi geotècnic 

Observant l’estudi geotècnic es pot veure que la llosa de fonaments del grup esquerre 

descendent (caseta i eres) descansarà sobre la unitat geotècnica C (llims sorrencs). Per altra 

banda, la llosa de fonaments del grup dret i parcialment l’esquerre descendent (reactor i 

espessidor) descansarà en la unitat geotècnica E. 

6.5.1 Estabilitat de les parets de l’excavació 

Nivell Gruix (m) Estabilitat de 
les parets 

H:V 
recomanat Altres recomanacions 

A 0,0–0,2 Baixa a mitjana 1:1 Prendre mesures per evitar la caiguda 
de material del nivell superior 

B 0,0–1,6 Mitjana 1:2 Prendre mesures per evitar la caiguda 
de graves (neteja i sanejament) 

C 0,4–3,1 Alta 1:4  

D 0,6–1,4 Mitjana 1:2 
Prendre mesures per evitar el 

despreniment de blocs i la caiguda de 
graves (neteja i sanejament) 

E >10,0 Molt alta Vertical  

6.5.2 Caseta 

ARRENCADES DE MURS PER HIPÒTESI 

Nota: Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la 

pantalla o mur en la planta. 

Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) Qx(kN) Qy(kN) T(kN·m) 

M1 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

198.8
19.4
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-5.4 
-5.4 
5.4 
5.4 

43.1 
4.2 
4.5 
4.6 
-4.5 
-4.6 
-0.6 
-0.9 
0.6 
0.9 

38.9 
2.6 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 

5.5 
0.0 
4.1 
4.7 
-4.1 
-4.7 
0.9 
-0.9 
-0.9 
0.9 

43.9 
2.9 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.7 
-0.7 
0.7 
0.7 

16.7 
1.7 
1.3 
1.3 
-1.3 
-1.3 
-0.1 
-0.2 
0.1 
0.2 

M2 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

91.4
10.6
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-0.8 
-0.9 
0.8 
0.9 

19.2 
1.1 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 

-25.4 
-0.2 
-0.4 
-0.4 
0.4 
0.4 
1.9 
1.9 
-1.9 
-1.9 

13.3 
0.4 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 

-27.0 
-0.8 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 
3.7 
4.5 
-3.7 
-4.5 

10.7 
1.2 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
-0.6 
-0.7 
0.6 
0.7 

M3 Càrrega permanent 217.3 26.2 -1.0 -5.4 6.4 -23.6 
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Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

35.1
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
11.3
11.3
-11.3
-11.3

3.8 
6.9 
7.1 
-6.9 
-7.1 
-0.3 
-0.9 
0.3 
0.9 

0.9 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 

-0.2 
5.7 
5.1 
-5.7 
-5.1 
-1.1 
0.6 
1.1 
-0.6 

2.4 
0.1 
0.0 
-0.1 
-0.0 
2.0 
2.0 
-2.0 
-2.0 

-2.4 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 
-0.1 
-0.3 
0.1 
0.3 

M4 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

109.2
12.4
1.5 
1.5 
-1.5 
-1.5 
-1.0 
-0.9 
1.0 
0.9 

-25.4 
-1.5 
-0.2 
-0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 

-22.0 
0.2 
0.3 
0.3 
-0.3 
-0.3 
2.1 
2.2 
-2.1 
-2.2 

-17.1 
-0.5 
-0.1 
-0.1 
0.1 
0.1 
0.2 
0.2 
-0.2 
-0.2 

-28.0 
-0.8 
-0.8 
-0.5 
0.8 
0.5 
3.8 
2.8 
-3.8 
-2.8 

-14.8 
-1.6 
-0.3 
-0.3 
0.3 
0.3 
0.5 
0.4 
-0.5 
-0.4 

M5 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

219.3
22.4
-1.3 
-1.3 
1.3 
1.3 
-2.0 
-2.0 
2.0 
2.0 

1.9 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
0.0 
0.1 
-0.0 
-0.1 

-39.7 
-1.7 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
3.7 
3.7 
-3.7 
-3.7 

3.2 
0.2 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 

4.1 
-1.6 
0.0 
-0.0 
-0.0 
0.0 
2.5 
2.7 
-2.5 
-2.7 

-3.4 
-0.5 
-0.2 
-0.1 
0.2 
0.1 
-0.2 
-0.3 
0.2 
0.3 

M6 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 

225.2
22.9
1.0 
1.0 
-1.0 
-1.0 
-2.1 
-2.1 
2.1 
2.1 

0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

-45.1 
-2.4 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
4.1 
4.1 
-4.1 
-4.1 

0.4 
0.1 
0.1 
0.1 
-0.1 
-0.1 
-0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 

0.5 
-2.1 
0.7 
0.7 
-0.7 
-0.7 
7.0 
7.0 
-7.0 
-7.0 

-0.5 
-0.1 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
-0.0 
-0.0 

6.5.3 Eres 

ARRENCADES DE MURS PER HIPÒTESI 

Nota:Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la 

pantalla o mur en la planta. 

Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) Qx(kN) Qy(kN) T(kN·m) 
M1 Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 
120.9
0.0 

0.1 
0.0 

15.7 
0.0 

0.1 
0.0 

19.0 
0.0 

-0.0 
0.0 

M2 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

75.7
0.0 

14.8 
0.0 

1.5 
0.0 

19.0 
0.0 

0.4 
0.0 

-2.6 
0.0 

M3 Càrrega permanent 119.1 -3.2 -17.1 0.6 -21.6 -3.1 
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Sobrecàrrega d'us 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
M4 Càrrega permanent 

Sobrecàrrega d'us 
76.1
0.0 

-14.7 
0.0 

3.4 
0.0 

-19.5 
0.0 

0.8 
0.0 

5.2 
0.0 

M5 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

88.1
0.0 

0.5 
0.0 

0.2 
0.0 

20.1 
0.0 

0.2 
0.0 

-0.1 
0.0 

M6 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

87.9
0.0 

-0.2 
0.0 

0.2 
0.0 

-20.7 
0.0 

0.3 
0.0 

-0.0 
0.0 

M7 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

58.2
0.0 

-0.0 
0.0 

15.3 
0.0 

0.3 
0.0 

33.7 
0.0 

-0.7 
0.0 

M8 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

60.1
0.0 

-0.1 
0.0 

-15.4 
0.0 

0.2 
0.0 

-33.7 
0.0 

0.6 
0.0 

M9 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

-4.4 
0.0 

0.1 
0.0 

0.3 
0.0 

-1.1 
0.0 

0.0 
0.0 

-0.5 
0.0 

M10 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

12.7
0.0 

0.6 
0.0 

0.3 
0.0 

3.4 
0.0 

0.3 
0.0 

-0.1 
0.0 

M11 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

-5.4 
0.0 

0.1 
0.0 

-0.2 
0.0 

-1.2 
0.0 

0.5 
0.0 

0.3 
0.0 

M12 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

12.9
0.0 

-0.7 
0.0 

0.2 
0.0 

-1.2 
0.0 

0.0 
0.0 

0.1 
0.0 

6.5.4 Espessidor 

ARRENCADES DE MURS PER HIPÒTESI 

Nota:Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la 

pantalla o mur en la planta. 

Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) Qx(kN) Qy(kN) T(kN·m) 

M1 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
H1 Empenta de terres

70.3 
0.0 
55.2 
-59.5
19.0 

5.6 
0.0 
21.8 
-32.1 
1.6 

-4.9 
0.0 
-7.0 
24.2 
-14.3 

-2.6 
0.0 
11.6 
-18.3 
-6.9 

-7.0 
0.0 

-11.0 
95.8 
-76.3 

-0.4 
0.0 
-6.0 
23.6 
-15.2 

M2 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
H1 Empenta de terres

181.0
0.0 

-175.5
11.4 
21.4 

-48.4 
0.0 
98.9 
-5.7 

-28.9 

-82.4 
0.0 

207.5 
-47.6 
8.0 

-51.6 
0.0 

265.5
-8.1 

-194.0

-108.8 
0.0 

108.2 
-79.7 
-3.3 

-36.6 
0.0 

112.0 
4.0 

-63.8 

M3 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
H1 Empenta de terres

89.2 
0.0 

-73.6
9.3 
5.6 

3.4 
0.0 
-8.6 
1.7 
1.5 

21.1 
0.0 

-50.3 
2.3 
12.8 

4.7 
0.0 

-24.4 
6.0 
-2.5 

24.6 
0.0 

-143.0 
2.4 
94.5 

1.5 
0.0 
-4.4 
0.2 
0.8 

M4 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
H1 Empenta de terres

177.6
0.0 

-161.9
25.0 
28.2 

47.8 
0.0 

-102.8 
6.9 
31.2 

-76.3 
0.0 

117.7 
-17.0 
23.3 

48.8 
0.0 

-271.7
7.0 

202.4

-98.7 
0.0 

113.9 
-99.6 
7.7 

36.5 
0.0 

-100.7 
3.5 
57.3 

M5 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 

150.0
0.0 

-55.3

3.5 
0.0 
25.2 

-12.7 
0.0 
43.1 

-0.4 
0.0 
-6.4 

-22.9 
0.0 

132.8 

6.9 
0.0 
14.1 
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Q2 Aigua 
H1 Empenta de terres

-30.1
-40.0

-26.4 
-2.0 

-24.2 
1.4 

-18.7 
2.8 

-97.5 
2.4 

-23.4 
-2.1 

M6 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
H1 Empenta de terres

38.7 
0.0 
32.5 
-13.1
-13.0

0.3 
0.0 
8.4 
-7.2 
-0.9 

-4.9 
0.0 
8.6 
-1.8 
-5.8 

0.6 
0.0 
38.3 
-35.2 
-2.1 

-23.7 
0.0 
36.8 
-10.3 
-35.0 

0.3 
0.0 
-2.3 
0.8 
1.7 

6.5.5 Reactor 

ARRENCADES DE MURS PER HIPÒTESI 

Nota:Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la 

pantalla o mur en la planta. 

Suport Hipòtesi 
Esforços en arrencades 

N(kN) Mx(kN·m) My(kN·m) Qx(kN) Qy(kN) T(kN·m)

M1 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

331.9 
0.0 

-180.8 
51.6 
0.0 

136.3 

-34.6 
0.0 

-155.7 
-50.3 
0.0 

242.7 

-55.1 
0.0 

563.7 
25.1 
0.0 

-508.8 

74.5 
0.0 

264.7 
-159.7 

0.0 
-70.3 

-33.5 
0.0 

712.1 
20.0 
0.0 

-652.6 

12.4 
0.0 

128.6 
65.5 
0.0 

-188.1 

M3 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

334.9 
0.0 

-168.4 
50.7 
0.0 

195.5 

31.1 
0.0 

157.8 
49.4 
0.0 

-125.6 

-56.4 
0.0 

562.3 
25.5 
0.0 

-547.9 

-72.8 
0.0 

-265.8 
158.5 
0.0 
87.8 

-37.3 
0.0 

708.9 
20.5 
0.0 

-674.8 

-26.5 
0.0 

-132.9 
-68.8 
0.0 

125.7 

M11 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

-6.7 
0.0 
44.9 
-8.9 
0.0 
9.0 

1.5 
0.0 
-0.8 
0.2 
0.0 
-0.6 

-0.5 
0.0 
3.5 
-3.8 
0.0 
0.1 

-0.4 
0.0 
-1.1 
2.4 
0.0 
-0.7 

-1.4 
0.0 
24.8 
-25.4 
0.0 
0.3 

-0.0 
0.0 
-0.3 
0.3 
0.0 
-0.0 

M5 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

332.1 
0.0 

-56.3 
68.7 
0.0 
72.9 

24.8 
0.0 
98.3 
3.7 
0.0 

-14.2 

68.7 
0.0 

-236.3 
-9.1 
0.0 

215.9 

-141.3 
0.0 

-474.3 
209.0 
0.0 
40.2 

41.2 
0.0 

-560.4 
-6.7 
0.0 

534.6 

19.2 
0.0 

134.2 
20.8 
0.0 
-7.1 

M7 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

329.5 
0.0 

-76.9 
69.0 
0.0 
24.0 

-26.6 
0.0 

-104.3 
-5.8 
0.0 

135.5 

67.9 
0.0 

-237.3 
-8.8 
0.0 

190.0 

125.5 
0.0 

417.1 
-213.1 

0.0 
-263.8 

40.1 
0.0 

-562.2 
-6.1 
0.0 

500.8 

-13.0 
0.0 

-132.5 
-19.5 
0.0 

150.3 

M4 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

145.1 
0.0 

-34.7 
23.3 
0.0 

-15.7 

-28.1 
0.0 

193.3 
1.0 
0.0 

-87.8 

-46.1 
0.0 
93.3 
-6.1 
0.0 

-34.3 

-21.0 
0.0 

252.2 
-0.6 
0.0 

-180.4 

11.2 
0.0 
94.0 
-10.7 
0.0 

-24.0 

20.4 
0.0 

281.6 
-1.0 
0.0 

-166.4 
M8 Càrrega permanent 348.8 60.6 9.0 37.4 -20.2 -0.7 
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Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

0.0 
-153.5 
52.0 
0.0 

104.5 

0.0 
-558.0 

-6.4 
0.0 

483.6 

0.0 
101.0 

0.1 
0.0 

-118.4 

0.0 
-700.3 

-2.1 
0.0 

623.4 

0.0 
-135.1 
15.8 
0.0 

149.7 

0.0 
-75.2 
-1.8 
0.0 
71.5 

M12 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

-4.0 
0.0 
68.5 
-46.1 
0.0 
7.8 

1.4 
0.0 
-1.2 
0.6 
0.0 
-1.4 

0.1 
0.0 
-9.1 
9.7 
0.0 
0.4 

-0.9 
0.0 
-2.9 
0.2 
0.0 
-5.4 

0.3 
0.0 

-36.9 
37.5 
0.0 
1.1 

-0.0 
0.0 
0.0 
-0.1 
0.0 
0.1 

M22 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

178.0 
0.0 
21.7 
-78.4 
47.0 
-56.5 

-41.0 
0.0 
-5.8 

109.2 
-73.7 
20.2 

-0.7 
0.0 
-2.3 
0.0 
0.5 
1.0 

-36.8 
0.0 
-5.8 

254.1 
-209.0 
20.0 

-14.9 
0.0 

-28.5 
28.0 
-0.9 
-0.5 

0.1 
0.0 
1.1 
-4.3 
0.6 
1.6 

M24 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

129.5 
0.0 
6.7 

-88.3 
45.8 
-33.7 

25.0 
0.0 
-5.5 
-85.0 
55.1 
-9.2 

-10.0 
0.0 

-25.7 
9.1 
7.4 
15.7 

22.2 
0.0 

-13.1 
-193.3 
165.7 
-9.8 

-13.4 
0.0 

-63.8 
86.4 
-31.9 
24.5 

6.2 
0.0 
24.4 
6.4 

-26.7 
-10.3 

M18 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

152.0 
0.0 
18.9 

-109.3 
-16.9 
32.5 

-5.6 
0.0 
5.0 

-19.3 
19.5 
-22.6 

30.4 
0.0 
4.1 

-115.5 
-4.3 
69.0 

-19.6 
0.0 
24.4 

-123.9 
18.1 
-42.0 

27.3 
0.0 
3.9 

-222.8 
-1.3 

168.7 

0.4 
0.0 
3.4 
5.3 
-0.7 

-10.1 

M13 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

181.0 
0.0 
19.8 
-97.1 
-17.6 
88.4 

9.7 
0.0 
-1.4 
-3.5 
-24.6 
-14.9 

-41.4 
0.0 
-4.6 

148.3 
4.8 

-138.7 

36.4 
0.0 

-32.2 
115.2 
-22.9 
17.7 

-35.9 
0.0 
-3.9 

272.9 
0.9 

-259.9 

-2.3 
0.0 
-0.3 
32.6 
-0.8 
34.1 

M15 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

57.7 
0.0 

-112.6 
69.5 
0.9 

103.5 

-8.5 
0.0 
-6.9 
-9.5 
3.2 
4.3 

-3.0 
0.0 

113.2 
-1.2 
-3.8 
-97.7 

-50.6 
0.0 

-15.5 
-28.0 
7.4 

-12.7 

-3.2 
0.0 

233.0 
-2.5 

-10.7 
-199.1 

1.5 
0.0 
-3.5 
3.8 
17.8 
-18.2 

M21 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

181.2 
0.0 
16.1 
-91.3 
-3.9 

-77.4 

43.7 
0.0 
4.2 

-148.1 
-2.3 
-71.3 

0.2 
0.0 
0.4 
-0.2 
0.1 
-0.1 

35.3 
0.0 
3.2 

-270.4 
-2.0 

-79.2 

0.1 
0.0 
0.1 
0.8 
0.1 
-0.2 

-1.1 
0.0 
-0.2 
0.6 
0.0 
2.9 

M26 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

283.3 
0.0 
33.2 
-56.7 
-30.8 
-146.3 

1.1 
0.0 
6.7 
2.8 
33.5 
-54.0 

-15.3 
0.0 

-120.1 
121.4 

7.2 
10.7 

-35.8 
0.0 
1.5 

-24.1 
69.1 

-103.5 

-15.7 
0.0 

-233.6 
226.3 
11.6 
13.8 

3.2 
0.0 
-0.8 

-10.3 
-17.3 
28.0 

M16 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 

13.4 
0.0 
-2.1 

-0.6 
0.0 
-3.3 

-0.8 
0.0 
-1.8 

-1.5 
0.0 
0.0 

-6.0 
0.0 
-6.9 

-0.1 
0.0 
0.9 
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Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

13.9 
-0.5 
3.1 

0.1 
0.1 
2.6 

4.8 
0.7 
-1.2 

-1.9 
0.3 
1.5 

29.0 
3.7 
-7.6 

0.3 
0.2 
-1.0 

M17 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

142.8 
0.0 
3.1 

-92.5 
-3.4 
32.0 

-27.1 
0.0 
9.9 
98.4 
1.9 

-69.0 

2.1 
0.0 

-13.4 
-12.6 
-1.1 
21.8 

-23.8 
0.0 
15.3 
198.2 
1.8 

-169.8 

0.8 
0.0 
1.0 

-25.3 
-3.0 
16.5 

-5.4 
0.0 

-23.5 
-13.8 
-0.1 
39.8 

M28 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

92.9 
0.0 
4.6 
86.9 
-39.1 
-3.0 

5.1 
0.0 
6.3 
-0.6 
2.1 
0.2 

-0.6 
0.0 
2.3 
-3.2 
0.4 
-0.3 

-5.4 
0.0 
-0.6 
-8.1 
4.4 
2.6 

-0.4 
0.0 
12.9 
-14.6 
1.3 
-0.8 

0.6 
0.0 
1.6 
-3.8 
0.7 
0.7 

M29 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

101.4 
0.0 
1.3 
97.6 
-40.8 
-3.0 

7.2 
0.0 
1.7 
10.4 
-3.7 
-0.6 

0.1 
0.0 
-1.8 
1.6 
-0.2 
0.4 

-2.0 
0.0 
0.9 
-2.1 
-0.0 
1.2 

0.4 
0.0 

-10.7 
9.8 
-0.7 
1.6 

0.7 
0.0 
2.4 
-3.4 
-0.3 
0.7 

M30 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

85.2 
0.0 
-0.1 
63.0 
-51.9 
35.5 

4.6 
0.0 
1.9 
18.2 
-12.7 
-3.7 

3.0 
0.0 
3.5 
-1.4 
1.9 
-1.7 

-1.3 
0.0 
-0.7 
-1.1 
-3.5 
7.3 

4.7 
0.0 
14.7 
-13.6 
1.1 
1.6 

-0.2 
0.0 
0.6 
-2.9 
0.7 
-0.1 

M27 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

108.9 
0.0 
3.1 
75.7 
-25.1 
3.9 

1.1 
0.0 
8.2 

-21.9 
16.8 
-1.6 

1.9 
0.0 
-2.3 
3.5 
0.8 
-1.4 

-20.1 
0.0 

-12.1 
-25.9 
19.3 
9.6 

3.0 
0.0 

-10.8 
13.3 
2.8 
-4.9 

-0.6 
0.0 
3.4 
-6.0 
1.1 
0.4 

M2 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

18.7 
0.0 
31.5 
-10.4 
0.0 
-2.3 

-0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.0 
0.7 

-0.7 
0.0 
-4.1 
2.7 
0.0 
1.6 

0.4 
0.0 
1.6 
0.6 
0.0 
8.5 

-1.2 
0.0 
-7.5 
22.6 
0.0 

-13.0 

-0.0 
0.0 
0.1 
-0.3 
0.0 
0.3 

M9 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

588.7 
0.0 

260.8 
-144.0 

0.0 
-243.3 

-45.5 
0.0 

152.1 
-183.9 

0.0 
51.3 

-4.1 
0.0 

145.7 
57.3 
0.0 

-136.8 

-71.9 
0.0 

368.8 
-402.9 

0.0 
65.6 

-7.7 
0.0 

-73.2 
-19.9 
0.0 
77.1 

-50.2 
0.0 

-184.7 
277.5 
0.0 

-74.1 

M10 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

588.6 
0.0 

247.2 
-132.7 

0.0 
-238.2 

45.9 
0.0 

-151.9 
183.1 

0.0 
-52.6 

-4.8 
0.0 

194.3 
55.5 
0.0 

-137.7 

72.9 
0.0 

-369.5 
401.4 
0.0 

-68.1 

-8.7 
0.0 

-78.3 
-20.7 
0.0 
72.6 

48.2 
0.0 

178.5 
-282.2 

0.0 
66.0 

M6 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 

18.8 
0.0 
33.1 
-27.1 
0.0 

-0.0 
0.0 
-0.2 
0.7 
0.0 

0.8 
0.0 
3.1 
-9.3 
0.0 

-1.1 
0.0 
-2.9 
0.4 
0.0 

1.4 
0.0 
5.6 

-34.7 
0.0 

0.0 
0.0 
-0.1 
0.8 
0.0 
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H1 Empenta terres 6.2 -0.9 4.2 -10.5 24.1 -0.5 

M20 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

180.0 
0.0 
18.0 
-91.8 
-17.6 
89.2 

9.6 
0.0 
-2.1 
-2.8 
-23.6 
-15.0 

41.0 
0.0 
4.2 

-148.6 
-5.4 

139.2 

38.2 
0.0 

-29.1 
108.0 
-20.4 
15.0 

35.1 
0.0 
3.6 

-274.0 
-2.2 

261.4 

1.2 
0.0 
-0.4 

-30.8 
-1.4 

-31.8 

M31 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

196.2 
0.0 

-154.3 
27.4 
0.0 

-32.7 

-35.3 
0.0 

364.8 
5.7 
0.0 

-34.6 

57.1 
0.0 

-192.3 
-0.4 
0.0 
58.1 

-19.9 
0.0 

445.5 
2.6 
0.0 

-14.5 

-35.3 
0.0 

-247.3 
25.4 
0.0 
69.2 

-30.8 
0.0 

-437.8 
-4.7 
0.0 

157.9 

M32 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

61.3 
0.0 
25.1 
4.3 
0.0 

-29.2 

9.3 
0.0 

-19.5 
11.6 
0.0 
3.1 

-9.3 
0.0 

-23.7 
39.6 
0.0 
-5.3 

-3.6 
0.0 

-33.6 
37.5 
0.0 
2.3 

-8.2 
0.0 

-70.1 
90.7 
0.0 
-7.4 

2.0 
0.0 
0.7 
-1.0 
0.0 
-1.0 

M33 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

52.0 
0.0 

-20.9 
-4.2 
0.0 
25.2 

-7.7 
0.0 

-25.8 
36.6 
0.0 
-0.5 

5.8 
0.0 

-15.4 
14.6 
0.0 
-4.3 

-9.0 
0.0 

-74.0 
89.1 
0.0 
-2.0 

-0.4 
0.0 

-23.9 
32.0 
0.0 
-4.8 

-2.1 
0.0 
-4.4 
7.3 
0.0 
-0.8 

M34 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

51.3 
0.0 
-3.7 
3.4 
0.0 
1.9 

-9.4 
0.0 

-25.2 
36.8 
0.0 
-1.2 

-9.7 
0.0 
13.5 
-14.4 
0.0 
5.7 

-8.7 
0.0 

-71.4 
88.7 
0.0 
-4.2 

0.6 
0.0 
24.0 
-33.3 
0.0 
5.7 

1.4 
0.0 
-1.8 
1.3 
0.0 
-0.4 

M35 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

60.9 
0.0 
15.6 
1.0 
0.0 

-17.6 

8.8 
0.0 

-12.2 
13.5 
0.0 
-5.0 

8.8 
0.0 
25.9 
-37.2 
0.0 
1.8 

-3.5 
0.0 

-28.7 
34.6 
0.0 
-1.0 

7.7 
0.0 
69.4 
-88.4 
0.0 
6.3 

-1.7 
0.0 
0.0 
-0.6 
0.0 
1.3 

M36 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

55.7 
0.0 

-13.6 
-1.0 
0.0 
13.5 

-3.7 
0.0 
17.7 
-15.4 
0.0 
1.3 

7.2 
0.0 
25.9 
-37.8 
0.0 
1.9 

3.4 
0.0 
31.6 
-34.8 
0.0 
-1.5 

8.5 
0.0 
71.7 
-89.6 
0.0 
4.9 

2.7 
0.0 
7.1 
-9.1 
0.0 
-0.4 

M37 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

54.5 
0.0 
14.2 
-2.0 
0.0 

-11.1 

7.1 
0.0 
20.5 
-37.4 
0.0 
6.6 

-3.8 
0.0 
24.7 
-15.7 
0.0 
-5.2 

8.8 
0.0 
67.7 
-88.0 
0.0 
6.9 

2.0 
0.0 
31.8 
-38.6 
0.0 
1.6 

-2.2 
0.0 
-5.5 
8.6 
0.0 
-0.7 

M38 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

53.3 
0.0 

-11.5 
2.0 
0.0 
10.9 

7.1 
0.0 
21.5 
-37.3 
0.0 
5.4 

4.0 
0.0 

-25.6 
15.3 
0.0 
6.0 

8.8 
0.0 
72.0 
-90.6 
0.0 
4.7 

-2.1 
0.0 

-31.8 
37.3 
0.0 
-0.9 

2.2 
0.0 
5.8 
-8.9 
0.0 
1.0 
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M39 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

56.4 
0.0 
-5.3 
-3.4 
0.0 
6.5 

-8.0 
0.0 
27.3 
-16.3 
0.0 
-7.1 

-9.0 
0.0 

-21.6 
36.9 
0.0 
-5.0 

3.8 
0.0 
36.3 
-36.5 
0.0 
-5.2 

-8.2 
0.0 

-71.2 
89.9 
0.0 
-5.4 

-1.9 
0.0 
1.2 
0.0 
0.0 
0.2 

M40 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

54.1 
0.0 
-6.1 
1.8 
0.0 

-11.8 

13.0 
0.0 

-23.5 
11.1 
0.0 
4.0 

-11.1 
0.0 

-22.8 
38.3 
0.0 
-3.0 

-3.6 
0.0 

-33.3 
33.9 
0.0 
7.2 

-8.8 
0.0 

-70.1 
88.8 
0.0 
-5.0 

0.9 
0.0 
-7.8 
8.8 
0.0 
-1.6 

M41 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

53.8 
0.0 
-8.7 
-1.2 
0.0 
14.0 

-12.0 
0.0 

-23.2 
40.8 
0.0 
-3.9 

15.1 
0.0 

-25.9 
11.4 
0.0 
2.9 

-9.2 
0.0 

-73.7 
92.5 
0.0 
-2.2 

-2.3 
0.0 

-38.1 
40.4 
0.0 
-5.5 

-1.1 
0.0 
9.3 
-8.7 
0.0 
-1.2 

M42 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

60.5 
0.0 
14.3 
-6.8 
0.0 
14.6 

-12.0 
0.0 

-23.5 
42.2 
0.0 
-3.0 

-13.0 
0.0 
22.7 
-11.0 
0.0 
-0.9 

-9.2 
0.0 

-70.1 
90.6 
0.0 
-1.7 

2.3 
0.0 
41.7 
-44.9 
0.0 
4.7 

1.7 
0.0 
-8.0 
8.8 
0.0 
-0.1 

M43 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

49.3 
0.0 

-19.8 
10.2 
0.0 

-10.1 

12.4 
0.0 

-19.7 
16.1 
0.0 
-1.8 

10.7 
0.0 
22.8 
-34.8 
0.0 
1.0 

-2.7 
0.0 

-31.2 
34.4 
0.0 
5.8 

8.9 
0.0 
67.0 
-85.0 
0.0 
5.4 

-0.9 
0.0 
8.1 
-9.0 
0.0 
2.0 

M44 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

62.2 
0.0 
19.4 
-6.3 
0.0 

-19.3 

-9.0 
0.0 
16.0 
-18.0 
0.0 
2.9 

8.8 
0.0 
24.0 
-35.5 
0.0 
0.8 

3.4 
0.0 
31.3 
-38.4 
0.0 
-3.6 

7.4 
0.0 
68.6 
-87.7 
0.0 
4.8 

2.1 
0.0 
-0.2 
0.1 
0.0 
-1.7 

M45 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

51.1 
0.0 
-2.3 
5.9 
0.0 
7.9 

7.5 
0.0 
25.9 
-37.2 
0.0 
1.1 

-5.2 
0.0 
12.1 
-14.5 
0.0 
3.8 

8.8 
0.0 
71.4 
-89.2 
0.0 
1.3 

1.3 
0.0 
24.2 
-35.5 
0.0 
9.0 

-2.0 
0.0 
-6.0 
8.4 
0.0 
-1.5 

M46 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

51.4 
0.0 

-20.8 
-5.7 
0.0 
31.0 

7.2 
0.0 
25.0 
-35.4 
0.0 
0.5 

4.8 
0.0 

-14.1 
15.5 
0.0 
-3.1 

8.9 
0.0 
70.7 
-87.2 
0.0 
0.9 

-0.9 
0.0 

-26.2 
35.0 
0.0 
-6.3 

2.0 
0.0 
5.5 
-8.0 
0.0 
1.2 

M47 
circular 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

62.4 
0.0 
24.0 
2.2 
0.0 

-26.4 

-9.1 
0.0 
21.0 
-14.6 
0.0 
-3.0 

-9.2 
0.0 

-21.9 
37.6 
0.0 
-3.8 

3.7 
0.0 
34.8 
-36.6 
0.0 
-7.7 

-7.9 
0.0 

-67.2 
88.9 
0.0 
-7.1 

-2.3 
0.0 
-0.1 
0.4 
0.0 
1.8 

M25 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

11.9 
0.0 

-0.0 
0.0 

-4.3 
0.0 

0.2 
0.0 

-28.3 
0.0 

0.3 
0.0 
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Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

1.3 
10.2 
3.9 
-1.7 

3.7 
-2.5 
-0.4 
-1.0 

-1.8 
4.5 
4.0 
-4.5 

13.3 
-17.5 
4.9 
-2.4 

-8.6 
26.8 
24.1 
-25.7 

0.8 
-1.9 
1.3 
-0.3 

M14 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

49.8 
0.0 
6.2 
41.2 
-2.9 
5.5 

7.8 
0.0 
-7.7 
7.1 
-7.0 
-6.4 

-0.6 
0.0 
-1.4 
0.3 
4.2 
-3.1 

-13.0 
0.0 

-62.1 
84.8 
-21.9 
-27.5 

-1.7 
0.0 

-11.1 
-1.2 

137.1 
-125.2 

0.3 
0.0 

-19.0 
10.7 
13.5 
-6.2 

M19 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua 
Q2 Aigua 
Q3 Terres 
H1 Empenta terres 

46.3 
0.0 
4.8 
43.6 
-2.9 
8.2 

3.1 
0.0 
-2.5 
0.7 
-3.6 
-2.2 

0.7 
0.0 
-0.1 
0.7 
-3.5 
2.9 

-0.3 
0.0 

-20.3 
10.0 
-7.4 

-22.4 

2.2 
0.0 
-0.4 
8.9 

-133.0 
124.4 

0.6 
0.0 
-0.5 
2.0 
-7.9 
6.0 

7 PROGRAMA I DADES DE CALCUL 

El càlcul s’ha realitzat amb programes informàtics de disseny i càlcul d’estructures resolent 

així el càlcul i dimensionat d’estructures de formigó armat dissenyades amb sostres 

reticulars i lloses massisses de formigó, armades en dues direccions ortogonals per edificis 

sotmesos a accions verticals i horitzontals.  

Les dimensions entre eixos de nervis, el cantell del sostre, la capa de compressió i l’ampla 

del nervi, venen definits en els plànols que acompanyen el projecte parcial d’execució. 

El càlcul s’ha realitzat amb els programes de disseny i càlcul d’estructures de CYPE 

Ingenieros, S.A.: 

Programa: CYPECAD  

Versió: 2012.b 

Empresa: Cype Ingenieros, S.A. 

7.1 Descripció de l’anàlisi efectuat pel programa 

Una vegada discretitzada l’estructura en elements senzills, barres pels pilars i sostres i 

elements finits de llosetes triangulars per a pantalles i murs, s’aplica el mètode de càlcul 

general dels desplaçaments, també conegut com mètode matricial de càlcul de la matriu de 

rigidesa. Així l’anàlisi de les sol·licitacions es realitza mitjançant un càlcul espacial en 3D, per 

mètodes matricials de rigidesa, format per pilars, cèrcols, àbacs, massissats i nervis. 

S'estableix la compatibilitat de deformacions en tots els nusos, considerant 6 graus de 

llibertat i es crea la hipòtesi de no deformabilitat del pla de cada planta per a simular el 
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comportament del sostre, impedint els desplaçaments relatius entre nusos del mateix. Per 

tant, l’edifici només podrà girar i desplaçar en el seu conjunt. 

S’accepta una certa redistribució dels esforços de la placa, partint del 85% dels moments 

finals de nusos totalment equilibrats i redistribuits en el seu conjunt, sense que procedeixi a 

una manipulació dels mateixos en l’armat. 

Quan en una mateixa planta existeixin zones independents, es considerarà cada una 

d'aquestes com una part diferent de cara a la no deformabilitat d'aquesta zona i no es tindrà 

present en el seu conjunt. Per tant, les plantes es comportaran com a plans indeformables 

independents. 

El procés general de càlcul aplicat en l’anàlisi de l’estructura es el que està establert per 

l’EHE-08 i conegut pel nom dels Estats Límit. 

S’estableix una geometria de l’estructura que sotmesa a les accions considerades en el 

projecte i obtinguts els esforços i deformacions que originen les mateixes mitjançant un 

anàlisi matricial, les suporti amb un dimensionat raonable i lògic d’armadures i seccions, 

tenint present que les deformacions no superin els valors considerats com admissibles per la 

normativa vigent. 

7.2 Opcions considerades 

El programa te present una sèrie d’opcions de càlcul que poden ser definides i modificades 

per l’usuari: 

7.2.1 Llargària d’estreps 

El programa permet dues consideracions en quant a la llargària d’estreps: 

1. Permet indicar la llargària mínima expressada en cm. a partir de la qual farem efectiu 

el reforç d’estreps en els suports de les bigues. 

Lògicament, com les llargàries de les mateixes estan referides a eixos de pilars, la 

dada a indicar a aquí serà major o igual a 15 cm, corresponent a la llargària de la 

biga situada dins del pilar pel cas de pilars petits (25x25, 30x30, …). 

El valor adoptat per aquest càlcul és de 15 cm. 

2.  Permet definir la llargària mínima expressada en cm. de la zona que desitgem 

reforçar amb estreps a partir de l’eix dels pilars extrems de la biga i cap a l’interior de 

la mateixa en el cas de que no s’aconsegueixi dita llargària. 
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El valor adoptat per aquest càlcul és de 80 cm. 

7.2.2 Redistribució de moments 

Es considera una redistribució de moments en cèrcols i jàsseres del 15%. 

7.2.3 Rigidesa a torsió 

No es considera la rigidesa a torsió en la placa llevat d’un percentatge del 10% en jàsseres i 

cèrcols de vora entre pilars. 

7.3 Dimensionat de l’estructura 

Una vegada escollits els esforços pèssims a cada element i secció de l’estructura sotmesa a 

flexió i flexió composta, es procedeix al dimensionat de les armadures seguint els criteris 

d’anàlisi del formigó armat que es deriva d’utilitzar el diagrama PARÀBOLA-RECTANGLE 

pel formigó i el LINEAL SIMPLIFICAT per l’acer, d’acord amb la normativa vigent EHE-08. 

S’utilitzen els límits exigits per les quanties mínimes indicades per a les normes, tant 

geomètriques com mecàniques, així com les disposicions indicades referents a nombre 

mínim de rodons, diàmetres mínims i separacions mínimes i màximes. 

7.3.1 Comprovació a tallant 

Es comprova a tallant la secció formada per les seccions verticals resistents situades al voltant 

de l'àbac i concèntriques amb ell, així com els elements de vora, segons l’article 44.2 de la 

Instrucció EHE-08. En el cas de que la contribució del formigó sigui insuficient per absorbir 

l'esforç, es disposaran els estreps necessaris. 

7.3.2 Comprovació a punxonament 

La comprovació a punxonament es realitza d’acord als criteris establerts en l’article 46 de la 

EHE-08, en la secció formada pel conjunt de seccions verticals resistents situades al voltant de 

cada suport i a una distància igual a dues vegades el cantell útil de la placa, comptada des de 

la cara del suport inferior. En el cas de que la contribució sigui insuficient per absorbir l'esforç es 

disposaran unes creuetes amb estreps. També es comprova que no es superi l’esforç màxim 

de punxonament definit a 46.4 (resistència màxima). 
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7.4 Armat de cèrcols 

Els cèrcols de vora i forats són un dels elements d’importància fonamental en l’esquema 

resistent dels sostres de llosa massissa. Les funcions que realitzen són: 

Enllacen i traven la placa perimetral als pilars. 

Reforcen els àbacs encastant la placa en els pilars. 

Suporten de forma directe els tancaments de façana. 

Ajuden amb el seu estrebat a resistir i evitar els punxonaments de la placa en els pilars de 

vora, qui per l’altra part, són els més delicats i desfavorables. 

Redistribueixen esforços anormals. 

Tot i no ser el cas, en zona sísmica la seva importància és bàsica, mantenint cosida tota 

l’estructura. 

Els cèrcols de vora s’han dimensionat a flexió, tallant i torsió. Seguint els criteris establerts 

en l’EHE-08 es comprova a tallant els cèrcols del sostre i tenint present el plànol de 

replanteig dels forats en el mateix en les proximitats dels pilars, es procedeix a determinar 

l’estat d’aquestes zones enfront al punxonament. 

Per aquelles zones on sigui necessari ferrallar per punxonament o tallant, s’indica en els 

plànols de replanteig, l’armadura que hauran de portar. 

S’extremarà per part de la Direcció Tècnica de l’obra el control de les armadures a tallant 

que s’indiquen en els plànols, ja siguin estreps, espirals o barres a 45º, donada la ruptura 

fràgil i brusca que pot originar-se en el sostre per absència o mala col·locació de les 

mateixes. 

7.5 Detalls i criteris constructius 

7.5.1 Cèrcols 

S’adjunten uns plànols del tipus de cèrcols, on gràficament s’especifiquen de manera 

precisa els detalls necessaris per un bon muntatge i construcció dels mateixos. 

Quan un cèrcol secundari creua recolzant-se sobre un altre, pot prescindir-se dels estreps a 

partir del punt d’encreuament, donat que, a partir d’aquest punt, la longitud de més que es 
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grafia en les plànols es realitza degut a necessitats d’ancoratge de barres per esforços de 

flexió i no de tallant.  

7.6 Deformacions 

El programa Cypecad calcula els sostres reticulars com si fossin lloses massisses però 

reduint les rigideses de les barres a la meitat, pensant fonamentalment per obtenir esforços i 

armats el més constructius possibles. Això proporciona amb la seva anàlisi elàstica i lineal 

desplaçaments verticals en els mateixos que requereixen una certa interpretació i 

manipulació perquè puguin ser útils i fiables. Els desplaçaments verticals que proporciona el 

programa són les fletxes elàstiques. 

Tanmateix els desplaçaments dels nusos en una anàlisi espacial es troben íntimament 

relacionats entre si i les fletxes representen desplaçaments diferencials relatius als pilars i 

aquests a la vegada, depenent del nombre de plantes que suportin, també experimenten 

escurçaments de menor o major magnitud. 

Per altra banda, el programa no permet la introducció directa del mòdul de deformació 

secant Ec del formigó, donat que es calcula en funció de la fck del formigó. El càlcul de la 

fletxa elàstica es realitza partint del resultat que proporciona el programa per un HA-25, 

multiplicant dit valor per la relació de mòduls, mòdul d’elasticitat de l’acer / mòdul de 

deformació secant del formigó. 

· ·
21 · 10

8500 · 25 8 ⁄ ·
21 · 10

2.726 · 10
· 7.70 /  

Les fletxes elàstiques que s’obtenen en les lloses massisses per la pèrdua de rigidesa que 

es produeix en el sistema constructiu, fa emprar un factor d’amplificació βi = 1,20 per 

considerar-les com fletxes instantànies. 

Com a conclusió final podem escriure el següent: 

·  

Σ δ : sumatori per hipòtesis dels desplaçaments verticals del punt de desplaçament màxim 

→ Fletxa elàstica facilitada pel programa. 

Σ δ : mitjana dels escurçaments dels pilars del requadre que forma part el punt del 

desplaçament màxim, facilitat pel programa. 

β: factor d’amplificació en funció de les fletxes a obtenir. 



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

39 

 

S’ha establert com a condició de càlcul en el mateix programa que el límit extrem de les 

deformacions no sobrepassin els següents valors màxims, d’acord amb l’article 50 de la 

Instrucció EHE-08: 

BIGUES, PLAQUES ALLEUGERIDES I MASSISSES (Edificacions normals) 

Fletxa activa  

fact ≤ L/400   

Fletxa total a temps infinit 

ftot ≤ L/250; f ≤ L/500 + 1,00 cm  

sent L la llum de la crugia 

En el cas de sostres unidireccionals la limitació de la fletxa activa es canvia per: 

Fletxa activa  

fact ≤ L/500; f ≤ L/1000 + 0,5 cm                  

i en voladissos, L es prendrà com 1,6 vegades el vol. 

Tanmateix i d’acord amb el CTE DB SE Seguridad estructural, apartat 4.3.3.1 els límits 

admissibles són els següents: 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS 

a. fact ≤ L/500 en pisos amb envans fràgils (com els de gran format, rajoles bordes o 

plaques) o paviments rígids sense junts. 

b. fact  ≤ L/400 en pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb junts.  

c. fact  ≤ L/300 en la resta de casos. 

CONFORT DELS USUARIS: ftot ≤ L/350 (només fletxes instantànies per qualsevol combinació 

accions del tipus denominat freqüent, curta i mitjana durada). 

APARENÇA DE L’OBRA: ftot ≤ L/300 (combinació d’accions del tipus denominat 

quasipermanent, curta i mitjana durada).  
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Si l’element en el que es comprova la fletxa és unidireccional, la llum L és la distància entre 

cares interiors dels dos pilars d’aquest tram. Si l’element que es comprova és una llosa o altre 

element bidireccional, es considerarà com llum L la diagonal del requadre estudiat.    

QUADRE RESUM SEGONS CYPE (aproximat en funció del ritme de l’obra) 

Concepte Fletxa Amplificació Sostre Combinació 
Integritat 

elements const. 
fact≤L/500/400/300 

Activa 
2,00 Llosa massissa 

G + Q pèssima 1,75 Reticular 
Aparença obra 

ftot ≤ L/300 
Total a termini 

infinit 
3,00 Llosa massissa 
2,00 Reticular 

Confort usuaris 
ftot ≤ L/350 

Instantània 
sobrecàrrega 

1,50 Llosa massissa Hipòtesi Q 1,25 Reticular 

7.7 Càlculs 

7.7.1 CASETA 

7.7.1.1 ACCIONS CONSIDERADES 

7.7.1.1.1 Gravitatòries 

Planta S.C.U.(kN/m²) Càrreg.mortes (kN/m²) 
Sostre 1 2.0 1.0 

Fonamentació 2.0 1.0 

7.7.1.1.2 Vent 

CTE DB SE-AE 

Codi Tècnic de l'Edificació. 

Document Bàsic Seguretat Estructural - Accions en l'Edificació 

Zona eòlica: C 

Grau d'aspror: II. Terreny rural pla sense obstacles 

L'acció del vent es calcula a partir de la pressió estàtica qe que actua en la direcció 

perpendicular a la superfície exposada. El programa obté de forma automàtica aquesta 

pressió, conforme als criteris del Codi Tècnic de l'Edificació DB-SE AE, en funció de la 

geometria de l'edifici, la zona eòlica i grau d'aspror seleccionats, i l'alçada sobre el terreny 

del punt considerat: 

 · ·  

On: 
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: És la pressió dinàmica del vent conforme al mapa eòlic de l'Annex D. 

: És el coeficient d'exposició, determinat conforme a les especificacions de l'Annex D.2, en 

funció del grau d'aspror de l'entorn i l'alçada sobre el terreny del punt considerat. 

: És el coeficient eòlic o de pressió, calculat segons la taula 3.5 de l'apartat 3.3.4, en funció 

de l'esveltesa de l'edifici en el pla paral·lel al vent. 

 Vent X Vent Y 
Qb (kN/m²) esveltesa cp (pressió) cp (succió) esveltesa cp (pressió) cp (succió)

0.52 0.29 0.70 -0.32 0.50 0.70 -0.40 
 

Amples de faixa 
Plantes Ample de faixa Y(m) Ample de faixa X(m) 

En totes les plantes 6.00 10.20 

Es realitza anàlisi dels efectes de 2on ordre 

Valor per a multiplicar els desplaçaments 1.50 

Coeficients de Càrregues 

    +X: 1.00            -X:1.00 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

Càrregues de vent 
Planta Vent X (kN) Vent Y (kN) 

Sostre 1 9.973 18.327 

Conforme a l'article 3.3.2., apartat 2 del Document Bàsic AE, s'ha considerat que les forces 

de vent per planta, en cada adreça de l'anàlisi, actuen amb una excentricitat de ±5% de la 

dimensió màxima de l'edifici 

7.7.1.1.3 Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques

Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us

Vent +X exc.+ 
Vent +X exc.- 
Vent -X exc.+ 
Vent -X exc.- 
Vent +Y exc.+ 
Vent +Y exc.- 
Vent -Y exc.+ 
Vent -Y exc.- 
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7.7.1.2 ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

7.7.1.3 SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord 

amb els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

7.7.1.3.1 Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de seguretat 
(γ) 

Coeficients de combinació 
(ψ) 

Favorable Desfavorable Principal
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de seguretat 
(γ) 

Coeficients de combinació 
(ψ) 

Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Tensions sobre el terreny 

Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 

Desplaçaments 

Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Vent (Q) 0.000 1.000 

7.7.1.3.2 Combinacions 

- Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us 
V(+X exc.+) Vent +X exc.+ 
V(+X exc.-) Vent +X exc.- 
V(-X exc.+) Vent -X exc.+ 
V(-X exc.-) Vent -X exc.- 
V(+Y exc.+) Vent +Y exc.+ 
V(+Y exc.-) Vent +Y exc.- 
V(-Y exc.+) Vent -Y exc.+ 
V(-Y exc.-) Vent -Y exc.- 
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- E.L.U. de ruptura. Formigó 

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 1.000          
2 1.350          
3 1.000 1.500         
4 1.350 1.500         
5 1.000  1.500        
6 1.350  1.500        
7 1.000 1.050 1.500        
8 1.350 1.050 1.500        
9 1.000 1.500 0.900        

10 1.350 1.500 0.900        
11 1.000   1.500       
12 1.350   1.500       
13 1.000 1.050  1.500       
14 1.350 1.050  1.500       
15 1.000 1.500  0.900       
16 1.350 1.500  0.900       
17 1.000    1.500      
18 1.350    1.500      
19 1.000 1.050   1.500      
20 1.350 1.050   1.500      
21 1.000 1.500   0.900      
22 1.350 1.500   0.900      
23 1.000     1.500     
24 1.350     1.500     
25 1.000 1.050    1.500     
26 1.350 1.050    1.500     
27 1.000 1.500    0.900     
28 1.350 1.500    0.900     
29 1.000      1.500    
30 1.350      1.500    
31 1.000 1.050     1.500    
32 1.350 1.050     1.500    
33 1.000 1.500     0.900    
34 1.350 1.500     0.900    
35 1.000       1.500   
36 1.350       1.500   
37 1.000 1.050      1.500   
38 1.350 1.050      1.500   
39 1.000 1.500      0.900   
40 1.350 1.500      0.900   
41 1.000        1.500  
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42 1.350        1.500  
43 1.000 1.050       1.500  
44 1.350 1.050       1.500  
45 1.000 1.500       0.900  
46 1.350 1.500       0.900  
47 1.000         1.500 
48 1.350         1.500 
49 1.000 1.050        1.500 
50 1.350 1.050        1.500 
51 1.000 1.500        0.900 
52 1.350 1.500        0.900 

- E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 1.000          
2 1.600          
3 1.000 1.600         
4 1.600 1.600         
5 1.000  1.600        
6 1.600  1.600        
7 1.000 1.120 1.600        
8 1.600 1.120 1.600        
9 1.000 1.600 0.960        

10 1.600 1.600 0.960        
11 1.000   1.600       
12 1.600   1.600       
13 1.000 1.120  1.600       
14 1.600 1.120  1.600       
15 1.000 1.600  0.960       
16 1.600 1.600  0.960       
17 1.000    1.600      
18 1.600    1.600      
19 1.000 1.120   1.600      
20 1.600 1.120   1.600      
21 1.000 1.600   0.960      
22 1.600 1.600   0.960      
23 1.000     1.600     
24 1.600     1.600     
25 1.000 1.120    1.600     
26 1.600 1.120    1.600     
27 1.000 1.600    0.960     
28 1.600 1.600    0.960     
29 1.000      1.600    
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30 1.600      1.600    
31 1.000 1.120     1.600    
32 1.600 1.120     1.600    
33 1.000 1.600     0.960    
34 1.600 1.600     0.960    
35 1.000       1.600   
36 1.600       1.600   
37 1.000 1.120      1.600   
38 1.600 1.120      1.600   
39 1.000 1.600      0.960   
40 1.600 1.600      0.960   
41 1.000        1.600  
42 1.600        1.600  
43 1.000 1.120       1.600  
44 1.600 1.120       1.600  
45 1.000 1.600       0.960  
46 1.600 1.600       0.960  
47 1.000         1.600 
48 1.600         1.600 
49 1.000 1.120        1.600 
50 1.600 1.120        1.600 
51 1.000 1.600        0.960 
52 1.600 1.600        0.960 

- Desplaçaments 

Comb. G Qa V(+X 
exc.+) 

V(+X 
exc.-) 

V(-X 
exc.+) 

V(-X 
exc.-) 

V(+Y 
exc.+) 

V(+Y 
exc.-) 

V(-Y 
exc.+) 

V(-Y 
exc.-) 

1 1.000          
2 1.000 1.000         
3 1.000  1.000        
4 1.000 1.000 1.000        
5 1.000   1.000       
6 1.000 1.000  1.000       
7 1.000    1.000      
8 1.000 1.000   1.000      
9 1.000     1.000     

10 1.000 1.000    1.000     
11 1.000      1.000    
12 1.000 1.000     1.000    
13 1.000       1.000   
14 1.000 1.000      1.000   
15 1.000        1.000  
16 1.000 1.000       1.000  
17 1.000         1.000 
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18 1.000 1.000        1.000 

7.7.1.4 DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 
1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.00 3.00 
0 Fonamentació - - - 0.00 

7.7.1.5  DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 

7.7.1.5.1 Murs 

• Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

• Les dimensions estan expressades en metres. 

Dades geomètriques del mur 

Ref. Tipus mur GI-GF Vértex 
Inicial Final 

Planta Dimensions Esquerra 
+Dreta=Total 

M1 Mur de 
formigó armat 0-1 (35.15,  5.24) (45.05,  5.24) 1 0.15+0.15=0.3 

M2 Mur de 
formigó armat 0-1 (35.15,  5.24) (35.15, 10.33) 1 0.15+0.15=0.3 

M3 Mur de 
formigó armat 0-1 (35.15, 10.33) (45.05, 10.35) 1 0.15+0.15=0.3 

M4 Mur de 
formigó armat 0-1 (45.05,  5.24) (45.05, 10.35) 1 0.15+0.15=0.3 

M5 Mur de 
formigó armat 0-1 (37.90,  5.24) (37.90, 10.34) 1 0.1+0.1=0.2 

M6 Mur de 
formigó armat 0-1 (41.50,  5.24) (41.49, 10.34) 1 0.1+0.1=0.2 

 

Empentes i sabata del mur 

Ref. Empenta Sabata del mur 

M1 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 8243.00 kN/m³ 

M2 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.10 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 8243.00 kN/m³ 
M3 Empenta esquerra: Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
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Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 
Tensions admisibles 

-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 8243.00 kN/m³ 

M4 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 8243.00 kN/m³ 

M5 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 8243.00 kN/m³ 

M6 

Empenta esquerra: 
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.10 dre.:0.10 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 8243.00 kN/m³ 

7.7.1.6 LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 

Lloses 
fonamentació 

Cantell 
(cm) 

Mòdul balast 
(kN/m³) 

Tensió admisible 
en situacions 

persistents (MPa) 

Tensió admisible 
en situacions 

accidentals (MPa) 
Totes 30 8243.00 0.170 0.255 

7.7.1.7 MATERIALS UTILITZATS 

7.7.1.7.1 Formigons 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.50 

7.7.1.7.2 Acers per element i posició 

• Acers en barres 

Element Posició Acer fyk(MPa) γs 
Pilars i pantalles B 400 S 400 1.15 

Bigues 

Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 
Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 
Muntatge(superior) B 500 S 500 1.15 
Pell(lateral) B 500 S 500 1.15 
Estreps B 400 S 400 1.15 
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Big. de fonamentació B 400 S 400 1.15 

Sostres 

Punxonament B 400 S 400 1.15 
Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 
Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 
Nervis negatius B 500 S 500 1.15 
Nervis positius B 500 S 500 1.15 

Lloses de fonamentació B 400 S 400 1.15 

• Acers en perfils 

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic (MPa) Mòdul d'elasticitat (GPa) 
Acers conformats S235 235 210 

Acers laminats S275 275 210 

7.7.2 ERES 

7.7.2.1 ACCIONS CONSIDERADES 

7.7.2.1.1 Gravitatòries 

Planta S.C.U.(kN/m²) Càrreg.mortes (kN/m²) 
Coronament mur (431,12) 0.0 0.0 

Fonamentació 0.0 9.0 

7.7.2.1.2 Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Càrrega permanent
Sobrecàrrega d'us

7.7.2.2 ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

7.7.2.3 SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord 

amb els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
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Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

7.7.2.3.1 Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorab
le Principal (ψp)  

Acompanyament 
(ψa) 

 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Tensions sobre el terreny 

Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 

 
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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Desplaçaments 

Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 

Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

7.7.2.3.2 Combinacions 

Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 

Qa Sobrecàrrega d'us 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

Comb. G Qa 
1 1.000  
2 1.350  
3 1.000 1.500 
4 1.350 1.500 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

Comb. G Qa 
1 1.000  
2 1.600  
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600

Desplaçaments 

Comb. G Qa 
1 1.000  
2 1.000 1.000

 

7.7.2.4 DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 
1 Coronament mur (431,12) 1 Coronament mur (431,12) 1.20 1.20 
0 Fonamentació - - - 0.00 
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7.7.2.5 DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 

7.7.2.5.1 Murs 

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

7.7.2.5.2 Dades geomètriques del mur 

Ref. Tipus mur GI- 
GF Vértex Inicial-Final Planta Dimensions Esquerra 

+Dreta =Total 

M1 Mur de formigó 
armat 0-1 (19.55, 0.15) (34.85, 0.14) 1 0.15+0.15=0.3 

M2 Mur de formigó 
armat 0-1 (19.55, 0.15) (19.55, 10.35) 1 0.15+0.15=0.3 

M3 Mur de formigó 
armat 0-1 (19.55, 10.35) (34.85, 10.34) 1 0.15+0.15=0.3 

M4 Mur de formigó 
armat 0-1 (34.85, 0.14) (34.85, 10.34) 1 0.15+0.15=0.3 

M5 Mur de formigó 
armat 0-1 (19.55, 5.25) (26.45, 5.25) 1 0.15+0.15=0.3 

M6 Mur de formigó 
armat 0-1 (27.94, 5.24) (34.85, 5.24) 1 0.15+0.15=0.3 

M7 Mur de formigó 
armat 0-1 (27.20, 0.14) (27.20, 4.49) 1 0.15+0.15=0.3 

M8 Mur de formigó 
armat 0-1 (27.20, 6.00) (27.20, 10.34) 1 0.15+0.15=0.3 

M9 Mur de formigó 
armat 0-1 (26.45, 4.49) (27.94, 4.49) 1 0.15+0.15=0.3 

M10 Mur de formigó 
armat 0-1 (26.45, 4.49) (26.46, 6.00) 1 0.15+0.15=0.3 

M11 Mur de formigó 
armat 0-1 (26.46, 6.00) (27.95, 6.00) 1 0.15+0.15=0.3 

M12 Mur de formigó 
armat 0-1 (27.94, 4.49) (27.95, 6.00) 1 0.15+0.15=0.3 

7.7.2.5.3 Empentes i sabata del mur 

Referència Empenta Sabata del mur 

M1 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M2 
Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.10 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
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Sense càrregues -Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M3 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.10 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M4 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.10 dre.:0.00 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M5 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M6 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M7 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M8 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M9 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M10 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 
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M11 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

M12 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.170 MPa 
-Situacions accidentals: 0.255 MPa 

Mòdul de balast: 7935.00 kN/m³ 

7.7.2.6 LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 

Lloses 
fonamentació Cantell (cm) Mòdul balast 

(kN/m³) 
Tensió admisible 

en situacions 
persistents (MPa) 

Tensió admisible 
en situacions 

accidentals (MPa) 
Totes 30 7935.00 0.170 0.255 

7.7.2.7 MATERIALS UTILITZATS 

7.7.2.7.1 Formigons 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.50 

7.7.2.8 ACERS PER ELEMENT I POSICIÓ 

• Acers en barres 

Element Posició Acer 
fyk 

(MPa) 
 

γs 
 

Pilars i pantalles B 400 S 400 1.15 

Bigues 

Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 
Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 
Muntatge(superior) B 500 S 500 1.15 
Pell(lateral) B 500 S 500 1.15 
Estreps B 400 S 400 1.15 

Sostres 

Punxonament B 400 S 400 1.15 
Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 
Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 
Nervis negatius B 500 S 500 1.15 
Nervis positius B 500 S 500 1.15 

Lloses de fonamentació B 400 S 400 1.15 
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• Acers en perfils 

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa) Mòdul d'elasticitat(GPa) 
Acers conformats S235 235 210 

Acers laminats S275 275 210 

7.7.3 ESPESSIDOR 

7.7.3.1 ACCIONS CONSIDERADES 

7.7.3.1.1 Gravitatòries 

Planta S.C.U.(kN/m²) Càrreg.mortes (kN/m²) 
Coronament mur (430,09) 0.0 0.0 

Fonaments sup 0.0 0.0 
Fonamentació 0.0 0.0 

7.7.3.1.2 Hipòtesi de càrrega 

Automàtiques Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

Addicionals 

Referència Naturalesa
Q1 Aigua Sobrecàrrega d'us 
Q2 Aigua Sobrecàrrega d'us 

H1 Empenta de 
terres 

Empentes del 
terreny 

7.7.3.1.3 Empentes en murs 

M1 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta de terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M1 (Q2) 

Una situació de rebliment 
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- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M2 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta de terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M2 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M3 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta de terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M3 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 
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M4 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta de terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M4 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M5 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M5 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M6 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 
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M6 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

7.7.3.1.4 Llistat de càrregues 

Càrregues especials introduïdes (en KN, KN/m i KN/m2) 

 

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

0 Q1 Aigua Superficial 75.00 (0.36, 8.53) (3.57, 8.56) 
(3.56, 3.49) (0.31, 3.49) 

 Q1 Aigua Superficial 75.00 (0.31, 10.18) (0.99, 10.16) 
(0.97, 8.93) (0.31, 8.90) 

 Q2 Aigua Superficial 58.00 (1.33, 10.24) (3.48, 10.19) 
(3.45, 8.89) (1.29, 8.89) 

7.7.3.2  ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

7.7.3.3 SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord 

amb els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

 

Gk Acció permanent 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

59 

 

Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

7.7.3.3.1 Coeficients parcials de seguretat (�) i coeficients de combinació (�) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) 

 
Coeficients de combinació (ψ)

 

Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Empentes del terreny (H) 1.000 1.350 - - 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Empentes del terreny (H) 1.000 1.600 - - 

Tensions sobre el terreny 

Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 

Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Empentes del terreny (H) 1.000 1.000 
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Desplaçaments 

Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 

Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Empentes del terreny (H) 1.000 1.000 

7.7.3.3.2 Combinacions 

Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua Q1 Aigua 
Q2 Aigua Q2 Aigua 
H1 Empenta de terres H1 Empenta de terres 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

Comb. G Qa Q1 Aigua Q2 Aigua H1 Empenta de terres 
1 1.000    1.000 
2 1.350    1.000 
3 1.000 1.500   1.000 
4 1.350 1.500   1.000 
5 1.000  1.500  1.000 
6 1.350  1.500  1.000 
7 1.000 1.500 1.500  1.000 
8 1.350 1.500 1.500  1.000 
9 1.000   1.500 1.000 

10 1.350   1.500 1.000 
11 1.000 1.500  1.500 1.000 
12 1.350 1.500  1.500 1.000 
13 1.000  1.500 1.500 1.000 
14 1.350  1.500 1.500 1.000 
15 1.000 1.500 1.500 1.500 1.000 
16 1.350 1.500 1.500 1.500 1.000 
17 1.000    1.350 
18 1.350    1.350 
19 1.000 1.500   1.350 
20 1.350 1.500   1.350 
21 1.000  1.500  1.350 
22 1.350  1.500  1.350 
23 1.000 1.500 1.500  1.350 
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24 1.350 1.500 1.500  1.350 
25 1.000   1.500 1.350 
26 1.350   1.500 1.350 
27 1.000 1.500  1.500 1.350 
28 1.350 1.500  1.500 1.350 
29 1.000  1.500 1.500 1.350 
30 1.350  1.500 1.500 1.350 
31 1.000 1.500 1.500 1.500 1.350 
32 1.350 1.500 1.500 1.500 1.350 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

Comb. G Qa Q1 Aigua Q2 Aigua H1 Empenta de terres 
1 1.000    1.000 
2 1.600    1.000 
3 1.000 1.600   1.000 
4 1.600 1.600   1.000 
5 1.000  1.600  1.000 
6 1.600  1.600  1.000 
7 1.000 1.600 1.600  1.000 
8 1.600 1.600 1.600  1.000 
9 1.000   1.600 1.000 

10 1.600   1.600 1.000 
11 1.000 1.600  1.600 1.000 
12 1.600 1.600  1.600 1.000 
13 1.000  1.600 1.600 1.000 
14 1.600  1.600 1.600 1.000 
15 1.000 1.600 1.600 1.600 1.000 
16 1.600 1.600 1.600 1.600 1.000 
17 1.000    1.600 
18 1.600    1.600 
19 1.000 1.600   1.600 
20 1.600 1.600   1.600 
21 1.000  1.600  1.600 
22 1.600  1.600  1.600 
23 1.000 1.600 1.600  1.600 
24 1.600 1.600 1.600  1.600 
25 1.000   1.600 1.600 
26 1.600   1.600 1.600 
27 1.000 1.600  1.600 1.600 
28 1.600 1.600  1.600 1.600 
29 1.000  1.600 1.600 1.600 
30 1.600  1.600 1.600 1.600 
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31 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 
32 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Desplaçaments 

Comb. G Qa Q1 Aigua Q2 Aigua H1 Empenta de terres 
1 1.000    1.000 
2 1.000 1.000   1.000 
3 1.000  1.000  1.000 
4 1.000 1.000 1.000  1.000 
5 1.000   1.000 1.000 
6 1.000 1.000  1.000 1.000 
7 1.000  1.000 1.000 1.000 
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

7.7.3.4 DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota 
2 Coronament mur (430,09) 2 Coronament mur (430,09) 3.60 0.00 
1 Fonaments sup 1 Fonaments sup 2.20 -3.60 
0 Fonamentació    -5.80 

7.7.3.5 DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 

7.7.3.5.1 Murs 

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

Dades geomètriques del mur 

Ref. Tipus mur GI- 
GF Vértex Inicial-Final Planta Dimensions Esquerra 

+Dreta  =Total 

M1 Mur de formigó 
armat 0-2 ( 0.14, 10.35) ( 3.65, 10.35) 2 

1 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M2 Mur de formigó 
armat 0-2 ( 3.65, 3.35) ( 3.65, 10.35) 2 

1 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M3 Mur de formigó 
armat 0-2 ( 0.15, 3.35) ( 3.65,  3.35) 2 

1 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4 Mur de formigó 
armat 0-2 ( 0.15, 3.35) ( 0.14, 10.35) 2 

1 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M5 Mur de formigó 
armat 0-2 ( 0.15, 8.75) ( 3.65,  8.75) 2 

1 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M6 Mur de formigó 
armat 0-2 ( 1.15, 8.75) ( 1.15, 10.35) 2 

1 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
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Empentes i sabata del mur 

Referència Empent. Sabata del mur 

M1 

Empenta esquerra:
M1 (ET) 

Empenta dreta : 
M1 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 86982.00 kN/m³ 

M2 

Empenta esquerra:
M2 (Q1) 

Empenta dreta : 
M2 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.10 dre.:0.00 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 86982.00 kN/m³ 

M3 

Empenta esquerra:
M3 (Q1) 

Empenta dreta : 
M3 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 86982.00 kN/m³ 

M4 

Empenta esquerra:
M4 (ET) 

Empenta dreta : 
M4 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.10 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 86982.00 kN/m³ 

M5 

Empenta esquerra:
M5 (Q2) 

Empenta dreta : 
M5 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 86982.00 kN/m³ 

M6 

Empenta esquerra:
M6 (Q1) 

Empenta dreta : 
M6 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 86982.00 kN/m³ 

7.7.3.6 LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 

Lloses 
fonamentació 

Cantell 
(cm) 

Mòdul balast 
(kN/m³) 

Tensió admisible 
en situacions 

persistents (MPa) 

Tensió admisible 
en situacions 

accidentals (MPa) 
Totes 30 86982.00 0.250 0.375 
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7.7.3.7 MATERIALS UTILITZATS 

7.7.3.7.1 Formigons 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.50 

7.7.3.7.2 Acers per element i posició 

• Acers en barres 

Element Posició Acer Fyk (MPa) γs 
Pilars i pantalles B 400 S 400 1.15 

Bigues 

Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 
Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 
Muntatge(superior) B 500 S 500 1.15 
Pell(lateral) B 500 S 500 1.15 
Estreps B 400 S 400 1.15 

Sostres 

Punxonament B 400 S 400 1.15 
Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 
Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 
Nervis negatius B 500 S 500 1.15 
Nervis positius B 500 S 500 1.15 

Lloses de fonamentació B 400 S 400 1.15 

• Acers en perfils 

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa) Mòdul d'elasticitat(GPa) 
Acers conformats S235 235 210 

Acers laminats S275 275 210 

7.7.4 REACTOR  

7.7.4.1 ACCIONS CONSIDERADES 

7.7.4.1.1 Gravitatòries 

Planta S.C.U.(kN/m²) Càrreg.mortes (kN/m²) 
Coron. murs resta (430,90) 0.0 0.0 

Coron. murs REA+CD (430,10) 0.0 0.0 
Fonament sup REP+CD(429,20) 0.0 0.0 

Fonamentació 0.0 0.0 
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7.7.4.1.2 Hipòtesi de càrrega 

Automàtique
s 

Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

Addicionals 

Referència Naturalesa
Q1 Aigua Sobrecàrrega d'us 
Q2 Aigua Sobrecàrrega d'us 
Q3 Terres Sobrecàrrega d'us 
H1 Empenta 
terres 

Empentes del 
terreny 

 

7.7.4.1.3 Empentes en murs 

M1 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M1 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M2 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 
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o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M2 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M3 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M3 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M4 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 
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M4 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M5 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

 Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M5 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M6 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 
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M6 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M7 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M7 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M8 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 
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M8 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M9 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M9 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M10 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M10 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M11 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 
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M11 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M12 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M12 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M13 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M13 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 
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M14 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M14 (Q3) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q3 Terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M15 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M15 (Q1) 

Una situació de rebliment 
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- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M16 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M16 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M17 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M17 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 
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M18 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M18 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M19 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M19 (Q3) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q3 Terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 
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o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M20 (ET) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:H1 Empenta terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M20 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M21 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M22 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M22 (Q3) 

Una situació de rebliment 
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- Càrrega:Q3 Terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M24 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M24 (Q3) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q3 Terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 

o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M25 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M25 (Q3) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q3 Terres 

- Amb replè: Cota 0.00 m 
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o Angle de talús 0.00 Graus 

o Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

o Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

o Angle fregament intern 30.00 Graus 

o Evacuació per drenatge 100.00 % 

M26 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M26 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 

M27 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M27 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M28 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 
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M28 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M29 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M29 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M30 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M30 (Q2) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M31 (Q1) 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota 0.00 m 
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M32 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M32 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M33 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M33 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M34 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M34 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 
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M35 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M35 (Q2) circulat 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M36 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M36 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M37 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M37 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 
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M38 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M38 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M39 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M39 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M40 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M40 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 
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M41 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M41 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M42 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M42 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M43 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M43 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 
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M44 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M44 (Q2) circular  

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M45 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M45 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M46 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M46 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 
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M47 (Q1) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q1 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

M47 (Q2) circular 

Una situació de rebliment 

- Càrrega:Q2 Aigua 

- Amb nivell freàtic: Cota -0.80 m 

7.7.4.1.4 Llistat de càrregues 

Càrregues especials introduïdes (en KN, KN/m i KN/m2) 

 

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades 

0 Q1 Aigua Superficial 51.00 

( 10.85, 22.01) ( 12.84, 22.01) 
( 12.84, 26.92) ( 2.97, 26.92) 
( 2.97, 22.06) ( 4.96, 22.06) 
( 5.79, 24.10) ( 7.95, 24.99) 

( 10.02, 24.13) 

 Q1 Aigua Superficial 51.00 

( 4.93, 22.02) ( 3.00, 22.02) 
( 3.00, 17.05) ( 12.77, 17.05) 

( 12.77, 21.99) ( 10.87, 21.99) 
( 10.04, 19.89) ( 7.95, 19.01) 

( 5.77, 19.89) 

 Q1 Aigua Superficial 51.00 

( 16.98, 22.00) ( 14.98, 22.00) 
( 14.98, 26.92) ( 24.85, 26.92) 
( 24.85, 21.98) ( 22.89, 21.98) 
( 21.99, 24.14) ( 19.94, 24.93) 

( 17.83, 24.06) 

 Q1 Aigua Superficial 51.00 

( 16.94, 21.98) ( 14.98, 21.98) 
( 14.98, 17.09) ( 24.87, 17.09) 
( 24.87, 21.98) ( 22.91, 21.98) 
( 21.90, 19.88) ( 19.93, 19.05) 

( 17.80, 19.92) 

 Q1 Aigua Superficial 51.00 ( 35.95, 22.46) ( 40.44, 22.46) 
( 40.44, 21.65) ( 35.99, 21.65) 

 Q2 Aigua Superficial 51.00 ( 13.11, 26.95) ( 14.65, 26.95) 
( 14.65, 22.19) ( 13.16, 22.19) 

 Q2 Aigua Superficial 51.00 ( 13.15, 21.83) ( 14.62, 21.83) 
( 14.62, 19.93) ( 13.15, 19.93) 
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 Q2 Aigua Superficial 68.50 ( 13.16, 19.58) ( 14.63, 19.58) 
( 14.63, 17.08) ( 13.13, 17.08) 

 Q2 Aigua Superficial 63.50 

( 7.88, 24.59) ( 9.71, 23.81) 
( 10.45, 21.99) ( 9.76, 20.22) 
( 7.95, 19.46) ( 6.11, 20.18) 
( 5.33, 21.97) ( 6.10, 23.79) 

 Q2 Aigua Superficial 63.50 

( 19.88, 24.55) ( 21.72, 23.84) 
( 22.51, 21.95) ( 21.60, 20.16) 
( 19.88, 19.41) ( 18.13, 20.15) 
( 17.31, 22.04) ( 18.07, 23.79) 

 Q2 Aigua Superficial 51.00 ( 25.50, 22.42) ( 30.73, 22.42) 
( 30.73, 17.10) ( 25.48, 17.10) 

 Q2 Aigua Superficial 63.50 ( 36.00, 21.31) ( 40.42, 21.31) 
( 40.42, 17.07) ( 35.99, 17.07) 

1 Q1 Aigua Superficial 11.00 ( 31.05, 22.45) ( 35.67, 22.45) 
( 35.67, 21.27) ( 31.04, 21.27) 

 Q1 Aigua Superficial 11.00 ( 31.02, 19.88) ( 35.66, 19.88) 
( 35.66, 19.14) ( 31.03, 19.14) 

 Q1 Aigua Superficial 11.00 ( 31.03, 17.75) ( 35.66, 17.75) 
( 35.66, 17.06) ( 31.02, 17.06) 

 Q2 Aigua Superficial 11.00 ( 31.06, 20.92) ( 35.67, 20.92) 
( 35.67, 20.20) ( 31.07, 20.20) 

 Q2 Aigua Superficial 11.00 ( 31.00, 18.80) ( 35.67, 18.80) 
( 35.67, 18.09) ( 31.05, 18.09) 

7.7.4.2 ESTATS LÍMIT 

E.L.U. de ruptura. Formigó 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE 
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny 
Desplaçaments 

Accions característiques 

7.7.4.3 SITUACIONS DE PROJECTE 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord 

amb els següents criteris: 

- Amb coeficients de combinació 

 

- Sense coeficients de combinació 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
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Gk Acció permanent 
Qk Acció variable 
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

7.7.4.3.1 Coeficients parcials de seguretat (γ) i coeficients de combinació (ψ) 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 
Empentes del terreny (H) 1.000 1.350 - - 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (γ) Coeficients de combinació (ψ) 

Favorable Desfavorable Principal 
(ψp) 

Acompanyament 
(ψa) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 
Empentes del terreny (H) 1.000 1.600 - - 

Tensions sobre el terreny 

Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 

Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 
Empentes del terreny (H) 1.000 1.000 

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q
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Desplaçaments 

Accions variables sense sisme 

 
Coeficients parcials de seguretat (γ) 

Favorable Desfavorable 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

7.7.4.3.2  

7.7.4.3.3 Combinacions 

Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 
Qa Sobrecàrrega d'us 
Q1 Aigua Q1 Aigua 
Q2 Aigua Q2 Aigua 
Q3 Terres Q3 Terres 
H1 Empenta terres H1 Empenta terres 

E.L.U. de ruptura. Formigó 

Comb. G Qa Q1 Aigua Q2 Aigua Q3 Terres H1 Empenta terres 
1 1.000     1.000 
2 1.350     1.000 
3 1.000 1.500    1.000 
4 1.350 1.500    1.000 
5 1.000  1.500   1.000 
6 1.350  1.500   1.000 
7 1.000 1.500 1.500   1.000 
8 1.350 1.500 1.500   1.000 
9 1.000   1.500  1.000 

10 1.350   1.500  1.000 
11 1.000 1.500  1.500  1.000 
12 1.350 1.500  1.500  1.000 
13 1.000  1.500 1.500  1.000 
14 1.350  1.500 1.500  1.000 
15 1.000 1.500 1.500 1.500  1.000 
16 1.350 1.500 1.500 1.500  1.000 
17 1.000    1.500 1.000 
18 1.350    1.500 1.000 
19 1.000 1.500   1.500 1.000 
20 1.350 1.500   1.500 1.000 
21 1.000  1.500  1.500 1.000 
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22 1.350  1.500  1.500 1.000 
23 1.000 1.500 1.500  1.500 1.000 
24 1.350 1.500 1.500  1.500 1.000 
25 1.000   1.500 1.500 1.000 
26 1.350   1.500 1.500 1.000 
27 1.000 1.500  1.500 1.500 1.000 
28 1.350 1.500  1.500 1.500 1.000 
29 1.000  1.500 1.500 1.500 1.000 
30 1.350  1.500 1.500 1.500 1.000 
31 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 
32 1.350 1.500 1.500 1.500 1.500 1.000 
33 1.000     1.350 
34 1.350     1.350 
35 1.000 1.500    1.350 
36 1.350 1.500    1.350 
37 1.000  1.500   1.350 
38 1.350  1.500   1.350 
39 1.000 1.500 1.500   1.350 
40 1.350 1.500 1.500   1.350 
41 1.000   1.500  1.350 
42 1.350   1.500  1.350 
43 1.000 1.500  1.500  1.350 
44 1.350 1.500  1.500  1.350 
45 1.000  1.500 1.500  1.350 
46 1.350  1.500 1.500  1.350 
47 1.000 1.500 1.500 1.500  1.350 
48 1.350 1.500 1.500 1.500  1.350 
49 1.000    1.500 1.350 
50 1.350    1.500 1.350 
51 1.000 1.500   1.500 1.350 
52 1.350 1.500   1.500 1.350 
53 1.000  1.500  1.500 1.350 
54 1.350  1.500  1.500 1.350 
55 1.000 1.500 1.500  1.500 1.350 
56 1.350 1.500 1.500  1.500 1.350 
57 1.000   1.500 1.500 1.350 
58 1.350   1.500 1.500 1.350 
59 1.000 1.500  1.500 1.500 1.350 
60 1.350 1.500  1.500 1.500 1.350 
61 1.000  1.500 1.500 1.500 1.350 
62 1.350  1.500 1.500 1.500 1.350 
63 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 1.350 
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64 1.350 1.500 1.500 1.500 1.500 1.350 

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions 

Comb. G Qa Q1 Aigua Q2 Aigua Q3 Terres H1 Empenta terres 
1 1.000     1.000 
2 1.600     1.000 
3 1.000 1.600    1.000 
4 1.600 1.600    1.000 
5 1.000  1.600   1.000 
6 1.600  1.600   1.000 
7 1.000 1.600 1.600   1.000 
8 1.600 1.600 1.600   1.000 
9 1.000   1.600  1.000 

10 1.600   1.600  1.000 
11 1.000 1.600  1.600  1.000 
12 1.600 1.600  1.600  1.000 
13 1.000  1.600 1.600  1.000 
14 1.600  1.600 1.600  1.000 
15 1.000 1.600 1.600 1.600  1.000 
16 1.600 1.600 1.600 1.600  1.000 
17 1.000    1.600 1.000 
18 1.600    1.600 1.000 
19 1.000 1.600   1.600 1.000 
20 1.600 1.600   1.600 1.000 
21 1.000  1.600  1.600 1.000 
22 1.600  1.600  1.600 1.000 
23 1.000 1.600 1.600  1.600 1.000 
24 1.600 1.600 1.600  1.600 1.000 
25 1.000   1.600 1.600 1.000 
26 1.600   1.600 1.600 1.000 
27 1.000 1.600  1.600 1.600 1.000 
28 1.600 1.600  1.600 1.600 1.000 
29 1.000  1.600 1.600 1.600 1.000 
30 1.600  1.600 1.600 1.600 1.000 
31 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.000 
32 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.000 
33 1.000     1.600 
34 1.600     1.600 
35 1.000 1.600    1.600 
36 1.600 1.600    1.600 
37 1.000  1.600   1.600 
38 1.600  1.600   1.600 
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39 1.000 1.600 1.600   1.600 
40 1.600 1.600 1.600   1.600 
41 1.000   1.600  1.600 
42 1.600   1.600  1.600 
43 1.000 1.600  1.600  1.600 
44 1.600 1.600  1.600  1.600 
45 1.000  1.600 1.600  1.600 
46 1.600  1.600 1.600  1.600 
47 1.000 1.600 1.600 1.600  1.600 
48 1.600 1.600 1.600 1.600  1.600 
49 1.000    1.600 1.600 
50 1.600    1.600 1.600 
51 1.000 1.600   1.600 1.600 
52 1.600 1.600   1.600 1.600 
53 1.000  1.600  1.600 1.600 
54 1.600  1.600  1.600 1.600 
55 1.000 1.600 1.600  1.600 1.600 
56 1.600 1.600 1.600  1.600 1.600 
57 1.000   1.600 1.600 1.600 
58 1.600   1.600 1.600 1.600 
59 1.000 1.600  1.600 1.600 1.600 
60 1.600 1.600  1.600 1.600 1.600 
61 1.000  1.600 1.600 1.600 1.600 
62 1.600  1.600 1.600 1.600 1.600 
63 1.000 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 
64 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 

Desplaçaments 

Comb. G Qa Q1 Aigua Q2 Aigua Q3 Terres H1 Empenta terres 
1 1.000     1.000 
2 1.000 1.000    1.000 
3 1.000  1.000   1.000 
4 1.000 1.000 1.000   1.000 
5 1.000   1.000  1.000 
6 1.000 1.000  1.000  1.000 
7 1.000  1.000 1.000  1.000 
8 1.000 1.000 1.000 1.000  1.000 
9 1.000    1.000 1.000 

10 1.000 1.000   1.000 1.000 
11 1.000  1.000  1.000 1.000 
12 1.000 1.000 1.000  1.000 1.000 
13 1.000   1.000 1.000 1.000 
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14 1.000 1.000  1.000 1.000 1.000 
15 1.000  1.000 1.000 1.000 1.000 
16 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

7.7.4.4 DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota
3 Coron. murs resta (430,90) 3 Coron. murs resta (430,90) 0.80 -0.00
2 Coron. murs REA+CD (430,10) 2 Coron. murs REA+CD (430,10) 0.90 -0.80
1 Fonament sup REP+CD(429,20) 1 Fonament sup REP+CD(429,20) 3.40 -1.70
0 Fonamentació    -5.10

7.7.4.5 DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 

7.7.4.5.1 Murs 

- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes. 

- Les dimensions estan expressades en metres. 

Dades geomètriques del mur 

Referència Tipus mur GI- 
GF 

Vértex 
Inicial-Final Planta

Dimensions 
Esquerra 

+Dreta=Total 

M1 Mur de 
formigó armat 0-3 (2.80, 27.10) (13.14, 27.10)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M3 Mur de 
formigó armat 0-3 (14.64, 27.10) (24.99, 27.10)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M11 Mur de 
formigó armat 0-3 (12.99, 22.00) (14.79, 22.00)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M5 Mur de 
formigó armat 0-3 (14.64, 16.90) (24.99, 16.90)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M7 Mur de 
formigó armat 0-3 (2.79, 16.90) (13.14, 16.90)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M4 Mur de 
formigó armat 0-3 (24.99, 22.80) (24.99, 27.10)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M8 Mur de 
formigó armat 0-3 (2.79, 16.90) (2.80, 27.10) 

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M12 Mur de 
formigó armat 0-3 (12.99, 19.75) (14.79, 19.75)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
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M22 Mur de 
formigó armat 0-3 (30.89, 16.90) (30.89, 22.59)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M24 Mur de 
formigó armat 0-3 (35.80, 16.90) (35.79, 21.49)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M18 Mur de 
formigó armat 0-3 (35.80, 16.90) (40.59, 16.89)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M13 Mur de 
formigó armat 0-3 (25.31, 22.59) (30.89, 22.59)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M15 Mur de 
formigó armat 0-3 (35.79, 22.59) (40.60, 22.59)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M21 Mur de 
formigó armat 0-3 (25.31, 16.90) (25.31, 22.59)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M26 Mur de 
formigó armat 0-3 (35.79, 21.49) (40.60, 21.49)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M16 Mur de 
formigó armat 0-3 (40.60, 21.49) (40.60, 22.59)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M17 Mur de 
formigó armat 0-3 (40.59, 16.89) (40.60, 21.49)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M28 Mur de 
formigó armat 1-2 (30.89, 20.05) (35.79, 20.05) 2 0.15+0.15=0.3 

M29 Mur de 
formigó armat 1-2 (30.89, 18.99) (35.79, 18.99) 2 0.15+0.15=0.3 

M30 Mur de 
formigó armat 1-2 (30.89, 17.95) (35.80, 17.94) 2 0.15+0.15=0.3 

M27 Mur de 
formigó armat 1-2 (30.89, 21.09) (35.79, 21.09) 2 0.15+0.15=0.3 

M2 Mur de 
formigó armat 0-3 (13.14, 27.10) (14.64, 27.10)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M9 Mur de 
formigó armat 0-3 (12.99, 16.90) (12.99, 27.10)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M10 Mur de 
formigó armat 0-3 (14.79, 16.90) (14.79, 27.10)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M6 Mur de 
formigó armat 0-3 (13.14, 16.90) (14.64, 16.90)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M20 Mur de 
formigó armat 0-3 (25.31, 16.90) (30.89, 16.90) 3 

2 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
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1 0.15+0.15=0.3 

M31 Mur de 
formigó armat 0-3 (24.99, 16.90) (24.99, 22.80)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M32 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (7.89, 24.76) (9.86, 23.94) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M33 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (9.86, 23.94) (10.65, 21.98) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M34 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (9.84, 20.05) (10.65, 21.98) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M35 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (7.90, 19.24) (9.84, 20.05) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M36 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (5.94, 20.05) (7.90, 19.24) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M37 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (5.14, 21.99) (5.94, 20.05) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M38 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (5.14, 21.99) (5.94, 23.94) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M39 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (5.94, 23.94) (7.89, 24.76) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M40 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (19.89, 24.76) (21.83, 23.96) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M41 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (21.83, 23.96) (22.67, 21.95) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M42 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (21.73, 20.00) (22.67, 21.95) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M43 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (19.90, 19.23) (21.73, 20.00) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M44 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (17.94, 20.05) (19.90, 19.23) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M45 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (17.14, 22.00) (17.94, 20.05) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M46 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (17.14, 22.00) (17.94, 23.94) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M47 
circular 

Mur de 
formigó armat 0-2 (17.94, 23.94) (19.89, 24.76) 2 

1 
0.125+0.125=0.25 
0.125+0.125=0.25 

M25 Mur de 
formigó armat 0-3 (35.79, 21.49) (35.79, 22.59)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M14 Mur de 
formigó armat 0-3 (30.89, 22.59) (35.79, 22.59)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 

M19 Mur de 
formigó armat 0-3 (30.89, 16.90) (35.80, 16.90)

3 
2 
1 

0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
0.15+0.15=0.3 
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Empentes i sabata del mur 

Referència Empenta Sabata del mur 

M1 

Empenta esquerra:
M1 (ET) 

Empenta dreta : 
M1 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M3 

Empenta esquerra:
M3 (ET) 

Empenta dreta : 
M3 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M11 

Empenta esquerra:
M11 (Q2) 

Empenta dreta : 
M11 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M5 

Empenta esquerra:
M5 (Q1) 

Empenta dreta : 
M5 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M7 

Empenta esquerra:
M7 (Q1) 

Empenta dreta : 
M7 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M4 

Empenta esquerra:
M4 (Q1) 

Empenta dreta : 
M4 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.10 dre.:0.00 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M8 

Empenta esquerra:
M8 (ET) 

Empenta dreta : 
M8 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M12 

Empenta esquerra:
M12 (Q1) 

Empenta dreta : 
M12 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 
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M22 

Empenta esquerra:
M22 (Q2) 

Empenta dreta : 
M22 (Q3) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M24 

Empenta esquerra:
M24 (Q3) 

Empenta dreta : 
M24 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M18 

Empenta esquerra:
M18 (Q2) 

Empenta dreta : 
M18 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M13 

Empenta esquerra:
M13 (ET) 

Empenta dreta : 
M13 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M15 

Empenta esquerra:
M15 (ET) 

Empenta dreta : 
M15 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M21 

Empenta esquerra:
Sense càrregues 
Empenta dreta : 

M21 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.00 dre.:0.10 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M26 

Empenta esquerra:
M26 (Q1) 

Empenta dreta : 
M26 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M16 

Empenta esquerra:
M16 (Q1) 

Empenta dreta : 
M16 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M17 
Empenta esquerra:

M17 (Q2) 
Empenta dreta : 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
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M17 (ET) -Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M28 

Empenta esquerra:
M28 (Q2) 

Empenta dreta : 
M28 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M29 

Empenta esquerra:
M29 (Q1) 

Empenta dreta : 
M29 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M30 

Empenta esquerra:
M30 (Q2) 

Empenta dreta : 
M30 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M27 

Empenta esquerra:
M27 (Q1) 

Empenta dreta : 
M27 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.300 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.30 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M2 

Empenta esquerra:
M2 (ET) 

Empenta dreta : 
M2 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M9 

Empenta esquerra:
M9 (Q1) 

Empenta dreta : 
M9 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M10 

Empenta esquerra:
M10 (Q2) 

Empenta dreta : 
M10 (Q1) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M6 

Empenta esquerra:
M6 (Q2) 

Empenta dreta : 
M6 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 
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M20 

Empenta esquerra:
M20 (Q2) 

Empenta dreta : 
M20 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M31 

Empenta esquerra:
M31 (Q1) 

Empenta dreta : 
Sense càrregues 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.10 dre.:0.00 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M32 circular

Empenta esquerra:
M32 (Q1) circular
Empenta dreta : 

M32 (Q2) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M33 circular

Empenta esquerra:
M33 (Q1) circular
Empenta dreta : 

M33 (Q2) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M34 circular

Empenta esquerra:
M34 (Q2) circular
Empenta dreta : 

M34 (Q1) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M35 circular

Empenta esquerra:
M35 (Q2) circulat
Empenta dreta : 

M35 (Q1) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M36 circular

Empenta esquerra:
M36 (Q2) circular
Empenta dreta : 

M36 (Q1) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M37 circular

Empenta esquerra:
M37 (Q2) circular
Empenta dreta : 

M37 (Q1) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M38 circular
Empenta esquerra:
M38 (Q1) circular
Empenta dreta : 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
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M38 (Q2) circular -Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M39 circular

Empenta esquerra:
M39 (Q1) circular
Empenta dreta : 

M39 (Q2) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M40 circular

Empenta esquerra:
M40 (Q1) circular
Empenta dreta : 

M40 (Q2) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M41 circular

Empenta esquerra:
M41 (Q1) circular
Empenta dreta : 

M41 (Q2) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M42 circular

Empenta esquerra:
M42 (Q2) circular
Empenta dreta : 

M42 (Q1) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M43 circular

Empenta esquerra:
M43 (Q2) circular
Empenta dreta : 

M43 (Q1) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M44 circular

Empenta esquerra:
M44 (Q2) circular
Empenta dreta : 

M44 (Q1) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M45 circular

Empenta esquerra:
M45 (Q2) circular
Empenta dreta : 

M45 (Q1) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M46 circular

Empenta esquerra:
M46 (Q1) circular
Empenta dreta : 

M46 (Q2) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 
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M47 circular

Empenta esquerra:
M47 (Q1) circular
Empenta dreta : 

M47 (Q2) circular

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.075 dre.:0.075 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M25 

Empenta esquerra:
M25 (Q3) 

Empenta dreta : 
M25 (Q2) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M14 

Empenta esquerra:
M14 (ET) 

Empenta dreta : 
M14 (Q3) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

M19 

Empenta esquerra:
M19 (Q3) 

Empenta dreta : 
M19 (ET) 

Biga de fonamentació:0.400 x 0.400 
Vol.: esq.:0.05 dre.:0.05 cantell:0.40 

Tensions admisibles 
-Situacions persistents: 0.250 MPa 
-Situacions accidentals: 0.375 MPa 
Mòdul de balast: 82039.00 kN/m³ 

7.7.4.6 LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 

Grup Lloses 
fonamentació 

Cantell 
(cm) 

Mòdul 
balast 

(kN/m³)

Tensió admisible 
en situacions 
persistents 

(MPa) 

Tensió admisible
en situacions 
accidentals 

(MPa) 
Fonamentació Totes 40 82039.00 0.250 0.375 
Fonament sup 

REP+CD(429,20) Totes 30 82039.00 0.250 0.375 

7.7.4.7 MATERIALS UTILITZATS 

7.7.4.7.1 Formigons 

Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; γc = 1.50 

7.7.4.7.2 Acers per element i posició 

• Acers en barres 

Element Posició Acer fyk(MPa) γs 
Pilars i pantalles B 400 S 400 1.15 

Bigues 
Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 
Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 
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Muntatge(superior) B 500 S 500 1.15 
Pell(lateral) B 500 S 500 1.15 
Estreps B 400 S 400 1.15 

Sostres 

Punxonament B 400 S 400 1.15 
Negatius(superior) B 500 S 500 1.15 
Positius(inferior) B 500 S 500 1.15 
Nervis negatius B 500 S 500 1.15 
Nervis positius B 500 S 500 1.15 

Lloses de fonamentació B 400 S 400 1.15 

• Acers en perfils 

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa) Mòdul d'elasticitat(GPa) 
Acers conformats S235 235 210 

Acers laminats S275 275 210 

8 DESPLAÇAMENTS I TENSIONS SOBRE EL TERRENY 

8.1 CASETA  

LLOSA DE FONAMENTS 

Desplaçaments: - 4,17 mm 

Tensió màxima sobre el terreny: 0,03 N/mm2 

LLOSA DE COBERTA 

Desplaçaments: - 4,19 mm 

8.2 ERES  

LLOSA DE FONAMENTS 

Desplaçaments: - 2,44 mm 

Tensió màxima sobre el terreny: 0,03 N/mm2 

8.3 ESPESSIDOR  

LLOSA DE FONAMENTS INFERIOR 

Desplaçaments: - 0,83 mm 
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Tensió sobre el terreny: 0,07 N/mm2 

LLOSA DE FONAMENTS SUPERIOR 

Desplaçaments: - 0,71 mm 

Tensió sobre el terreny: 0,06 N/mm2 

8.4 REACTOR  

LLOSA DE FONAMENTS INFERIOR 

Desplaçaments: - 0,98 mm 

Tensió sobre el terreny: 0,08 N/mm2 

LLOSA DE FONAMENTS SUPERIOR 

Desplaçaments: - 0,87 mm 

Tensió sobre el terreny: 0,07 N/mm2 
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1 INTRODUCCIÓ    

A continuació s’adjunta una relació de tots els equips electromecànics de la depuradora 

incorporats al present projecte i les fitxes amb les característiques generals dels equips.  

2 LLISTAT D’EQUIPS 

A continuació es detallen la relació de fitxes d’equips: 

- Fitxa núm. 1.- Tamís autonetejant (Q=50 m3/h; malla 3 mm). 

- Fitxa núm. 2.- Tamís autonetejant (Q=50 m3/h; malla 15 mm). 

- Fitxa núm. 3.- Tamís autonetejant (Q=500 m3/h; malla 15 mm). 

- Fitxa núm. 4.- Cargol compactador. 

- Fitxa núm. 5.- Airejador pou de laminació. 

- Fitxa núm. 6.- Vehiculador del reactor. 

- Fitxa núm. 7.- Bufants d’aire d’èmbols rotatius. 

- Fitxa núm. 8.- Graella amb difusors de bombolla fina. 

- Fitxa núm. 9.- Pont decantador del tractament biològic. 

- Fitxa núm. 10.- Agitador de l’espessidor. 

- Fitxa núm. 11.- Bomba centrífuga submergible de laminació. 

- Fitxa núm. 12.- Bomba centrífuga submergible de flotants. 

- Fitxa núm. 13.- Bomba centrífuga submergible de recirculació i purga. 

- Fitxa núm. 14.- Bomba centrífuga submergible de drenatges. 

- Fitxa núm. 15.- Bomba centrífuga submergible pels fangs de l’espessidor a les eres. 

- Fitxa núm. 16.- Extractor. 

- Fitxa núm. 17.- Sonda de conductivitat. 

- Fitxa núm. 18.- Sensor de nivell ultrasònic. 

- Fitxa núm. 19.- Sonda d’oxigen. 

- Fitxa núm. 20: Sonda REDOX + pT 

- Fitxa núm. 21.- Controlador universal. 

- Fitxa núm. 22.-Cabalímetre. 

- Fitxa núm. 23.-Cabalímetre d’aire. 
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FITXA EQUIP NÚM. 1 

 
EQUIP: Tamís autonetejant. 
INSTAL·LACIÓ: Canals de desbast 
UNITATS: 1 
MARCA: ANDRITZ o equivalent 
MODEL: AQUAGUARD MNC 1750-300-3-316L 
  
Cabal (m3/h): 50 
Malla (mm): 3 
Ample de canal útil (mm): 300 
Fondària del canal (mm): 750 
Altura de descàrrega (mm): 1750 
Inclinació:  60º 
Capacitat d’elevació teòrica (l/h): 1500 
Potència motor (kW):  0.25 

 
 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 2 

 
EQUIP: Tamís autonetejant. 
INSTAL·LACIÓ: Canals de desbast 
UNITATS: 1 
MARCA: ANDRITZ o equivalent 
MODEL: AQUAGUARD MNC 1750-300-15-

316L 
  
Cabal (m3/h): 50 
Malla (mm): 15 
Ample de canal útil (mm): 300 
Fondària del canal (mm): 750 
Altura de descàrrega (mm): 1750 
Inclinació:  60º 
Capacitat d’elevació teòrica (l/h): 1500 
Potència motor (kW):  0.25 
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FITXA EQUIP NÚM. 3 

 
EQUIP: Tamís autonetejant. 
INSTAL·LACIÓ: Canals de desbast 
UNITATS: 1 
MARCA: ANDRITZ o equivalent 
MODEL: AQUAGUARD MNC 2000-750-15-

316L 
  
Cabal (m3/h): 500 
Malla (mm): 15 
Ample de canal útil (mm): 750 
Fondària del canal (mm): 1000 
Altura de descàrrega (mm): 2000 
Inclinació:  60º 
Capacitat d’elevació teòrica (l/h): 1500 
Potència motor (kW):  0.25 

 

 

FITXA EQUIP NÚM. 4 

 
EQUIP: Cargol compactador 
INSTAL·LACIÓ: Canals de desbast 
UNITATS: 2 
MARCA: ANDRITZ o equivalent 
MODEL: ROTOPRESS RP 200 
  
Cabal (m3/h): 0.5 
Longitud (m): 4-5  
Malla en zona de compactació (mm): 1 
Tipus de descàrrega: horitzontal 
Inclinació:  20º 
Potència del motor (kW): 1.1 
Velocitat de gir (rpm): 20 
Particularitats: El cargol compactador de 5 metres 

disposarà de dues tolves i el de 4 
metres d’una.  
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FITXA EQUIP NÚM. 5 

 
EQUIP: Airejador pou de laminació 
INSTAL·LACIÓ: Dipòsit laminador-homogeneïtzador 
UNITATS: 1 
MARCA: FLYGT o equivalent 
MODEL: JA 112-S5-3102-460 
  
Diàmetre de la boca (mm): 55 
Potència del motor (kW): 3.1 
Freqüència (Hz): 50 

 

 

 

 

FITXA EQUIP NÚM. 6 

 
EQUIP: Vehiculador del reactor 
INSTAL·LACIÓ: Reactor biològic 
UNITATS: 2 
MARCA: FLYGT o equivalent 
MODEL: SR 4630.411 SJ 10º  
  
Material: Acer INOX 
Potència motor (kW): 1.5 
Velocitat (rpm): 710 
Freqüència (Hz): 50 (trifàsic 8-pols) 
Diàmetre hèlix (mm): 368 
Inclinació hèlix:  10º 
Número de pales hèlix: 3 
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FITXA EQUIP NÚM. 7 

 
EQUIP: Bufant d’aire d’èmbols rotatius 
INSTAL·LACIÓ: Sala de bufants 
UNITATS: 4 
MARCA: AERZEN o equivalent 
MODEL: GM 3 S G5  
  
Cabal (m3/h): 200 
Velocitat motor (rpm): 2935 
Potència motor (kW): 5.50 
Pressió aspiració (bar(abs)): 1000 
Pressió impulsió (bar(abs)): 1500 

 

 

 

FITXA EQUIP NÚM. 8 

 
EQUIP: Graella amb difusors de bombolla fina 
INSTAL·LACIÓ: Reactor biològic 
UNITATS: 6 (3 unitats x 2 reactors) 
MARCA: ECOTEC o equivalent 
MODEL: AFD350 12”  
  
Número de difusors per graella:  16 
Diàmetre brida entrada: DN50 
Diàmetre col·lector i ramals: INOX 316 ø48 
Cabal màx recomanat per difusor 
(Nm3/h): 

8.3 

Cabal punta per difusor (Nm3/h): 11 
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FITXA EQUIP NÚM. 9 

 
EQUIP: Pont decantador tractament biològic 
INSTAL·LACIÓ: Interior Mòdul concèntric tractament 

biològic 
UNITATS: 2 
MARCA: MECÀNICA VILARÓ o equivalent 
  
Material: INOX AISI 316L 
Particularitats: Caldereria. 

 

 
 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 10 

 
EQUIP: Agitador de l’espessidor 
INSTAL·LACIÓ: Espessidor 
UNITATS: 1 
MARCA: FLYGT o equivalent 
MODEL: 4640.411 SF 5º 
  
Material: Acer INOX 
Potència motor (kW): 2.5 
Velocitat (rpm): 705 
Freqüència (Hz): 50 (trifàsic 8-pols) 
Diàmetre hèlix (mm): 368 
Inclinació hèlix:  5º 
Número de pales hèlix: 3 
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FITXA EQUIP NÚM. 11 

 
EQUIP: Bomba centrífuga submergible de 

laminació 
INSTAL·LACIÓ: Dipòsit homogeneïtzador-laminador 
UNITATS: 1 
MARCA: FLYGT o equivalent 
MODEL: DP 3068.180 MT(núm. corba 255) 
  
Cabal (m3/h): 12 
Velocitat motor (rpm): 1355 
Potència motor (kW): 1.1 

 

 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 12 

 
EQUIP: Bomba centrífuga submergible de 

flotants 
INSTAL·LACIÓ: Arqueta de flotants 
UNITATS: 1 
MARCA: FLYGT o equivalent 
MODEL: DP 3068.180 MT(núm. corba 255) 
  
Cabal (m3/h): 12 
Velocitat motor (rpm): 1355 
Potència motor (kW): 1.1 
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FITXA EQUIP NÚM. 13 

 
EQUIP: Bomba centrífuga submergible de 

recirculació i purga 
INSTAL·LACIÓ: Arqueta de recirculació i purga 
UNITATS: 3 
MARCA: FLYGT o equivalent 
MODEL: DP 3068.180 MT(núm. corba 255) 
  
Cabal (m3/h): 12 
Velocitat motor (rpm): 1355 
Potència motor (kW): 1.1 

 
 
 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 14 

 
EQUIP: Bomba centrífuga submergible de 

drenatges 
INSTAL·LACIÓ: Arqueta de drenatges 
UNITATS: 1 
MARCA: FLYGT o equivalent 
MODEL: DP 3068.180 MT(núm. corba 255) 
  
Cabal (m3/h): 12 
Velocitat motor (rpm): 1355 
Potència motor (kW): 1.1 
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FITXA EQUIP NÚM. 15 

 
EQUIP: Bomba centrífuga submergible pels 

fangs de l’espessidor a les eres 
INSTAL·LACIÓ: Espessidor 
UNITATS: 1 
MARCA: FLYGT o equivalent 
MODEL: DP 3068.180 MT(núm. corba 255) 
  
Cabal (m3/h): 12 
Velocitat motor (rpm): 1355 
Potència motor (kW): 1.1 

 
 
 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 16 

 
EQUIP: Extractor 
INSTAL·LACIÓ: Sala de bufants 
UNITATS: 1 
MARCA: SUPER-VENT o equivalent 
MODEL: SV-150/H  
  
Potència (w): 170 
Velocitat (rpm): 2200 
Cabal (m3/h): 560 
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FITXA EQUIP NÚM. 17 

 
EQUIP: Sonda de conductivitat 
INSTAL·LACIÓ: Canals de desbast 
UNITATS: 2 
MARCA: ENDRESS + HAUSER o equivalent 
MODEL/DESCRIPCIÓ: Indumax CLS50D  
ACCESSORIS: Flexdip CYA112 (Conjunt d’immersió) 

Liquiline CM442  (Transmissor 
d’anàlisi de líquid) 

 

 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 18 

 
EQUIP: Sensor de nivell ultrasònic 
INSTAL·LACIÓ: Dipòsit Laminador-homogeneïtzador 
UNITATS: 1 
MARCA: ENDRESS + HAUSER o equivalent 
MODEL: Prosonic TFMU40 
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FITXA EQUIP NÚM. 19 

 
EQUIP: Sonda d’oxigen 
INSTAL·LACIÓ: Reactor biològic 
UNITATS: 2 
MARCA: HACH LANGE 
MODEL LXV416.99.00001  
ACCESSORIS: LZX914.99.32100 (Pèrtiga PVC sensor 

LDO) 
 
 
 
 
 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 20 

 
EQUIP: Sonda REDOX + pT 
INSTAL·LACIÓ: Reactor biològic 
UNITATS: 2 
MARCA: HACH LANGE 
MODEL: DRD1R5.99  
ACCESSORIS: LZX914.99.32200 (Pèrtiga PVC sensor 

1’’) 
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FITXA EQUIP NÚM. 21 

 
EQUIP: Controlador universal 
INSTAL·LACIÓ: Reactor biològic 
UNITATS: 2 
MARCA: HACH LANGE o equivalent 
MODEL: SC 200 

 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 22 

 
EQUIP: Cabalímetre electromagnètic 
INSTAL·LACIÓ: Varies 
UNITATS: 9 
MARCA: ENDRESS + HAUSER o equivalent 
MODEL: Promag 50W65, PN50 

 
 

 

FITXA EQUIP NÚM. 23 

 
EQUIP: Cabalímetre d’aire 
INSTAL·LACIÓ: Sala de bufants 
UNITATS: 2 
MARCA: ELDRIDGE 
MODEL: 40-INT-133-D024-06-TF-01-02 
  
Característiques: Mesurador de cabal màssic de gas per 

dispersió tèrmica. 
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AIGÜES DE MANRESA, S.A        AND/171/AMB/11     EDAR'S MANRESA 

 
TAMIZ  FINO  AQUA-GUARD® AUTOLIMPIANTE MNC 
 
OFERTA TECNICA AQUA-GUARD®  MNC 1750-300-3-316L 
 
 
CONDICIONES DE SERVICIO & DIMENSIONES 
 
A - CONDICIONES DE SERVICIO: 
 

Aplicación Tamizado de aguas  usadas 
 

Tipo de efluente residual  urbano 

Caudal de alimentación  unitario (m³/h) 50 

Concentración (mg MES/l) 200- 400 

Temperatura (°C) ambiente 

pH - 

Malla (mm) 3 

 

B – DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS: 
 

TIpo de tamiz 
Tamiz fino  

Autolimpiante en contínuo 
 

Modelo AQUAGUARD 
MNC 1750-300-1-316L  

cantidad   

Altura de agua en el canal   

Nivel aguas  arriba 300 mm 

Nivel aguas abajo (calculado para caudal arriba fijo ) 177 mm 

Velocidad aguas arriba  0,154 m/s 

Altura de descarga desde el fondo del canal  H1 1750 mm 

Ancho de canal utile W 300 mm 

Ancho  real del canal  750 mm 

NB : Unas placas laterales para asegurar la estanqueidad entre canal y chasis  son ofertadas en opción en caso de 
tener una diferencia entre los dos valores superior a 100 mm. 
 
Profundidad del canal H : 
(dimensión  a  confirmar oblgatoriamente en caso de 
pedido)  

750 mm 
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FICHA TECNICA 

Inclinación (°) :  60 
Capacidad de elevación teórica (l/h) :  1 500 

RAMPA DE LAVADO  : 
Presión  3 a 5 bar 
Caudal para W = 5000 0,84 m3/h a 3 bar 
   1,08 m3/h a 5 bar 
Tipo de  toberas de chorro  plano 
Conexionado Diámetro DN15  

MOTORES 
Moto reductor  IP 55 Clase F 
Tensión 230 / 400 V 
Frecuencia 50 Hz 
Potencia 0,25                  kW 
Posición motor (para observador frente a la pantalla filtrante) a la derecha 
Protección Limitador de par electrónico 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Tipo  MNC Versión Acero pintado Versión Inox 304L Versión Inox 316L 

CHASIS Acero al carbono E24-2    
Protección 3 años cliché 7 :  

choreado SA 2.5, 1 capa 
150µ INTERGARD 251, 1 

capa 50µ INTERTHANE 990 
-  RAL 5015 

Inox 304 L Inox 316 L 

ELEMENTOS FILTRANTES ABS 

ROLDANAS Y CASQUILLOS  
DE CADENA 

Inox 420 Inox 420 Inox 630 

GOMAS DE CEPILLO  Caucho 

RAMPA DE LAVADO Inox 304 L et buses en laiton Inox 304 L et buses en laiton Inox 316 L et buses en laiton 

TOBERAS DE LAVADO  latón 

CIRCLIPS PANTALLA         Inox 304L 

EJES DE PANTALLA Inox 304 Inox 304 Inox 316 

ÁRBOL GUIA ROTATIVO  Acier carbone E36-4 ou 
XC48, revêtu époxy 

Inox 304 Inox 316 

DISCO GUIA GIRATORIO  Acero alta resistencia 3CR12 

PLACAS LATERALES 
PANTALLA Y                

RAIL DELANTERO & 
TRASERO 

Inox 304 Inox 304 
 

Inox 316 

ESLABONES Y ROLDANAS DE CADENA 
Criterios de anchura W              
y altura de elevación H1 

ESLABONES DE CADENA ROLDANAS DE CADENA 

W = 300/500 ; H1 ≤ 1500 
W = 750 ; H1 ≤ 1250 

Na ha lugar DELRIN 

W = 300/500                        
1500 < H1 < 2000 

Inox 304 
Inox 316 si versión Inox 316L

DELRIN 

W = 750; 1250 < H1 < 2000 
W = 1000 ; 1000 < H1 < 2000 

Inox 304 
Inox 316 si versión Inox 316L

Inox 304 
Inox 316 si versión Inox 316L 
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TAMIZ  FINO  AQUA-GUARD® AUTOLIMPIANTE MNC 
 
OFERTA TECNICA AQUA-GUARD®  MNC 2000-750-15-316L 
 
 
CONDICIONES DE SERVICIO & DIMENSIONES 
 
A - CONDICIONES DE SERVICIO: 
 

Aplicación Tamizado de aguas  usadas 
 

Tipo de efluente residual  urbano 

Caudal de alimentación  unitario (m³/h) 500 

Concentración (mg MES/l) 200- 600 

Temperatura (°C) ambiente 

pH - 

Malla (mm) 15 

 

B – DIMENSIONES Y RENDIMIENTOS: 
 

TIpo de tamiz 
Tamiz fino  

Autolimpiante en contínuo 
 

Modelo AQUAGUARD 
MNC 2000-750-15-316L  

cantidad 1  

Altura de agua en el canal   

Nivel aguas  arriba 500 mm 

Nivel aguas abajo (calculado para caudal arriba fijo ) 309 mm 

Velocidad aguas arriba  0,370 m/s 

Altura de descarga desde el fondo del canal  H1 2000 mm 

Ancho de canal utile W 750 mm 

Ancho  real del canal  750 mm 

NB : Unas placas laterales para asegurar la estanqueidad entre canal y chasis  son ofertadas en opción en caso de 
tener una diferencia entre los dos valores superior a 100 mm. 
 
Profundidad del canal H : 
(dimensión  a  confirmar oblgatoriamente en caso de 
pedido)  

1000 mm 
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FICHA TECNICA 

Inclinación (°) :  60 
Capacidad de elevación teórica (l/h) :  1 500 

RAMPA DE LAVADO  : 
Presión  3 a 5 bar 
Caudal para W = 5000 0,84 m3/h a 3 bar 
   1,08 m3/h a 5 bar 
Tipo de  toberas de chorro  plano 
Conexionado Diámetro DN15  

MOTORES 
Moto reductor  IP 55 Clase F 
Tensión 230 / 400 V 
Frecuencia 50 Hz 
Potencia 0,25                  kW 
Posición motor (para observador frente a la pantalla filtrante) a la derecha 
Protección Limitador de par electrónico 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Tipo  MNC Versión Acero pintado Versión Inox 304L Versión Inox 316L 

CHASIS Acero al carbono E24-2    
Protección 3 años cliché 7 :  

choreado SA 2.5, 1 capa 
150µ INTERGARD 251, 1 

capa 50µ INTERTHANE 990 
-  RAL 5015 

Inox 304 L Inox 316 L 

ELEMENTOS FILTRANTES ABS 

ROLDANAS Y CASQUILLOS  
DE CADENA 

Inox 420 Inox 420 Inox 630 

GOMAS DE CEPILLO  Caucho 

RAMPA DE LAVADO Inox 304 L et buses en laiton Inox 304 L et buses en laiton Inox 316 L et buses en laiton 

TOBERAS DE LAVADO  latón 

CIRCLIPS PANTALLA         Inox 304L 

EJES DE PANTALLA Inox 304 Inox 304 Inox 316 

ÁRBOL GUIA ROTATIVO  Acier carbone E36-4 ou 
XC48, revêtu époxy 

Inox 304 Inox 316 

DISCO GUIA GIRATORIO  Acero alta resistencia 3CR12 

PLACAS LATERALES 
PANTALLA Y                

RAIL DELANTERO & 
TRASERO 

Inox 304 Inox 304 
 

Inox 316 

ESLABONES Y ROLDANAS DE CADENA 
Criterios de anchura W              
y altura de elevación H1 

ESLABONES DE CADENA ROLDANAS DE CADENA 

W = 300/500 ; H1 ≤ 1500 
W = 750 ; H1 ≤ 1250 

Na ha lugar DELRIN 

W = 300/500                        
1500 < H1 < 2000 

Inox 304 
Inox 316 si versión Inox 316L

DELRIN 

W = 750; 1250 < H1 < 2000 
W = 1000 ; 1000 < H1 < 2000 

Inox 304 
Inox 316 si versión Inox 316L

Inox 304 
Inox 316 si versión Inox 316L 
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TORNILLO TRANSPORTADOR: ROTOPRESS RP 200 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
CAUDAL A VEHICULAR(m3/h) 0,5 
TIPO DE MATERIAL Rechazos de tamizado
LONGITUD DE TORNILLO (metros) 4 / 5
POSICIÓN 20º
DESCARGA Horizontal
LUZ DE MALLA EN ZONA 
COMPACTACIÓN 

1

MOTOR REDUCTOR (Kw) 1,1 / 230-400V / 50 Hz / 
IP 55 / F

VELOCIDAD DE GIRO (rpm) 20
 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 
• Canal y cubiertas en AISI 304 L 
• Tornillo en acero tratado. 
• Protección interna antiabrasión de 8 mm en PEHD 
• Patas soporte a 1 metro de altura. 
• Zona de compactación final con malla tipo Johnson. Clapeta de retención por muelle. 
• Drenaje de líquidos. 
• Limitador de par electrónico. 
• 2 Tolvas de alimentación desde tamices Aquaguard 

 



  Technical specification 50 Hz  Jet aerator
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JA  1 1 2 -S 5 -3 1 0 2 -4 6 0

JA  1 1 2 -P 5 -3 1 0 2 -4 6 0

W eig h t
Installation  S 6 8  k g

Installation  P 9 9  k g

Material
Inlet and  d eliv ery  pipes:  stainless steel or

g alv anized  steel, hot-d ip

E jector casing : stainless steel/cast iron

N ozzle: P E

D iffu ser: stainless steel

S crew : stainless steel

A c c es s ories
A ir inlet filter, end  stu b , air inlet prolong ing , sharpened
su pport feet or antiv ib ration d ev ice.

D ischarg e connections, ad apters, hose connections and
other m echanical accessories.

E lectrical accessories su ch as pu m p controller, control
panels, star ters, m onitoring  relay s, cab les.

P erform an c e c u rv esP rod u c t
The J et aerator is b ased  on F ly g t’s core technolog y

su b m ersib le pu m ps and  F ly g t’s ejectors.

F ly g t’s J et aerator can aerate, transfer ox y g en and /or

m ix  all ty pes of liq u id s.

D en om in ation
J et aerator assem b ly A ssem b ly  d raw ing

J A  1 1 2 -S 5-31 02 -46 0 6 8 8  6 5 00

J A  1 1 2 -P 5-31 02 -46 0 6 8 8  6 6  00

S u b m erg ence rang e: 1 -4 m eter

E jec tor
E jector: 48 1 2

Q u antity :  1

N ozzle d iam eter: 55 m m

E jector flang e pu m p connection: D N  8 0

P u m p
P u m p  (not inclu d ed  see pu m p specification for d etails)

P u m p ty pe:  N  31 02  M T

Im peller: 46 0

R ated  m otor pow er: 3,1  k W

F req u ency : 50 Hz

G en eral p roc es s d ata
L iq u id  tem peratu re + 40°C , hig her on req u est

pH of pu m ped  liq u id : 5,5 -1 4

L iq u id  d ensity : 1 1 00 k g  /m 3
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B ased  on perform ance at stand ard  cond itions in clean

w ater (w ater tem p 2 0°C , 1  atm , air tem p 2 0°C  ).

M easu rem ent stand ard s; A m erican: A S C E /A N S I 2 -9 1 ,

E u ropean: E N  1 2 2 55-55:2 003.
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Miscelatori sommersi S 4630, 50 Hz



S 4630
S 4630
Prodotto
Miscelatore ad avviamento diretto con elica a due o tre pale per liquidi
e fanghi contenenti corpi solidi e fibrosi. Il miscelatore è stato previsto
per operare completamente in immersione.

Denominazione
Codice prodotto 4630.410

Installazione Montaggio a flangia

Tubo guida

Dati di funzionamento
Temperatura del liquido max +40°C

Profondità di immersione max 20 m

Acidità del liquido miscelato pH 1 - 12

Viscosità del liquido max 5000 cp

Dati motore
Frequenza 50 Hz

Classe d’isolamento H (+180°C)

Variazione di tensione

- funzionamento continuo max ± 5%

- funzionamento intermittente max ± 10%

Scompenso di tensione tra fasi max 2%

Numero avviamenti/ora max 15

Cavo
Avviamento diretto
SUBCAB® 4G2,5+2x1,5 mm2

Dispositivi di controllo
Microtermostati aprono a 125° C

Materiale
Alloggio statore Acciaio inossidabile

Albero Acciaio inossidabile

Serbatoio olio Estere vinilico a base SMC

ASTM 304: acciaio inox per usi generici

ASTM 316 L: acciaio inox di alto grado

Proacid 254: acciaio inox per applicazioni gravose

Elica

Lega di ghisa bianca (estremamente resistente all’abrasione)

O-ring

Tenute meccaniche

Trattamento superficiale
Le parti in acciaio inox sono sabbiate per ottenere una superficie grigia
opaca.

Peso
Vedere il disegno dimensionale.

Parte ASTM 304 ASTM 316 L Proacid 254

Anello
convogliatore

• • •

Piastra di
fissaggio

• • •

Attrezzatura di
sollevamento

• •

Angolo ASTM 316 L Proacid 254 Lega di ghisa
al cromo

Elica a tre pale

5° • • •

7° • • •

9° • • •

10° • •

11° • • •

Alternativa Materiale

1 Gomma nitrilica

2 Gomma fluoridrica

Alternativa Tenuta interna Tenuta esterna

1 Ceramica/Carburo di
tungsteno anticorrosione

Carburo di silicio

2 Ceramica/Carbonio Ceramica/Carburo di
tungsteno anticorrosione

3 Ceramica/Carburo di
tungsteno anticorrosione

Carburo di tungsteno
anticorrosione
3



S 4630
Dati motore
Materiale elica ASTM 316 L e Proacid 254

Materiale elica Lega di ghisa al cromo

Legenda codice elica a 8 caratteri:

1° e 2° carattere - Numero poli motore

3° e 4° carattere - Diametro elica

5° e 6° carattere - Angolo pale elica

7° carattere - Materiale elica

8° carattere - Sezione idraulica

Dati motore

Opzioni
4630.490 Versione antideflagrante

Versione per liquidi caldi

Sensore infiltrazione alloggio statore FLS

Flussaggio tenuta

Protezione tenuta

Anelli autopulenti

Protezione cavo

Elica a due pale

Accessori
Sistemi di guida e sostegno, attrezzatura di sollevamento e altri
accessori meccanici.

Accessori elettrici come p.es. avviatori e dispositivi di allarme.

Vedere catalogo apposito o visitare il sito www.flygt.it per ulteriori
informazioni.

Codice elica Fspinta N Pin kW Fspinta N Pin kW

Con anello convogliatore Senza anello
convogliatore

083705XX 240 1,10 290 1,30

083707XX 330 1,25 380 1,55

083709XX 430 1,50

083710XX 480 1,70

Codice elica Fspinta N Pin kW Fspinta N Pin kW

Con anello convogliatore Senza anello
convogliatore

083705XX 190 1,10 220 1,10

083707XX 250 1,20 290 1,25

083709XX 320 1,40 360 1,50

083711XX 400 1,60 430 1,80
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400 V, 50 Hz, 3 ~, 710 g/min

1,5 4,2 14 0,70 Sì
4



S 4630
Disegno dimensionale

Tutti i disegni sono disponibili sia in forma di documenti
Acrobat (.pdf) sia in forma di disegni AutoCad (.dwg).
Scaricare i disegni dal sito www.flygt.it o contattare la filiale
ITT Flygt di zona per ulteriori informazioni.

Tutte le dimensioni sono espresse in mm.

Con anello convogliatore

Senza anello convogliatore Montaggio a flangia
5
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C 3068

C 3068
Product
Submersible pump for pumping clean water, surface water and waste 
water containing solids or fibred material. 

Denomination
Product code 3068.180

Installation F, P

Impeller characteristic HT

Process data 
Liquid temperature max +40 °C

Depth of immersion max 20 m

The pH of the pumped liquid pH 5,5-14

Liquid density max. 1100 kg/m3

Impeller throughlet See Motor rating table

Motor data
Frequency 50 Hz

Insulation class  H (+180 °C)

Voltage variation

- continuously running max ± 5%

- intermittent running max ± 10%

Voltage imbalance between phases max 2%

No. of starts/hour max 15

Cable
Direct-on-line start
SUBCAB® 4G2,5 mm2

4G2,5+2x1,5 mm2

Y/D start
SUBCAB® 7G2,5 mm2

Monitoring equipment
Thermal contacts opening temperature 125 °C

Material
Impeller Cast iron

Pump housing Cast iron

Stator housing Cast iron

Shaft Stainless steel

O-rings Fluorinated rubber

Mechanical face seals

Surface Treatment
The finishing coat is a two pack oxiran ester paint.

Weight
See dimensional drawing.

Option
3068.090 Ex. proof design

Warm liquid version on request

Leakage sensor in stator housing FLS

Surface treatment Epoxy treatment

Other cables

Zinc anodes

Accessories
Discharge connections, adapters, hose connections and other 
mechanical accessories.

Electrical accessories such as pump controller, control panels, starters, 
monitoring relays, cables.

See separate booklet or www.flygt.com for further information.

Alternative Inner seal Outer seal

1 Aluminium oxide/
Aluminium oxide

Aluminium oxide/
Aluminium oxide

2 Aluminium oxide/
Aluminium oxide

Aluminium oxide/
Corrosion resistant 
cemented carbide

3 Aluminium oxide/
Aluminium oxide

Corrosion resistant 
cemented carbide/ 
Corrosion resistant 
cemented carbide

4 Aluminium oxide/
Aluminium oxide

Silicon carbide/  
Silicon carbide
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HT-Motor rating and performance 
curve
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Installation

F P

400 V, 50 Hz, 3 ~, 2700 r/min

251 1,7 3,8 17,0 0,87 34 Yes • •

253 1,7 3,8 17,0 0,87 34 Yes • •

255 1,7 3,8 17,0 0,87 34 Yes • •

230 V, 50 Hz, 1 ~, 2705 r/min

251 2,4 5,3 24,0 0,87 34 Yes • •

253 2,4 5,3 24,0 0,87 34 Yes • •

255 2,4 5,3 24,0 0,87 34 Yes • •

230 V, 50 Hz, 1 ~, 2730 r/min

253 1,5 8,9 28,0 0,99 34 No • •

255 1,5 8,9 28,0 0,99 34 No • •
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C 3068

Dimensional drawing
All drawings are available as Acrobat documents (.pdf) 
and AutoCad drawings (.dwg). Download the drawings 
from www.flygt.com or contact your ITT Flygt 
representative for more information.

All dimensions are in mm.

HT, F-installation HT, P-installation
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HT, P-installation HT, P-installation



N/Ref./Our Ref. 1112238.A                            Pagina/Page: 2 26/09/2011    
S/Ref./Your Ref.                

1x Soplante de émbolos rotativos AERZEN, Modelo GM 3S GENERACIÓN 5 
 
Datos de servicio: 

 
Medio a vehicular  : Aire 
 
Caudal de aspiración : 3,30     m3/min. 
 
Caudal de aspiración : 200      m3/h. 
  
Caudal en condiciones normales : 184      Nm3/h. 
 
Temperatura aspiración : 20        º C.   
 
Temperatura impulsión : 74        º C. 
 
Presión aspiración : 1,000   bar(abs) 
 
Presión impulsión : 1,500   bar(abs) 
 
Presión diferencial  : 500      mbar 
 
Nº revoluciones soplante : 4240    1/min. 
 
Nº revoluciones motor : 2935    1/min. 
 
Potencia absorbida : 4,28     kW. 
 
Potencia motor : 5,50     kW. 
 
Tolerancias (Según DIN 1952) 
para caudal de aspiración ± 5%  
para potencia absorbida    ± 5% 
Nivel de ruido 
presión sonora sin cabina aprox. : 94               dB(A) 
presión sonora con cabina aprox. : 68               dB(A) 
Medido en el exterior a 1 m de distancia del agregado 
(Tolerancia ± 2 dB) método de medida s/DIN 45635 
 
- Construcción de la soplante según normas ISO 9001 
- Certificado de materiales según EN 10204 2.2 
- Certificado individual de banco de pruebas de cada soplante 
 
En caso de suministro del motor por parte del cliente, indicar los siguientes datos del motor:  
Marca, Tamaño s/normas IEC, Tipo de protección, Velocidad, Tensión y Frecuencia o bien, enviar hoja de  
medidas del motor. 
Atención a la ejecución del motor:  Caja de bornas arriba, conectado de cables desde atrás (desde el ventilador). 
A partir del tamaño de motor 160, son necesarios rodamientos reforzados. 
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      AIGÜES DE MANRESA 

At. Srta. Anna Múrcia 
Fecha: 3 de Octubre de 2011 

 
 

 
S/Ref: EDAR CALDERS 
N/Ref: 110109001O 
 
 
 
Muy Sres. nuestros: 
 
Correspondiendo a su amable consulta, nos complace adjuntar nuestra mejor oferta por el 
eventual suministro de un sistema de aireación mediante difusores de membrana, cuyas 
características detallamos a continuación. 
 
Quedamos a su disposición para las consultas o aclaraciones estimen precisas, mientras 
aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente. 
 
 
 
 
 
 
 

ECOLOGÍA TÉCNICA 
 
 
 
 
 

Jordi Company 
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4.1 Desglose de precios 
4.2 Condiciones comerciales 

 
 
 
 
Apéndices  
 
 
1. Croquis de los grupos de aireación 
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1. ESPECIFICACIONES DE DISEÑO 
1.1 Datos de partida 
 
 

Datos del reactor biológico 
 

 
Tipo de balsa Ortogonal 
Nº de zonas aireadas 1 
Nº de balsas en paralelo 1 
DIMENSIONES  
Diámetro exterior, m. ~10,8 
Diámetro interior, m. 5,76 
Ancho efectivo de canal, m 2 
Lámina de agua, m.l. 3,8 

 
 
 
 

Datos del proceso 
 

 
  
AOR máx. requerida, kgO2/día               --              
SOTR máx. calculada, kgO2/h  -- 
Caudal de aire total proyectado,m3/h 684 
Nº de difusores necesarios 48 x 2 
Diámetro difusores 12” 
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1.2 Tipo de difusores 
 

 
El sistema propuesto está compuesto por difusores de membrana modelo SSI  
AFD350 12” con conexión a proceso R3/4” NPT.  

 
El difusor SSI está diseñado tanto para el funcionamiento continuo como  
intermitente. 

 
Por su diseño, este  difusor es apto para aquellos usos industriales donde existan  
problemas de obturación.  
 
El rango de caudal para este difusor está entre 0 y 20 Nm3/h, siendo el rango de  
caudal recomendado entre 4.2 y 8.3 Nm3/h. 
 
El difusor se fabrica en PP, material que permite mayor temperatura de trabajo y es  
fácilmente reciclable. La membrana estándar se fabrica en EPDM. 
 
 

2.  PROPUESTA TÉCNICA 
2.1 Descripción del sistema de difusores de disco SSI 
 

En los sistemas de aireación de burbuja fina, el aire se conduce a los difusores  
mediante ramales de tuberías, alimentadas por un cabezal distribuidor. 

 
Los ramales de tuberías con los difusores instalados forman un entramado que cubre  
la superficie que se desee airear y al que llamaremos grupo de aireación. 

 
Con la distribución uniforme de los difusores se obtendrán concentraciones de  
oxígeno disuelto y energía de mezcla equilibradas en toda la balsa. 

 
El sistema de aireación puede constar de uno o más grupos instalados en el fondo.  
Este sistema incluye todos los accesorios necesarios para realizar su instalación. 
 
Los grupos de aireación se componen de los siguientes elementos: 

 
 Discos difusores de membrana modelo SSI AFD350 12” completos, para su montaje 

en tubería de INOX 316 mediante rosca ¾”, con casquillo de PP para unión a tubo 
de inoxidable. 

 
 Tubería de Inox. 316  Ø48 mm con difusores premontados, para conformar el 

entramado de tubos que forma la parrilla. 
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 Cabezales de distribución de aire a los ramales. Equipados con una brida loca de la 
medida indicada en la tabla, para conectar al colector de distribución en la parte 
superior del muro interior. El diámetro de los cabezales y las bajantes deben 
dimensionarse para que el aire no supere una velocidad de 20 m/s a fin de mantener 
baja la pérdida de carga en la tubería. 

 
 Pieza de purga para conectarse a una tubería de desagüe PVC de forma que se 

eliminen los condensados en las tuberías. 
 
 
2.3 Garantía mecánica para el sistema de difusores SSI 
 

La garantía mecánica básica es válida durante 12 meses desde la puesta en marcha  
del sistema o 18 meses desde su instalación. 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO 
3.1  Alcance del suministro  
 
  Difusores montados en tubería de Inox.316 
 

 Pieza de purga de condensados 
 
 Cabezales de distribución en Inox.316 con brida de conexión 
 
 Accesorios para lastre de la parrilla 
 
 Guías para la extracción de la parrilla 
 
 Instrucciones de operación y funcionamiento 
 
 Planos de detalle de la distribución para todos los grupos de aireación 
 
 Plano de detalle de los taladros para cada grupo de aireación 

 
 
3.2  Exclusiones 
 

 Tuberías a partir de la brida 
 
 Tuberías de drenaje de agua 
 
 Instalación del material no incluido en nuestro suministro 
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 Supervisión de la instalación siempre que no esté incluido el montaje. 
 
 Test con agua limpia u otros tests de rendimiento 

 
  Suministro de energía eléctrica 
 

 Grúas necesarias para el montaje y para la extracción y colocación de las parrillas. 
 

 Cualquier otro concepto no mencionado explícitamente en la presente oferta 
 
 
3.3  Resumen distribución de parrillas  
 
 

Datos del REACTOR 
 

 
 

  
Tipo de difusores AFD350 12” 
Nº parrillas en cada balsa 3 
Nº de balsas 2 
Nº difusores por parrilla 16 
Nº difusores totales 96 
Nº ramales parrilla 3 
Nº difusores ramal 4 y 6 
Diámetro brida entrada DN 50  
Diámetro colector Inox. 316 Ø48 
Diámetro de los ramales Inox. 316 Ø48 
Caudal por difusor de diseño, Nm3/h 7,12 
Caudal total de diseño, Nm3/h 684 
Caudal máximo recomendado por difusor, Nm3/h 8,3 
Caudal máximo total por parrilla a caudal máximo por difusor, Nm3/h 132,8 
Caudal máximo de trabajo por reactor, Nm3/h 398,4 
Caudal máximo TOTAL instalación, Nm3/h 796,8 
Caudal punta por difusor, Nm3/h 11 
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4. PRECIOS Y CONDICIONES 
4.1 Desglose de precios 
 

 Suministro sistema de aireación formado por: 
 
 

 Suministro de 6 parrillas con un total de 96 difusores tipo AFD 350 
de 12” premontados en tubería de Inox. 316 para instalación según 
plano, con guiadera en la pared, cable inox 316 para extracción con 
grúa. Montaje incluido en obra(tiempo máximo estimado 1 semana). 
Transporte incluido, no se incluyen grúas necesarias para el montaje 
….……………………….     28.570.-€    

 
   

  
   
4.2 Condiciones comerciales del suministro 
 

 IVA:     16 % 
 
 Envío de planos:   2 semanas desde confirmación del pedido. 

 
 Plazo para el suministro /  montaje: 6 semanas desde la aprobación de planos. 

 
 Condiciones de pago:   A confirmar  

 
 Validez de la oferta:   4 semanas, a partir de este periodo queda        

                                                    sujeto a variaciones del acero inoxidable. 
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Series 500 ValuMasstm Flowmeters
Low Cost / High Value 
Eldridge Products, Inc. (EPI) is a proven leader in 
gas flow measurement. Our Master-Touch™  
thermal dispersion gas mass flowmeters and pat-
ented Flow Averaging Tubes set the standard for 
innovation, performance and reliability. Now our 
new Series 500 ValuMass™ flowmeters offer a 
lower cost option for Air and Nitrogen flow appli-
cations with the high value associated with all of 
EPI’s instrumentation. 

ValuMass™ flowmeters provide a robust feature 
set: 0 – 5 VDC, 4 – 20mA and optional  
0 – 1 kHz outputs (proportional to the gas mass 
flow rate); an RS232C port; 16-bit linearization 
technology for flow rate accuracy; and rugged 

construction of 316/316L 
stainless steel wetted parts. 
An optional 2-line, 16-
character backlit LCD dis-
plays the flow rate and the 
elapsed total readouts. 

ValuMass™ flowmeters in-
line and insertion flowmeters 
accommodate virtually all in-
stallation requirements. The 
insertion style flowmeters are 
available with ½” OD probes 
in 6”, 12” or 18” lengths. A 
compression fitting for con-
venient mounting is included 
with all insertion style flow-
meters. The inline style flow-
meters are available for line 
sizes from ¼” to 2”. The 3 ½” 
long flow sections have 
FNPT ends as standard for 
easy mounting in the process 
line. ValuMass™ flowmeters 
accept 24VDC, 115VAC or 
230VAC input power as 
specified at the time of pur-
chase. 

Thermal Technology 
EPI’s thermal dispersion flowmeters are solid state 
instruments that use the principle of convective 
heat transfer to directly measure gas mass flow. 
EPI’s sensors consist of two resistance tempera-
ture detectors (RTDs). A forced null, Wheatstone 
bridge preferentially heats one RTD; the other 
RTD acts as the temperature 
reference. The air or nitro-
gen flow dissipates heat 
from the first RTD, causing 
an increase in the power re-
quired to maintain a balance 
between the RTDs. This in-
crease is directly related to 
the gas molecular rate of 
flow. 

Our sensors are temperature 
compensated and insensi-
tive to pressure changes, so 
no additional instrumentation 
or calculations are required. 
The output signal is a true 
mass flow rate signal which 
can be directly interfaced 
with your data acquisition 
system.  

Model Numbers  
Model  Style Size  
540 0406 insertion  ½” x 6” probe 
540 0412 insertion  ½” x 12” probe 
540 0418 insertion  ½” x 18” probe 
500 S4002  inline  ¼” x 3 ½” flow section 
500 S4003 inline  ⅜” x 3 ½” flow section 
500 S4004 inline  ½” x 3 ½” flow section 
500 S4006 inline  ¾” x 3 ½” flow section 
500 S4008 inline  1” x 3 ½” flow section 
500 S4010 inline  1 ¼” x 3 ½” flow section 
500 S4012 inline  1 ½” x 3 ½” flow section 
500 S4016 inline  2” x 3 ½” flow section
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Series 500 ValuMasstm Thermal Flowmeters 

Specifications 
Accuracy (including linearity) ........................ ± [2% of Reading + (0.5% Full Scale + 0.05% / °C)] 
Repeatability ................................................. ± 0.5% of Full Scale 
Linear Signal Output .................................... 0 – 5 VDC, 4 – 20 mA 

Optional 0 – 1 kHz  (proportional to flow for total/counter) 
Sensor Response Time ................................ 1 second 
Turndown Ratio............................................. 100:1 (not less than 15 SCFM / FT2) 
Transmitter Operating Temperature ............. 0 – 130°F (-18° – 55°C) 
Temperature Compensation ......................... Standard 40° – 100°F (4 –38°C)  

Optional 0° – 250°F (-18° – 121°C) 
Gas Pressure Effect ...................................... Negligible over ± 20% of absolute calibration pressure 
Pressure Rating Maximum: 
Inline Flowmeters .......................................... 500 PSIG 
Insertion Flowmeters..................................... 500 PSIG (Stainless Steel ferrule)  

150 PSIG (Teflon™ ferrule) 
Input Power Requirement ............................. 24 VDC @ 250mA 

115 VAC 50/60 Hz optional 
230 VAC 50/60 Hz optional 

Transmitter Power Requirements ................. 5 Watts or less 
Communications Port.................................... RS-232C 

Optional LightWIRE infrared 
Display........................................................... Optional 2-lines, 16 characters per line, backlit LCD 
Wetted Materials .......................................... 316 & 316L Stainless Steel 
Standard Temperature & Pressure (STP) .... 70°F & 29.92" Hg  

(Air = 0.075 Lbs. / FT3) 
NIST Traceable Calibration .......................... Standard 
Enclosure Rating........................................... NEMA 4X (IP66) 
Approvals ...................................................... CE Mark 

 

SPECIFICATION NOTICE 
The specifications contained herein are subject to change without notice. EPI cannot guarantee the applicability or suitability of our 
products in all situations since it is impossible to anticipate or control every condition under which our products and specifications 
may be used. 

LIMITED WARRANTY 
EPI warrants its products to be free from defects in materials and workmanship for one year from the date of factory shipment. If 
there is a defect, the purchaser must notify EPI of the defect within the warranty period. Upon receipt of the defective product, EPI 
will either repair or replace the defective product at its sole option. EPI MAKES NO OTHER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, 
AS TO THE PRODUCTS. EPI MAKES NO WARRANTY THAT THE GOODS SOLD TO ANY PURCHASER ARE FIT FOR ANY 
PARTICULAR PURPOSE. FURTHERMORE, EPI MAKES NO WARRANTY OF MERCHANTABILITY WITH RESPECT TO ANY 
PRODUCTS SOLD TO ANY PURCHASERS. There are no other warranties that extend beyond the description on any brochure or 
price quote. 
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LXV416  SENSOR DE MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO LDO 
 

El sensor de proceso para la medida de 
oxígeno LDO se basa en un principio óptico 
completamente nuevo. La medición se realiza 
sobre una película luminiscente sensible al 
oxígeno que se excita mediante un diodo 
luminoso de color azul. Después de la 
excitación, la película luminiscente emite un 
pulso de luz roja. El tiempo de duración de este 
pulso reemitido corresponde a la concentración 
de oxígeno. La medida de este tiempo no 
deriva debido a factores del proceso, de modo 
que el sensor LDO no necesita calibración 
por parte del usuario, limitando la necesidad de 
mantenimiento a limpiezas espaciadas y la 
sustitución cada 2 años de la cápsula del 
sensor. 
Al contrario de los sensores electroquímicos no 
se consume oxígeno en este método óptico. 
Por lo tanto, la medición es más resistente a los 
depósitos de suciedad. Asimismo, la velocidad 
de flujo no influye tampoco en la fiabilidad de 
los valores de medición. 
El sensor LANGE LDO es completamente 
inmune contra contaminantes de electrodo 
como H2S o CO2, los cuales contaminan o 
incluso destruyen los tradicionales sensores 
polarográficos de O2. 
El sensor no requiere un período de 
polarización, proporcionando lecturas válidas 
desde su conexión. 
Requiere conexión a un controlador SC (SC100 
ó SC1000).  
 
 
Información de pedido : 

 
LXV416.99.00001 Sensor digital de oxígeno por luminiscencia LDO, cuerpo inox., montaje 

inmersión rosca hembra 1 1/4", con 10 m. de cable 
 
Características técnicas : 

 
Principio de medida: Luminiscencia 
Rango de medida de oxígeno: 0,1 a 20,00 mg/l, 

0,1 a 20,00 ppm,  
1 a 200 % de saturación 

Rango de medida de temperatura: 0,1 a 50ºC 
Exactitud: ±0,1 mg/l , O2 < 1 mg/l 
Repetibilidad: 0,05 mg/l 
Tiempo de respuesta: T90 < 30 s (20ºC) 

T95 < 90 s (20ºC) 
Temperatura de muestra: 0 a 50ºC 
Longitud del cable: 10 m (admite prolongación mediante cables de extensión) 
Compensación de temperatura: Automática, sensor NTC 
Calibración No se requiere 
Caudal mínimo de muestra No se requiere 
Material NORYL y acero inoxidable 1.4401 
Dimensiones (aprox.): D x L   60 mm x 290 mm 
Peso: aprox. 1,4 kg 

 



 

 
 

 
Accesorios adicionales (No Incluidos) 
 

5791100 Cápsula de repuesto para el sensor LDO con junta 
LZX857 Junta para la cápsula del sensor LDO (x2 Ud.) 
  
LZX914.99,11100 Set de montaje por cadena para sensor LDO. Cadena y anclajes en 

acero inoxidable 
LZX914.99,12100 Set de montaje por cadena para sensor LDO. Cadena y anclajes en 

CPVC 
LZX914.99,32100 Set de montaje por pértiga 2,3 m para sensor LDO. Pértiga en PVC y 

anclajes en ac inox 
LZX914.99,42100 Set de montaje por flotador para sensor LDO. Soporte de flotador en 

PVC y anclajes en ac inox 
LZX914.99,22100 Pértiga de 1 m. en PVC para montaje de sensor LDO con cadena (no 

incluida) 
  
LZH052 Cámara de flujo para instalar en bypass el sensor LDO. Material PVC. 

Dimensiones 100 x 485 (Dia. x H) 
 

 



 

DRD  SENSOR DIFERENCIAL DIGITAL PARA LA MEDIDA DE ORP modelo pHDsc 
 

Robusta sonda de ORP diferencial digital con 
electrodo de platino u oro, para su operación 
con controladores sc. El sistema patentado de 
referencia del electrodo pHD sc se basa en un 
electrodo de pH interno en contacto con el 
fluido analizado a través de un puente salino. 
De esta manera se imposibilita la 
contaminación del electrodo de referencia. El 
puente salino es mucho menos sensible a la 
suciedad que los diafragmas  convencionales, 
reduciendo así los trabajos de limpieza y 
previniendo la dilución del electrolito. Por 
consiguiente la vida útil del electrodo es mucho 
mayor que en los sensores convencionales. 
 
Disponible en formato convertible con rosca en 
ambos extremos, de inserción con rosca solo 
en el extremo posterior, y sanitario para 
montaje en abrazadera. 
 
También está disponible en varios materiales 
para compatibilidad química con la muestra. 
Incluye gateway interno y 10 m. de cable para 
conexión a un controlador SC (SC60, SC100, 
SC200 ó SC1000). 

 

 
 
 
 
 
 
 
Información de pedido : 

 

DRD1P5.99 Sensor digital diferencial de ORP, electrodo de platino, formato 
convertible, cuerpo PEEK 

DRD1P6.99 Sensor digital diferencial de ORP, electrodo de oro, formato convertible, 
cuerpo PEEK 

DRD2P5.99 Sensor digital diferencial de ORP, electrodo de platino, formato de 
inserción, cuerpo PEEK 

DRD1R5.99 Sensor digital diferencial de ORP, electrodo de platino, formato 
convertible, cuerpo RYTON 

DRD1R6.99 Sensor digital diferencial de ORP, electrodo de oro, formato convertible, 
cuerpo RYTON 

 

 



 

 

Características técnicas : 
 

Material del electrodo: Platino u oro, según código, con electrodo de referencia 
mediante electrodo de pH interno y puente salino 

Material de la sonda: RYTON o PEEK según código 
Cuerpo de sonda: Convertible o de inserción según código 
Rango de medida: -1500 mV  a +1500 mV 
Temperatura de muestra: -5ºC a 70ºC para montaje en bypass 

0ºC a 50ºC para montaje en inmersión 
Tiempo de respuesta: ORP < 5s 

temperatura < 2 min 
Autodiagnóstico Control de impedancia del electrodo de medida y referencia 
Longitud del cable: 10 m (admite prolongación mediante cables de extensión) 
Medida de temperatura: Sensor NTC 
Protección: IP68 
Calibración: Proceso o solución estándar 
Presión: max. 6,9 bar 
Montaje: Convertible rosca 1” NPT en ambos extremos 

Inserción rosca 1” NPT en extremo posterior 
Dimensiones (aprox.): D x L  35,4 mm x 271,3 mm 
Peso: aprox. 320 g 
Gateway:  Gateway interno para conexión a controlador SC 
 
 
 
 
 
 
Accesorios y repuestos (no incluidos): 

 
LZX914.99.02200 Pértiga PVC 2,3 m., 1 1/2", para montaje en inmersión de sondas 1" 

LZX914.99.32200 Set de montaje en inmersión por pértiga de PVC 2,3 m. para sondas 1". 
Incluye anclajes en inox.. 

6131300 Adaptador de unión en CPVC a Té de 1 1/2" para montaje de sensores 
convertibles con rosca 1" 

MH334N4NZ Té de 1" NPT en CPVC para montaje en bypass de sensores convertibles 
con rosca 1" 

6136700 
Kit en CPVC con válvula de bola para montaje en inserción a tubería de 
sensores diferenciales digitales de inserción con rosca 1". Pmáx 3,5 bar. 
Conexión a proceso 1 1/2" NPT 

  
SB-R1SV Puente salino para repuesto de sondas diferenciales de Ryton 
25M1A1025-115 Solución para electrodo de referencia de sondas diferenciales 500 ml 
1000A3335-004 Cabeza difusora para autolimpieza de sondas en inmersión. Toma de 

aire/agua espiga ¼” 
 
 

 
  



 

 

LXV404  CONTROLADOR UNIVERSAL DE 1/2 CANALES SC200  
 

El nuevo controlador universal sc200 permite la 
conexión de una ó dos sondas independientes 
tanto analógicas como digitales de la plataforma 
sc: Oxígeno disuelto, pH, conductividad, redox, 
turbidez, sólidos en suspensión, materia orgánica 
UV, nitratos, amonio, cloro, etc. 
El controlador se configura con los módulos 
adecuados para la conexión directa de las sondas 
requeridas por la aplicación, admitiendo 1 ó 2 
sondas digitales sc, así como sondas analógicas 
de pH/ORP, conductividad o sensor ultrasónico 
para medida de caudal. También permite la 
conexión de dispositivos externos mediante 
entradas analógicas 4-20 mA. 
Su display gráfico de gran visibilidad permite la 
lectura simultánea de varios parámetros, y está 
preparado para su trabajo en intemperie con larga 
vida útil. 
El controlador universal sc200 incorpora 4 relés de 
alarma y 2 salidas analógicas, con amplias 
funciones de control de doble umbral, 
temporizador o PID. Como opción están 
disponibles 3 salidas analógicas adicionales 
activas o pasivas, para envío de valores medidos, 
y diferentes buses de campo. Incluye registrador 
interno para almacenamiento de lecturas y 
eventos, con volcado mediante tarjeta de memoria 
SD. 

 

 
 
Características técnicas : 

 
Display: Matriz gráfica LCD, 240 X 160 PIXELS, retroiluminado 
Entradas 1 ó 2 canales de entrada para sensores SC (con tecnología 

digital) o analógicos, según configuración. 
Reconocimiento de sonda Plug and play para sensores SC, según configuración de 

módulos internos para sensores analógicos. 
Salidas analógicas 2 x 0/4 – 20 mA, 550 Ohm máx, configurables lineal o PID 

Opción 3 x 4 – 20 mA adicionales, 350 Ohm máx., lineales 
Relés 4 relés, contacto SPDT, 1200 W, 5 A. 

Configurables como alarmas, estado o temporizador 
Entradas analógicas (opcional) 1 ó 2 canales de entrada configurables para entradas 

analógicas 4-20 mA  
Volcado de datos Mediante tarjeta de memoria SD 
Temperatura de operación -20 a +60ºC 

0 a 95% humedad relativa sin condensación 
Temperatura de almacenamiento -20 a +70ºC 

0 a 95% humedad relativa sin condensación 
Protección IP66, NEMA 4X 
Carcasa Carcasa de aluminio y acero inox. para montaje mural, sobre 

tubo o panel 
Comunicación (opcional)  MODBUS RS232/RS485 

PROFIBUS DP 
Dimensión 144x144x181 mm (WxHxD) 
Peso 1,7 kg aprox. 
Alimentación 100-240 Vac ±10%, 50/60 Hz 

24 Vdc (opcional) 

 



 

 

Información de pedido: 
 

 
La siguiente tabla permite la selección del código de producto adecuado a los requisitos de aplicación: 
 

L  X  V  4 0  4  .  9 9 . …. …. …. …. 1         
                        

Alimentación               
0  100-240 V AC (cable no incl.)               
2  100-240 V AC (cable con clavija incl.)            
7  24 V DC               
 Comunicación            
 0  Estándar (2 sal. 4-20 mA)            
 1  MODBUS RS232 & RS485             
 3  PROFIBUS DP       Entrada Sensor B 
 9  3 sal. 4-20 mA adicionales       Entrada Sensor B 
  Entrada Sensor A   0  Ninguno 
  1  pH/ORP (analógico)   1  pH/ORP (analógico) 
  2  Conductividad (analógico)   2  Conductividad (analógico) 
  3  Caudal  3   Caudal 
  4  Entrada mA   4  Entrada mA 
  5  Digital (sonda sc cualquier parámetro) 5  Digital (sonda sc cualquier parámetro) 
 
 
Para evitar códigos duplicados, el dígito de la Entrada Sensor A debe ser igual o más alto que el dígito de 
Entrada Sensor B. 
 
 
 
Accesorios adicionales (No Incluidos) 
 

9220600 Cubierta para el controlador sc200 con pantalla de protección UV 
LZX848 Cable de extensión para sc100/sc1000 longitud 5 m. 
LZX849 Cable de extensión para sc100/sc1000 longitud 10 m. 
LZX850 Cable de extensión para sc100/sc1000 longitud 15 m. 
LZX851 Cable de extensión para sc100/sc1000 longitud 20 m. 
LZX852 Cable de extensión para sc100/sc1000 longitud 30 m. 
LZX853 Cable de extensión para sc100/sc1000 longitud 50 m. 
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1 EXPROPIACIONS I SERVITUDS 

1.1 Descripció i generalitats 

L’objecte d’aquest annex és el de la tramitació de l’expedient d’expropiació per a l’ocupació 

dels terrenys que es veuran afectats per l’execució de les obres de l’EDAR i els col·lectors 

en alta de Calders. 

Per això s’ha iniciat la presa de dades, amb la finalitat de realitzar els inventaris de bens i 

drets afectats del projecte. 

L’objecte d’aquesta tasca és la de conèixer amb precisió la superfície física i real dels 

terrenys afectats. 

Això ha estat possible amb la definició geomètrica dels límits de l’obra i els límits de la 

parcel·la ocupada. 

Amb aquesta base s’ha procedit a localitzar les dades cadastrals de les finques afectades, 

que són: 

− Referència cadastral 

− Nom del propietari 

− Adreça del propietari 

Les finques afectades han estat identificades amb un número d’ordre correlatiu i amb la seva 

referència cadastral i per terme municipal. 

1.2 Tipus d’afectacions 

Les afectacions derivades per l'execució de les obres del Projecte constructiu de l’Edar i 

col·lectors en alta del municipi de Calders, són les següents. 

COL·LECTORS 

• Servitud de la canonada.- S'estableix una franja de tres metres (3,00 m.) 

d'amplada, en tota la longitud de la canonada, la qual serà accessible i ocupable una 

vegada finalitzades les obres, per la inspecció, manteniment i si s'escau les 

reparacions posteriors. No es podrà edificar ni plantar arbres d’arrel profunda en 

aquesta franja. 
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• Ocupació temporal.- S'estableix una franja de dotze  metres (12,00 m.) d'amplada, 

que durarà tot el temps necessari per a la realització de les obres contemplades en el 

Present Projecte. 

• Ocupació permanent.- S’estableix una zona d’ocupació permanent de 4 m2 per  a 

arquetes i pous, i una ocupació permanent de 36 m2 per als dipòsits de descàrrega. 

1.2.1 Relació i valoració de bens i drets que s’han d’ocupar i expropiar 

La relació de béns o drets que s’han d’ocupar, és la següent: 

Municipi: CALDERS 

Obra: PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’EDAR I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE 
CALDERS 
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Finca del Projecte núm.:    1 

Polígon:      5 

Parcel·la:      8 

Titular:       Carreras Candi Coll, Marta  

Domicili:      RD de Sant Pere, 2 – 1   

       08010 Barcelona 

D.N.I.:       36706644R 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    735.306 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   2947.408 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   28 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    2 

Polígon:      5 

Parcel·la:      25 

Titular:       Morato Torrento, Narcís  

Domicili:      CT de Vilalleons    

       Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) 

D.N.I.:       36348080F 

Telèfon:       - 

Superfície de servitud:    3885.516 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   14760.547 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   112 m2 

Naturalesa:                          Rústic 

Aprofitament:                          Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    3 

Polígon:      5 

Parcel·la:      24 

Titular:       Fundació privada Antonia Soler 

Domicili:      CL Jacint Verdaguer, 1   

       08650 Sallent (Barcelona) 

D.N.I.:       G58455379 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    1342.39 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   3983.01 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   3111.54 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    4 

Polígon:      5 

Parcel·la:      9003 

Titular:       Ajuntament de Calders  

Domicili:      PL Major, 1     

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       P0803400A 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    6.134 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   24.953 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    5 

Polígon:      5 

Parcel·la:      23 

Titular:       Urgell Morros, Mercedes   

Domicili:      CL Manresa, 62    

       08279 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       39280168D 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    286.714 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1155.259 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   8 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                          Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    6 

Illa:       57711 

Parcel·la:      1 

Titular:       Herms Costa, Felipe  

Domicili:      CL Raval, 30     

       08279 Avinyó (Barcelona) 

D.N.I.:       36708927F 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    132.556 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   524.511 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   36 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:      7 

Polígon:      4 

Parcel·la:      25 

Titular:       Herms Costa, Felipe  

Domicili:      CL Raval, 30     

       08279 Avinyó (Barcelona) 

D.N.I.:       36708927F 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    1638.022 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   6377.522 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   44 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    8 

Polígon:      4 

Parcel·la:      9001 

Titular:       Generalitat de Catalunya  

Domicili:      PZ Sant Jaume, 2    

       08002 Barcelona 

D.N.I.:       S0811001G 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    18.312 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   75.932 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    9 

Polígon:      4 

Parcel·la:      34 

Titular:       Herms Costa, Felipe  

Domicili:      CL Raval, 30     

       08279 Avinyó (Barcelona) 

D.N.I.:       36708927F 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    498.082 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1992.319 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   12 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    10 

Polígon:      4 

Parcel·la:      35 

Titular:       Soldevila Noguero, Jose Maria 

Domicili:      CR Call de l’hostal, 6    

       08279 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       36770870B 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    209.850 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   840.629 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   4 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    11 

Polígon:      4 

Parcel·la:      36 

Titular:       Santamants Roca, Albert 

Domicili:      CL Capmany, 79    

       08201 Sabadell (Barcelona) 

D.N.I.:       - 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    223.461 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   850.667 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   12 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    12 

Polígon:      5 

Parcel·la:      2 

Titular:       Padró Santamaria, Juan  

Domicili:      08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       - 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   47.365 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    13 

Polígon:      4 

Parcel·la:      32 

Titular:       Herms Costa, Felipe  

Domicili:      CL Raval, 30     

       08279 Avinyó (Barcelona) 

D.N.I.:       36708927F 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    38.470 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   151.746 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    14 

Polígon:      4 

Parcel·la:      37 

Titular:       Arola Sors, Adolfo   

Domicili:      CL Hostal nou    

       08519 Malla (Barcelona) 

D.N.I.:       36388168Y 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    416.532 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1545.916 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   12 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    15 

Polígon:      5 

Parcel·la:      3 

Titular:       Herms Costa, Felipe  

Domicili:      CL Raval, 30     

       08279 Avinyó (Barcelona) 

D.N.I.:       36708927F 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   147.234 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    16 

Polígon:      4 

Parcel·la:      38 

Titular:       Cortina Titinya, Lourdes 

Domicili:      CL Pirineu     

       08279 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       36771088E 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    30.556 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   106.406 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   4 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    17 

Polígon:      4 

Parcel·la:      39 

Titular:       Duran Balart, Francesc  

Domicili:      AV Onze de setembre, 79   

       08208 Sabadell (Barcelona) 

D.N.I.:       38398628J 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    531.718 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1837.297 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   16 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    18 

Polígon:       

Parcel·la:       

Titular:       Desconegut  

Domicili:        

D.N.I.:        

Telèfon:        

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1031.174 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                           

Aprofitament:                           
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Finca del Projecte núm.:    19 

Polígon:      63721 

Parcel·la:      1 

Titular:       Ajuntament de Calders 

Domicili:      PZ Major, 1     

       08275 Calders 

D.N.I.:       P0803400A 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    1771.274 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   6857.909 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   60 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    20 

Polígon:      4 

Parcel·la:      9 

Titular:       Ajuntament de Calders 

Domicili:      PZ Major, 1     

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       P0803400A 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    297.061 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1314.314 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   8 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    21 

Polígon:      4 

Parcel·la:      6 

Titular:       Midocal, SL  

Domicili:      CL Montserrat, 5    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       B61406542 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    276.568 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1142.923 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   8 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    22 

Polígon:      4 

Parcel·la:      26 

Titular:       Duran Balart, Francesc  

Domicili:      AV Onze de setembre, 79   

       08208 Sabadell (Barcelona) 

D.N.I.:       38398628J 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    1094.978 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   4389.552 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   32 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    23 

Polígon:      4 

Parcel·la:      13 

Titular:       Cerarols Cortina, Juan  

Domicili:      CL Pirineu, 10    

       08279 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       39305034N 

Telèfon:      -  

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   7.804 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari  

 

Finca del Projecte núm.:    24 

Polígon:      4 

Parcel·la:      3 

Titular:       Serra Reixach, Jaime  

Domicili:      Cl Manresa, 1    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       36770852Q 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    76.368 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   355.772 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   4 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    25-1 

Illa:       67754 

Parcel·la:      1 

Titular:       Serra Reixach, Jaime 

Domicili:      CL Manresa, 1   

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       39770852Q 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    59.482 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   234.09 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Urbà 

Aprofitament:        Sòl sense edificar... 

 

Finca del Projecte núm.:    26 

Polígon:      4 

Parcel·la:      9004 

Titular:       Ajuntament de Calders   

Domicili:      PZ Major, 1     

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       P0803400A 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    5.292 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   31.452 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    27 

Illa:       66741 

Parcel·la:      1 

Titular:       Serra Reixach, Jaime  

Domicili:      CL Manresa, 1    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       36770852Q 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    26.448 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   195.365 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Urbà  

Aprofitament:                         Sòl sense edificar 

 

Finca del Projecte núm.:    28 

Polígon:      4 

Parcel·la:      4 

Titular:       Serra Reixach, Jaime  

Domicili:      CL Manresa, 1    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       36770852Q 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    604.429 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   2316.175 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   20 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    29 

Polígon:      4 

Parcel·la:      8 

Titular:       Midocal, SL  

Domicili:      CL Montserrat, 5    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       B61406542 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    325.816 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1308.687 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   16 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    30 

Polígon:      11 

Parcel·la:      17 

Titular:       Prieto Guerra, Francisco Javier 

Domicili:      UR La Guàrdia Parcel·la 21   

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       27758023J 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    156.485 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   646.359 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    31 

Polígon:      11 

Parcel·la:      16 

Titular:       Sr. Cots  

Domicili:      08240 Manresa (Barcelona) 

D.N.I.:       -  

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   77.855 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    32 

Polígon:      11 

Parcel·la:      9007 

Titular:       Ajuntament de Calders  

Domicili:      PZ Major, 1     

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       P0803400A 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    265.497 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1136.768 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   8 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                        Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    33 

Polígon:      11 

Parcel·la:      15 

Titular 1:      Castillo Dominguez, Jose  

Domicili:      CM del Torrent Fondo, 2   

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       40977922H 

Titular 2:      Planas Coll, Mari Angels  

Domicili:      CL Manresa, 40   

       08279 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       439342874V 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    85.3695 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   698.483 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   4 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    34 

Polígon:      11 

Parcel·la:      14 

Titular:       Pujol Tatje, Ignacio  

Domicili:      CL Zona les Hectareas, 24   

       08279 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       39314609L 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   432.952 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    35 

Polígon:      5 

Parcel·la:      9004 

Titular:       Generalitat de Catalunya 

Domicili:      PZ Sant Jaume, 2    

       08002 Barcelona (Barcelona) 

D.N.I.:       S0811001G 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    864.031 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   2472.898 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   28 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                        Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    36 

Polígon:      11 

Parcel·la:      13 

Titular:       Carreras Candi Coll, Marta  

Domicili:      RD de Sant Pere, 58, 2-1   

       08010 Barcelona 

D.N.I.:       36706644R 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   247.291 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                        Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    37 

Polígon:      5 

Parcel·la:      14 

Titular:       Carreras Candi Coll, Marta  

Domicili:      RD de Sant Pere, 58, 2-1   

       08010 Barcelona 

D.N.I.:       36706644R 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    4159.223 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   16633.301 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   120 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    38 

Polígon:      5 

Parcel·la:      20 

Titular:       Fundació privada Antonia Soler 

Domicili:      CL Jacint Verdaguer, 1   

       08650 Sallent (Barcelona) 

D.N.I.:       G58455379 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    95.785 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   377.485 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   4 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    39 

Polígon:      12 

Parcel·la:      9 

Titular:       En investigació  

Domicili:      CL Travessera de Gràcia Barcelona 

D.N.I.:       -  

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    334.300 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1333.040 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   44 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    40 

Polígon:      12 

Parcel·la:      13 

Titular:       Cortina Guitart, Vicente  

Domicili:      08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       -  

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    578.873 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   2233.830 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   48 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                        Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    41 

Polígon:      12 

Parcel·la:      19 

Titular:       Batlles Montaña, Jaime 

Domicili:      CL Mas Comellas    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       36770916B 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    427.484 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1528.689 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   16 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                        Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    42 

Polígon:      12 

Parcel·la:      20 

Titular:       Arola Casajuana, Juan  

Domicili:      CL Alcalde Errasti, 3, 2-2  

       08270 Navarcles (Barcelona) 

D.N.I.:       39292840P 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   148.973 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic   

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    43 

Polígon:      12 

Parcel·la:      23 

Titular:       Arola Casajuana, Juan  

Domicili:      CL Alcalde Errasti, 3, 2-2  

       08270 Navarcles (Barcelona) 

D.N.I.:       39292840P 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    372.872 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1398.168 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   36 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari 



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

27 

 

Finca del Projecte núm.:    44 

Polígon:      12 

Parcel·la:      22 

Titular:       Serra Reixach, Jaime  

Domicili:      CL Manresa, 1    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       36770852Q 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    1468.202 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   5917.678 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    45 

Polígon:      12 

Parcel·la:      21 

Titular:       Arola Casajuana, Juan  

Domicili:      CL Alcalde Errasti, 3, 2-2  

       08270 Navarcles (Barcelona) 

D.N.I.:       39292840P 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    0 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   36.923 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                           

Aprofitament:                      
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Finca del Projecte núm.:    46 

Polígon:      12 

Parcel·la:      25 

Titular:       Sistac Planas, Pedro  

Domicili:      CL Mare de Déu de Montserrat, 51  

       08870 Sitges (Barcelona) 

D.N.I.:       37057871H 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    1429.480 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   5816.307 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                       Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    47 

Polígon:      12 

Parcel·la:      9003 

Titular:       Generalitat de Catalunya 

Domicili:      PZ Sant Jaume, 2    

       08002 Barcelona 

D.N.I.:       S0811001G 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    34.778 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   139.178 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                        Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    48 

Polígon:      11 

Parcel·la:      1 

Titular:       Tarda Cucurella, Salvador 

Domicili:      CL Mas Jacint Verdaguer, 26  

       08240 Manresa (Barcelona) 

D.N.I.:       - 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    406.439 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1298.99 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    49 

Polígon:      12 

Parcel·la:      18 

Titular:       Morato Torrento, Narcís  

Domicili:      CL de Vilalleons    

       Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) 

D.N.I.:       36348080F 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    171.4825 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   811.2375 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                        Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    50 

Polígon:      12 

Parcel·la:      16 

Titular:       Sistac Planas, Pedro  

Domicili:      CL Mare de Déu de Montserrat, 51  

       08870 Sitges (Barcelona) 

D.N.I.:       37057871H 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    298.616 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   870.5125 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    51 

Polígon:      2 

Parcel·la:      23 

Titular:       Sistac Planas, Pedro  

Domicili:      CL Mare de Déu de Montserrat, 51  

       08870 Sitges (Barcelona) 

D.N.I.:       37057871H 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    46.049 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   156.620 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   4 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    52 

Polígon:      2 

Parcel·la:      20 

Titular:       Montaña Manubens, Mercé  

Domicili:      CL Enric Guadayol, 35   

       08271 Artés (Barcelona) 

D.N.I.:       39267650A 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    452.668 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1814.868 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   12 m2 

Naturalesa:                         Rústic  

Aprofitament:                        Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    53 

Polígon:      2 

Parcel·la:      17 

Titular:       Reixach Baró, Jose  

Domicili:      CL Raval, 20     

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       39309117R 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    429.735 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1903.086 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   16 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    54 

Polígon:      2 

Parcel·la:      16 

Titular:       Cortina Baró, Juan 

Domicili:      CL Manresa, 26    

       08279 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       36770918J 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    403.991 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1414.342 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   12 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    55 

Polígon:      2 

Parcel·la:      14 

Titular:       Berengueras Pascual, Jaime  

Domicili:      08211 Castellar del Vallès (BCN)  

D.N.I.:       -  

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    186.489 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   917.3195 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   8 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    56 

Polígon:      2 

Parcel·la:      8 

Titular:       Midocal, SL   

Domicili:      CL Montserrat, 5    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       B61406542 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    248.256 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1266.539 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   8 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 

 

Finca del Projecte núm.:    57 

Polígon:      12 

Parcel·la:      24 

Titular:       Midocal, SL  

Domicili:      CL Montserrat, 5    

       08275 Calders (Barcelona) 

D.N.I.:       B61406542 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    477.026 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   1900.038 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   12 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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Finca del Projecte núm.:    58 

Polígon:      Desc. 

Parcel·la:      Desc.  

Titular:       -  

Domicili:      - 

D.N.I.:       - 

Telèfon:      - 

Superfície de servitud:    20.76 m2 

Superfície d'ocupació temporal:   88.31 m2 

Superfície d'ocupació permanent:   0.00 m2 

Naturalesa:                         Rústic 

Aprofitament:                         Agrari 
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1.2.2 Resum de les ocupacions 

Per poder efectuar les obres es preveuen les següents ocupacions: 

Taula 1. Resum ocupacions. 

Concepte Superfície [m2]
Servitud 110.272,00 

Ocupació temporal 27.645,27 
Ocupació permanent 3.927,54 

Totes les ocupacions són al terme municipal de Calders. 

1.2.3 Valoració de les ocupacions 

Les ocupacions s’han valorat de la següent manera: 

Taula 2. Cost de les ocupacions. 

Concepte Cost [€/m2]
Servitud 1 

Ocupació temporal 2 
Ocupació permanent 4 

 

Per fer front a les expropiacions, servituds i les ocupacions temporals es preveu una partida 

de CENT VUITANTA-UN MIL DOS-CENTS SETANTA-DOS euros amb SETANTA 

cèntims.(181.272,70 €.). 

1.2.4 Taula resum propietaris 
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  Superfície afectada 

Num. 
Expedient 

Polígo
n Parcel·la Titular cadastral Domicili 

Identificac
ió 

parcel·la 
Expropi

ació Servitud Ocupació 
temporal 

1 5 8 Carreras Candi Coll, Marta RD de Sant Pere, 2-1 08010 Barcelona Rústica 28,00 735,31 2947,41 

2 5 25 Morato Torrent, Narcís CT de Vilalleons Sant Julià de Vilatorta 
(Barcelona) Rústica 112,00 3885,52 14760,55 

3 5 24 Fundació privada Antonia 
Soler 

CL Jacint Verdaguer, 1 08650 Sallent 
(Barcelona) Rústica 3111.54 1342.39 3983.53 

4 5 9003 Ajuntament de Calders PL Major, 1 08275 Calders (Barcelona) Rústica 0,00 6,13 24,95 

5 5 23 Urgell Morros, Mercedes CL Manresa, 62 08279 Calders 
(Barcelona) Rústica 8,00 286,71 1155,26 

6 57711 1 Herms Costa, Felipe CL Raval, 30 08279 Avinyó (Barcelona) Rústica 36,00 132,56 524,51 

7 4 25 Herms Costa, Felipe CL Raval, 30 08279 Avinyó (Barcelona) Rústica 44,00 1338,02 6377,52 

8 4 9001 Generalitat de Caltalunya PZ Sant Jaume, 2 08002 Barcelona Rústica 0,00 18,31 75,93 

9 4 34 Herms Costa, Felipe CL Raval, 30 08279 Avinyó (Barcelona) Rústica 12,00 498,08 1992,32 

10 4 35 Soldevila Noguero, Jose 
Maria 

CR Call de l'hostal, 6 08279 Calders 
(Barcelona) Rústica 4,00 209,85 840,63 

11 4 36 Santamants Roca, Albert CL Capmany, 79 08201 Sabadell 
(Barcelona) Rústica 12,00 223,46 850,68 

12 5 2 Padró Santamaria, Juan 08275 Calders (Barcelona) Rústica 0,00 0,00 47,37 

13 4 32 Herms Costa, Felipe CL Raval, 30 08279 Avinyó (Barcelona) Rústica 0,00 38,47 151,75 

14 4 37 Arola Sors, Adolfo CL Hostal nou 08519 Malla (Barcelona) Rústica 12,00 416,53 1545,92 

15 5 3 Herms Costa, Felipe CL Raval, 30 08279 Avinyó (Barcelona) Rústica 0,00 0,00 147,23 
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16 4 38 Cortina Titinya, Loudes CL Pirineu 08279 Calders (Barcelona) Rústica 4,00 30,56 106,41 

17 4 39 Duran Balart, Francesc AV Onze de setembre, 79 08208 
Sabadell (Barcelona) Rústica 16,00 531,72 1837,30 

18 Desc Desc     Rústica 0,00 0,00 1031,17 

19 63721 1 Conspro de Inmuebles 
Egarenses SL CL Pare Llaurador, 36 1-2 Rústica 60,00 1771,27 6857,91 

20 4 9 Ajuntament de Calders PL Major, 1 08275 Calders (Barcelona) Rústica 8,00 297,06 1314,31 

21 4 6 Midocal, SL CL Montserrat, 5 08275 Calders 
(Barcelona) Rústica 8,00 276,57 1142,92 

22 4 26 Duran Balart, Francesc AV Onze de setembre, 79 08208 
Sabadell (Barcelona) Rústica 32,00 1094,98 4389,55 

23 4 13 Cerarols Cortina, Juan CL Pirineu, 10 08279 Calders 
(Barcelona) Rústica 0,00 0,00 7,80 

24 4 3 Serra Reixach, Jaime CL Manresa, 1 08279 Calders 
(Barcelona) Rústica 4,00 76,37 355,77 

25 67754 1 Serra Reixach, Jaime CL Manresa, 1 08279 Calders 
(Barcelona) Rústica 0,00 59,48 234,09 

26 4 9004 Ajuntament de Calders PL Major, 1 08275 Calders (Barcelona) Rústica 0,00 5,29 31,45 

27 66741 1 Serra Reixach, Jaime CL Manresa, 1 08279 Calders 
(Barcelona) Rústica 0,00 26,48 195,36 

28 4 4 Serra Reixach, Jaime CL Manresa, 1 08279 Calders 
(Barcelona) Rústica 20,00 604,43 2316,18 

29 4 8 Midocal, SL CL Montserrat, 5 08275 Calders 
(Barcelona) Rústica 16,00 325,82 1308,69 

30 11 17 Prieto Guerra, Francisco 
Javier 

UR La Guàrdia Parcel·la 21 08275 
Claders (Barcelona) Rústica 0,00 156,48 646,36 

31 11 16 Sr. Cots 08240 Manresa (Barcelona) Rústica 0,00 0,00 77,86 

32 11 9007 Ajuntament de Calders PL Major, 1 08275 Calders (Barcelona) Rústica 8,00 265,50 1136,77 

33 11 15 Castillo Dominguez, Jose CM del Torrent Fondo, 2 08275 Calders 
(Barcelona) Rústica 4,00 85,37 698,48 
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34 11 14 Pujol Tatje, Ignacio CL Zona les Hectareas, 24 08279 
Calders (Barcelona) Rústica 0,00 0,00 432,95 

35 5 9004 Generalitat de Caltalunya PZ Sant Jaume, 2 08002 Barcelona Rústica 28,00 864,03 2472,90 

36 11 13 Carreras Candi Coll, Marta RD de Sant Pere, 2-1 08010 Barcelona Rústica 0,00 0,00 247,29 

37 5 14 Carreras Candi Coll, Marta RD de Sant Pere, 2-1 08010 Barcelona Rústica 120,00 4159,22 16633,30 

38 5 20 Fundació privada Antonia 
Soler 

CL Jacint Verdaguer, 1 08650 Sallent 
(Barcelona) Rústica 4,00 95,78 377,48 

39 12 9 En investigació CL Travessera de Gràcia Barcelona Rústica 44,00 334,30 1333,04 

40 12 13 Cortina Guitart, Vicente 08275 Calders (Barcelona) Rústica 48,00 578,87 2233,83 

41 12 19 Balles Montña, Jaime CL Mas Comellas 08275 Calders 
(Barcelona) Rústica 16,00 427,48 1528,69 

42 12 20 Arola Casajuana, Juan CL Alcalde Errasti, 3, 2-2 08270 
Navarcles (BCN) Rústica 0,00 0,00 148,97 

43 12 23 Arola Casajuana, Juan CL Alcalde Errasti, 3, 2-2 08270 
Navarcles (BCN) Rústica 36,00 372,87 1398,17 

44 12 22 Serra Reixach, Jaime CL Manresa, 1 08279 Calders 
(Barcelona) Rústica 0,00 1468,20 5917,68 

45 12 21 Arola Casajuana, Juan CL Alcalde Errasti, 3, 2-2 08270 
Navarcles (BCN) Rústica 0,00 0,00 36,92 

46 12 25 Sistac Planas, Pedro CL Mare de Déu de Montserrat, 51 
08870 Sitges (Barcelon Rústica 0,00 1429,48 5816,31 

47 12 9003 Generalitat de Caltalunya PZ Sant Jaume, 2 08002 Barcelona Rústica 0,00 34,78 139,18 

48 11 1 Tarda Cucurella, Salvador CL Mas Jacint Verdaguer, 26 08240 
Manresa (Barcelona) Rústica 0,00 406,44 1298,99 

49 12 18 Morato Torrent, Narcís CL de Vilalleons St. Julià de Vilatorta 
(Barcelona) Rústica 0,00 171,48 811,24 

50 12 16 Sistac Planas, Pedro CL Mare de Déu de Montserrat, 51 
08870 Sitges (Barcelon Rústica 0,00 298,62 870,51 

51 2 23 Sistac Planas, Pedro CL Mare de Déu de Montserrat, 51 
08870 Sitges (Barcelon Rústica 4,00 46,05 156,62 
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52 2 20 Montaña Manubens, 
Mercé 

CL Enric Guadayol, 35 08271 Artés 
(Barcelona) Rústica 12,00 452,67 1814,87 

53 2 17 Reixch Baró, Jose CL Raval, 20 08275 Calders (Barcelona) Rústica 16,00 429,74 1903,09 

54 2 16 Cortina Bató, Berengueras 
Pascula, Jaime 08211 Castellar del Vallès (Barcelona) Rústica 12,00 403,99 1414,34 

55 2 14 Midocal, SL CL Montserrat, 5 08275 Calders 
(Barcelona) Rústica 8,00 186,49 917,32 

56 2 8 Midocal, SL CL Montserrat, 5 08275 Calders 
(Barcelona) Rústica 8,00 248,27 1266,54 

57 12 24 Midocal, SL CL Montserrat, 5 08275 Calders 
(Barcelona) Rústica 12,00 477,03 1900,04 

58 Desc Desc     Rústica 0,00 20,76 88,31 

     Totals 3927.54 27645.27 110272.00 
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2 SERVEIS AFECTATS 

En aquest apartat es pretén conèixer l’afectació als serveis existents a la zona degut a la 

construcció de la nova infraestructura. 

Els serveis presents a la zona i les empreses amb qui s’ha establert contacte són: 

- Telefónica. 

- Gas Natural. 

- FECSA-ENDESA. 

Totes elles ens han comunicat que no es produeix cap afecció sobre els serveis existents i, 

per tant, no s’ha previst cap partida al pressupost general del projecte per a aquest 

concepte. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX I. Plànols d’expropiacions i servituds 
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ÍNDEX DE PLÀNOLS D’EXPROPIACIONS I SERVITUDS 

1. Planta General. Esquema de fulls. 

2. Sector nord-oest de La Guàrdia. 

3. Sector nord-oest de La Guàrdia. 

4. Sector carrer Manresa. 

5. Sector carrer Manresa. 

6. Sector carrer Manresa, sector Camp de Futbol i sector carrer Sant Llorenç i carrer Raval 

7. Sector Calders Nucli. 

8. Sector Calders Nucli. 

9. Sector Moià. 

10. Sector Sud i La Guàrdia. 

11. Sector Sud i La Guàrdia. 

12. Sector Sud i La Guàrdia. 

13. Sector Sud i La Guàrdia, sector carrer Basses Noves i sector carrer les Monges. 

14. Sector sud-est. 

15. Sector sud-est, sector carrer Monges i sector carrer Basses Noves. 

16. Sector carrer de les Monges i carrer Basses Noves i sector sud-est. 

17. Sector sud-est. 

18. Sector nord-oest de la Guàrdia i EDAR. 



 







































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 14. Pla d’obra 
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1 INTRODUCCIÓ    
En el pla d’obra s’estableix l’ordre de prioritats de les obres per al correcte desenvolupament 

de l’execució de les diferents instal·lacions que constitueixen l’EDAR. 

Les característiques d’aquesta obra, clarament diferenciades, tant pel que fa a instal·lacions, 

obra civil, conduccions, equips i instal·lacions elèctriques permeten l’execució de les obres 

de manera coordinada i sense interferències entre les diferents unitats d’obra. 

2 TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Per a dur a terme la construcció de la infraestructura projectada s’ha realitzat un programa 

de treballs, per tal d’establir l’ordre de prioritats per al correcte desenvolupament de 

l’execució de les diferents activitats. 

El Contractista haurà de preveure els recursos necessaris de manera que es puguin acabar 

els treballs dins del termini fixat. 

Aquest pla s’ha realitzat tenint en compte la forma en que s’executaran les obres. El temps 

previst per a cada activitat ha estat calculat en funció dels amidaments i dels rendiments 

dels equips constructius. 

S’estableix un termini d’execució total de les obres de deu (10) mesos, tal com es pot veure 

al programa de treballs que s’adjunta. 
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ACTIVITAT DIES MESOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EDAR CALDERS 140                                                
  Replanteig i esbrossada 10                                                
  Moviments de terres EDAR 35                                                
  Obra civil mòdul reactors / pretractament 25                                                
  Obra civil mòdul eres / espessidor / edifici de control 25                                                
  Proves d'estanqueïtat 20                                                
  Canalitzacions 15                                                
  Equips mecànics 50                                                
  Equips elèctrics 45                                                
  Instrumentació i control 15                                                
  Jardineria i urbanització 15                                                
  Telecontrol 30                                                
  Proves de pressió i funcionament  10                                                
COL·LECTOR  200                                                
  Replanteig i esbrossada 20                                                
  Moviment de terres 150                                                
  Conduccions 150                                                
  Obra civil 140                                                
  Equips i instal·lacions 80                                                
  Instal·lació elèctrica i de telecontrol 30                                                
CONTROL DE QUALITAT 200                                                
SEGURETAT I SALUT 200                                                
NETEJA I ACABATS 10                                                
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 15. Justificació de preus 
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1 INTRODUCCIÓ    

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents, es detalla al present annex. 

En aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes: 

• Mà d’obra. 

• Maquinària. 

• Materials. 

• Elements compostos. 

• Partides d’obra. 

2 JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

 



 



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 19,81000 €

A0121000 h Oficial 1a 17,41000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 17,41000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 17,41000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 17,41000 €

A0127000 h Oficial 1a col.locador 17,41000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 17,41000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 17,41000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 17,41000 €

A0132000 h Peó 15,45000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 15,45000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 15,45000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 15,45000 €

A013H000 h Ajudant electricista 15,45000 €

A013M000 h Ajudant muntador 15,45000 €

A013U001 h Ajudant 15,45000 €

A0140000 h Manobre 15,05000 €

A0150000 h Manobre especialista 16,54000 €
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C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 13,38000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 55,10000 €

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 2,37000 €

C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 11,79000 €

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 45,20000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 63,27000 €

C1312230 h Pala excavadora gran, sobre erugues de 563 kW 70,67000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 34,10000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 48,70000 €

C1315031 h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora 339,53000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 147,20000 €

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 51,63000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 45,94000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 50,78000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 40,68000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 47,71000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 53,39000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 9,80000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 7,03000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 5,76000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 26,06000 €

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 41,30000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 24,75000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 34,37000 €

C1503000 h Camió grua 37,10000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 32,28000 €

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 39,51000 €

C150GA00 h Grua autopropulsada de 24 t 46,32000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 132,94000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,15000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,43000 €

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 43,55000 €

C1709G00 h Estenedora de granulat 31,95000 €

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 48,48000 €

C170H000 h Màquina tallajunts 8,45000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 2,02000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 2,76000 €

CF11Z400 m Equip de personal i maquinària per a clavament horitzontal de tub de 400 mm de diàmetre nominal, amb
empenta de cric hidràulic amb excavació mitjançant barrina helicoïdal i extracció de terres per la pròpia
barrina, en terreny compacte

117,28000 €

CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 5,40000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 29,19000 €
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B0111000 m3 Aigua 0,08000 €

B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 14,82000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 16,66000 €

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm 13,93000 €

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 13,20000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 15,84000 €

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 9,76000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 13,55000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 10,10000 €

B03D6000 m3 Terra tolerable 0,73000 €

B0442900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes 11,36000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 83,52000 €

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

42,00000 €

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

40,94000 €

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

43,59000 €

B065CD0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIb

49,87000 €

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3
de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

44,91000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/B/20

50,40000 €

B0711000 kg Morter adhesiu 0,17000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,77000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,80000 €

B0A31000 kg Clau acer 0,93000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,55000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,37000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 170,02000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 6,90000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 16,56000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 2,11000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,04000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 6,29000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 0,94000 €

B0D81650 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 2,49000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,03000 €

B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm 0,40000 €

B0E244L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3

1,08000 €

B0FG3JA5 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color marró 0,12000 €

B755B211 kg Morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel mètode de membrana rígida, monocomponent, de base
ciment

0,71000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 0,80000 €
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B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària per a junt de dilatació interior 23,56000 €

B7J500D0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base acrílica monocomponent 4,02000 €

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 4,79000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,63000 €

B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic
de penetració

50,66000 €

B9H1D210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic
de penetració

38,95000 €

BAR1PDEA1 u Porta d'una sola fulla de mides 2,10x1,6 m, amb bastiment i estructura de perfils d'acer, aïllant intermig
tipus sandwitch, acabada interior i exteriorment amb planxa d'acer pintada al forn, ancorada amb morter
de ciment 1:4, inclòs pany i pom i antipànic

559,47000 €

BAR1PDEA2 u Porta d'una sola fulla de mides 2,10x1 amb bastiment i estructura de perfils d'acer aïllant intermig tipus
sandwitch, acabada interior i exteriorment amb planxa d'acer pintada al forn, ancorada amb morter de
ciment 1:4

332,02000 €

BAR1PDEA3 m2 Finestra de carpinteria d'alumini normalitzada base marc fixe d'estructura tubular i finestres fixes i
practicables, acabada en lacat de color a escollir i vidre laminat de 6+6

208,04000 €

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60
mm cada m

24,69000 €

BD5Z65C0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9
dm2 de superfície d'absorció

29,49000 €

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

6,55000 €

BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2)
de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica

10,81000 €

BDDZ0001 u Graó per a pou de registre de prolipropilè de 12 mm de diàmetre amb ànima d'acer de 361 mm
d'amplada, 137 mm de petjada i 79 mm d'ancoratge, col·locat cada 30 cm

7,17000 €

BDDZ0002 u Junt de goma 10,00000 €

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 53,03000 €

BDDZA030 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x30 i gruix de paret 16 cm de la casa ICA o similar 62,70000 €

BDDZA060 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x60 i gruix de paret 16 cm de la casa ICA o similar 93,18000 €

BDDZA120 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x120 i gruix de paret 16 cm de la casa ICA o similar 114,80000 €

BDDZC120 u Con de formigó armat prefabricat CP 1200x700x800 de 16 cm de gruix de la casa ICA o similar 91,25000 €

BDKZ0001 m2 Tapa i bastiment de planxa d'acer galvanitzat en calent de 2 mm de gruix 145,26000 €

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 17,17000 €

BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,40000 €

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

5,90000 €

BFB1T620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

60,50000 €

BFB1U420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

77,65000 €

BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

38,89000 €

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16
bar de pressió nominal, per a soldar

49,58000 €

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

0,67000 €
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BG151832 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

2,59000 €

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

0,88000 €

BG23E710 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,42000 €

BG23E910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

2,74000 €

BG2C10T0 m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x400 mm 21,01000 €

BG2Z10K0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm d'amplària 10,77000 €

BG312720 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar,
de secció 6 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

1,89000 €

BG312A20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar,
de secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,88000 €

BG312C20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar,
de secció 12 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

3,21000 €

BG312G20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar,
de secció 16 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,06000 €

BG312L20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar,
de secció 24 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

5,95000 €

BG312N20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar,
de secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

7,26000 €

BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tripolar, de
secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,60000 €

BG319530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,79000 €

BG319540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de
secció 4 x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,15000 €

BG319620 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

0,65000 €

BG319650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

2,06000 €

BG319660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de
secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

3,16000 €

BGB1B320 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr, de 400 V de tensió, automàtica 891,53000 €

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada 0,24000 €

BGW210GK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i
400 mm d'amplària

3,75000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,19000 €

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de condensadors 3,05000 €

BGY210K4 u Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 400 mm d'amplària, per a
instal·lació sobre suports verticals

11,97000 €

BJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de 700x700 mm, de color blanc, preu alt 48,58000 €

BK28Z150 u Cabalímetre electromagnètic DN150 mm 1.051,70000 €

BN00100 u Carret de desmuntatge telescòpic DN 100 mm 74,83000 €

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de
fosa

139,51000 €

BN12F4F0 u Vàlvula de comporta amb tancament elàstic PN16, DN150 93,75000 €

BN1AAS02 u Agitador submergit diàmetre hèlix 200 mm cabal 93 l/s 1360 rpm factor potència 0,8, empenta 180 N
Material carcassa: fundició, material hèlix AISI 316, màxim núm arrencades per hora 15
Pes  31 kg,

1.456,84000 €
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BR3P5300 t Grava de riu,  de 50 a 70 mm 15,30000 €

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor d'1,3 l 1,67000 €

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una mostra de granulat per a elaborar mescles
bituminoses, segons la norma UNE-EN 933-3

30,93000 €

BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de granulat, segons la norma UNE-EN 13043 25,33000 €

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 o NLT 104 22,07000 €

BV1D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1 22,07000 €

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

25,15000 €

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de sòl, segons la norma UNE-EN 933-8 17,40000 €

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 o
NLT 107

33,37000 €

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501
o NLT 108

44,92000 €

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

84,21000 €

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl
granular, segons la norma UNE-EN 1097-2

58,94000 €

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

23,81000 €

BV1DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 56,44000 €

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat potàssic d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103204

30,04000 €

BV1DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 61,69000 €

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl, segons la norma NLT 114 27,14000 €

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la
norma ASTM D 3017 e1

9,50000 €

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134 103,94000 €

BV1DZ20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103601

72,50000 €

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE 83300, UNE
83313, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

69,11000 €

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la
norma UNE 36068

57,28000 €

BV257103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE 36068 10,42000 €

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE 36068

12,49000 €

BV25TD0H u Determinació de les característiques mecàniques: resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta d'acer amb característiques especials de ductilitat
per a armar formigons, segons la norma UNE 36065 EX

39,15000 €

BVAF230C u Prova de pressió i estanquitat de canonada d'implusió, segons la norma UNE-EN 805 169,37000 €

BVAN1311 u Prova hidrostàtica d'una bomba segons la norma DIN 1911-2, incloent mesura cabals, pressions,
potències i rendiments

212,50000 €

BZA00002 m Tub d'acer inoxidable AISI 316 de diàmetre 1'' 9,53000 €

BZA00003 m Tub d'acer inoxidable AISI 316 de diàmetre nominal 50 14,91000 €

BZA00011 m Tub d'acer inoxidable AISI 316 de diàmetre nominal 100 31,45000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 65,76000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,54000 = 16,54000

Subtotal: 16,54000 16,54000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,43000 = 1,00100

Subtotal: 1,00100 1,00100
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 83,52000 = 20,88000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,630      x 16,66000 = 27,15580
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,08000 = 0,01600

Subtotal: 48,05180 48,05180
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,54000 = 0,16540

Subtotal: 0,16540 0,16540

COST DIRECTE 65,75820

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,75820

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 74,78000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,54000 = 16,54000

Subtotal: 16,54000 16,54000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,43000 = 1,00100

Subtotal: 1,00100 1,00100
Materials

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,520      x 16,66000 = 25,32320
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 0,08000 = 0,01600
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 83,52000 = 31,73760

Subtotal: 57,07680 57,07680
Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,54000 = 0,16540

Subtotal: 0,16540 0,16540

COST DIRECTE 74,78320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,78320

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,60000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,0005 /R x 15,45000 = 0,00773
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,0005 /R x 17,41000 = 0,00871

Subtotal: 0,01644 0,01644
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,050      x 0,55000 = 0,57750

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 0,77000 = 0,00785

Subtotal: 0,58535 0,58535

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00016

COST DIRECTE 0,60195

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60195
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P-1 15015 m3 Sorra en capa d'assentament, incloent l'estesa i
piconatge al 95% del Pròctor Modificat i anivellació.

Rend.: 0,682 21,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,05000 = 3,31012
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 17,41000 = 2,04223

Subtotal: 5,35235 5,35235
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,150 /R x 5,76000 = 1,26686

Subtotal: 1,26686 1,26686
Materials

B0312400 t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 5 mm 1,100      x 13,93000 = 15,32300

Subtotal: 15,32300 15,32300

COST DIRECTE 21,94221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94221

P-2 150160 m2 Capa de 20 cm de gruix, de pedres d'un tamany entre 30
i 80 mm, col.locada.

Rend.: 1,000 7,70 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-3 150170 m2 Capa de 12 cm de gruix, de grava d'un tamany entre 2 i
8 mm, col.locada.

Rend.: 1,000 4,80 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-4 4.4 KG Armadura de fibres de polipropilè per a formigó de
paviment vial

Rend.: 1,000 4,44 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-5 5.9 M Cordó hidrófil expansiu amb la humitat, col.locat clavat Rend.: 1,000 6,46 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-6 BA0210 u Tajadera d'accionament manual, ample canal 350 mm,
alçada 550 mm, amb 2 marcs-guia, material alumini.

Rend.: 1,000 724,35 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-7 BA0213 u Reixa desbast fi en by-pass, ample canal 750 mm,
alçada canal 750 mm, llum de pas 40 mm. material acer
inox. AISI-316, inclou cistella i rasclet.

Rend.: 1,000 1.158,97 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-8 BA0215 u Reixa desbast fi en by-pass, ample canal 750 mm,
alçada canal 750 mm, llum de pas 25 mm. material acer
inox. AISI-316, inclou cistella i rasclet.

Rend.: 1,000 1.277,75 €

__________________________________________________________________________________________________________________

BN13Z001 u Vàlvula de maniguet de deformació elàstica serie PIC
d'alumini, amb accionament mitjançant aire comprimit o
aigua a pressió, de DN-125 amb contra-brides en inox.

Rend.: 1,000 1.451,74 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-9 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 3,502 0,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,035 /R x 45,20000 = 0,45174

Subtotal: 0,45174 0,45174

COST DIRECTE 0,45174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45174

P-10 E2212422 m3 Excavació per a rebaix en terreny compacte, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió en zona
reactor.

Rend.: 1,000 2,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,05000 = 0,15050

Subtotal: 0,15050 0,15050
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,052 /R x 45,20000 = 2,35040

Subtotal: 2,35040 2,35040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00226

COST DIRECTE 2,50316
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50316

P-11 E2212874 m3 Excavació per a rebaix en roca tova, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i abocat de les
terres dins de l'obra

Rend.: 1,792 5,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,015 /R x 15,05000 = 0,12598

Subtotal: 0,12598 0,12598
Maquinària
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C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,040 /R x 45,20000 = 1,00893
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,130 /R x 55,10000 = 3,99721

Subtotal: 5,00614 5,00614

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00189

COST DIRECTE 5,13401
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,13401

P-12 E2221422 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega
mecànica sobre camió

Rend.: 1,860 3,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,05000 = 0,32366

Subtotal: 0,32366 0,32366
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,150 /R x 34,10000 = 2,75000

Subtotal: 2,75000 2,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00485

COST DIRECTE 3,07851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07851

P-13 E2221423 m3 Excavació de rases i pous de fins a 1,5 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics i càrrega amb
les terres deixades a la vora

Rend.: 1,866 2,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,05000 = 0,24196

Subtotal: 0,24196 0,24196
Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,120 /R x 34,10000 = 2,19293

Subtotal: 2,19293 2,19293

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00363

COST DIRECTE 2,43852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43852

P-14 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del
95% del PM

Rend.: 4,854 0,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,05000 = 0,03101

Subtotal: 0,03101 0,03101
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,053 /R x 40,68000 = 0,44418
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,053 /R x 45,20000 = 0,49353

Subtotal: 0,93771 0,93771

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00047

COST DIRECTE 0,96919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,96919

P-15 E2252772 m3 Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN

Rend.: 11,599 1,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,450 /R x 16,54000 = 0,64169
A0140000 h Manobre 0,020 /R x 15,05000 = 0,02595

Subtotal: 0,66764 0,66764
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,450 /R x 7,03000 = 0,27274
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,020 /R x 45,20000 = 0,07794

Subtotal: 0,35068 0,35068

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01001

COST DIRECTE 1,02833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,02833

P-16 E225AR70 m3 Estesa de graves per a drenatge, amb graves
procedents de granulat reciclat de formigó, en tongades
de 25 cm com a màxim

Rend.: 1,000 16,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,05000 = 0,15050

Subtotal: 0,15050 0,15050
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,010 /R x 45,20000 = 0,45200

Subtotal: 0,45200 0,45200
Materials

B033R500 t Grava de granulat reciclat de formigó de 20 a 40 mm 1,600      x 9,76000 = 15,61600

Subtotal: 15,61600 15,61600



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00226

COST DIRECTE 16,22076
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,22076

P-17 E2412033 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de fins a 2 km

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,050 /R x 26,06000 = 1,30300

Subtotal: 1,30300 1,30300

COST DIRECTE 1,30300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,30300

P-18 E2A16000 m3 Subministrament de terra tolerable d'aportació Rend.: 1,000 0,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

B03D6000 m3 Terra tolerable 1,000      x 0,73000 = 0,73000

Subtotal: 0,73000 0,73000

COST DIRECTE 0,73000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,73000

P-19 E2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 26,06000 = 2,60600

Subtotal: 2,60600 2,60600

COST DIRECTE 2,60600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60600

P-20 E2RA7LP1 M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 3,81 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-21 E3152BH4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-30/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 67,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,05000 = 4,51500

Subtotal: 4,51500 4,51500
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 132,94000 = 13,29400

Subtotal: 13,29400 13,29400
Materials

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 44,91000 = 49,40100

Subtotal: 49,40100 49,40100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06773

COST DIRECTE 67,27773
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,27773

P-22 E31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 15,45000 = 0,12360
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 17,41000 = 0,10446

Subtotal: 0,22806 0,22806
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 0,77000 = 0,00393
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,60195 = 0,60195

Subtotal: 0,60588 0,60588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00342

COST DIRECTE 0,83736
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,83736

P-23 E32516H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a
màxim, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 65,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 17,41000 = 1,04460
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A0140000 h Manobre 0,240 /R x 15,05000 = 3,61200

Subtotal: 4,65660 4,65660
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 132,94000 = 13,29400

Subtotal: 13,29400 13,29400
Materials

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 44,91000 = 47,15550

Subtotal: 47,15550 47,15550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11642

COST DIRECTE 65,22252
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,22252

P-24 E32526H4 m3 Formigó per a murs de contenció de 6 m d'alçària com a
màxim, HA-30/B/20/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm i abocat amb bomba

Rend.: 1,000 68,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,288 /R x 15,05000 = 4,33440
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,072 /R x 17,41000 = 1,25352

Subtotal: 5,58792 5,58792
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,120 /R x 132,94000 = 15,95280

Subtotal: 15,95280 15,95280
Materials

B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 44,91000 = 47,15550

Subtotal: 47,15550 47,15550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13970

COST DIRECTE 68,83592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,83592

P-25 E32B300P kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 15,45000 = 0,15450
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,008 /R x 17,41000 = 0,13928

Subtotal: 0,29378 0,29378
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000      x 0,60195 = 0,60195

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 0,77000 = 0,00470

Subtotal: 0,60665 0,60665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00441

COST DIRECTE 0,90484
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90484

P-26 E32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 6 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 17,41000 = 0,17410

Subtotal: 0,35950 0,35950
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 0,77000 = 0,00470
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,60195 = 0,60195

Subtotal: 0,60665 0,60665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00539

COST DIRECTE 0,97154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97154

P-27 E3C51BH4 m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 61,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,144 /R x 15,05000 = 2,16720
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,096 /R x 17,41000 = 1,67136

Subtotal: 3,83856 3,83856
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 132,94000 = 10,63520

Subtotal: 10,63520 10,63520
Materials
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B065E60B m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 44,91000 = 47,15550

Subtotal: 47,15550 47,15550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05758

COST DIRECTE 61,68684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,68684

P-28 E3CB3000 kg Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 15,45000 = 0,15450
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 17,41000 = 0,10446

Subtotal: 0,25896 0,25896
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000      x 0,60195 = 0,60195

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 0,77000 = 0,00393

Subtotal: 0,60588 0,60588

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00388

COST DIRECTE 0,86872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86872

P-29 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments Rend.: 1,000 20,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 17,41000 = 8,70500
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 15,45000 = 8,49750

Subtotal: 17,20250 17,20250
Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

1,100      x 1,04000 = 1,14400

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 0,93000 = 0,13959
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 170,02000 = 0,32304
B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,03000 = 0,06090
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,37000 = 1,10989

Subtotal: 2,77742 2,77742

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25804

COST DIRECTE 20,23796
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,23796
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P-30 E3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,05000 = 2,25750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 17,41000 = 1,30575

Subtotal: 3,56325 3,56325
Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 50,40000 = 5,29200

Subtotal: 5,29200 5,29200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05345

COST DIRECTE 8,90870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90870

P-31 E3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 8,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,05000 = 2,25750
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 17,41000 = 1,30575

Subtotal: 3,56325 3,56325
Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de
ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 50,40000 = 5,29200

Subtotal: 5,29200 5,29200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05345

COST DIRECTE 8,90870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,90870

P-32 E45218G3 m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 65,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,008 /R x 15,05000 = 15,17040
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,252 /R x 17,41000 = 4,38732
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Subtotal: 19,55772 19,55772
Materials

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 43,59000 = 45,76950

Subtotal: 45,76950 45,76950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48894

COST DIRECTE 65,81616
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,81616

P-33 E45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb cubilot

Rend.: 1,000 62,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,904 /R x 15,05000 = 13,60520
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,226 /R x 17,41000 = 3,93466

Subtotal: 17,53986 17,53986
Materials

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 43,59000 = 44,46180

Subtotal: 44,46180 44,46180

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43850

COST DIRECTE 62,44016
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,44016

P-34 E45C19C4 m3 Formigó per a lloses, HA-30/B/10/IIb, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 67,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 15,05000 = 3,25080
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 17,41000 = 0,94014

Subtotal: 4,19094 4,19094
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 132,94000 = 11,96460

Subtotal: 11,96460 11,96460
Materials

B065CD0B m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIb

1,020      x 49,87000 = 50,86740
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Subtotal: 50,86740 50,86740

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10477

COST DIRECTE 67,12771
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,12771

P-35 E4B23000 kg Armadura per a mur AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 17,41000 = 0,17410

Subtotal: 0,35950 0,35950
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,000      x 0,60195 = 0,60195

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,77000 = 0,00924

Subtotal: 0,61119 0,61119

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00539

COST DIRECTE 0,97608
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,97608

P-36 E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 0,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 15,45000 = 0,15450
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892

Subtotal: 0,36342 0,36342
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 0,77000 = 0,00924
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
1,000      x 0,60195 = 0,60195

Subtotal: 0,61119 0,61119

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00545

COST DIRECTE 0,98006
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98006

P-37 E4D21A26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàl·lic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària 0 a 6 m, per a deixar el
formigó vist

Rend.: 1,000 22,08 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 15,45000 = 8,49750
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 17,41000 = 8,70500

Subtotal: 17,20250 17,20250
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,100      x 2,03000 = 0,20300
B0D81650 m2 Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos 1,1025      x 2,49000 = 2,74523
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,0101      x 16,56000 = 0,16726
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,0101      x 6,90000 = 0,06969
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,37000 = 0,77330
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 0,93000 = 0,09365
B0DZP600 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons

metàl·lics, de 50x250 cm
1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 4,45213 4,45213

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43006

COST DIRECTE 22,08469
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,08469

P-38 E4D2DB26 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb
tauler de fusta de pi, per a murs de base curvilínia,
encofrats a dues cares, d'alçària 0 a 6 m, per a deixar el
formigó vist

Rend.: 1,000 33,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,858 /R x 17,41000 = 14,93778
A0133000 h Ajudant encofrador 0,943 /R x 15,45000 = 14,56935

Subtotal: 29,50713 29,50713
Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,0101      x 6,90000 = 0,06969
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 0,80000 = 0,16000
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 0,93000 = 0,13959
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,001      x 170,02000 = 0,17002
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,0101      x 16,56000 = 0,16726
B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per

a 5 usos
1,050      x 2,11000 = 2,21550

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,090      x 0,37000 = 0,77330

Subtotal: 3,69536 3,69536

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73768

COST DIRECTE 33,94017
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,94017
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P-39 E4D2F116 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a una cara, d'una
alçària <= 6 m, per a formigó vist

Rend.: 1,000 23,75 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-40 E4D2FA13 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 3 m, per a formigó vist

Rend.: 1,000 15,20 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-41 E4D2FA16 M2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
bastidors metàl·lics modulars amb tauler fenòlic, per a
murs de base rectilínia, encofrats a dues cares, d'una
alçària <= 6 m, per a formigó vist

Rend.: 1,000 19,60 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-42 E4DC1D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària 0 a 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 2,036 21,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,700 /R x 15,45000 = 5,31189
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,800 /R x 17,41000 = 6,84086

Subtotal: 12,15275 12,15275
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,37000 = 0,36630
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares

plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
1,150      x 6,29000 = 7,23350

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 0,93000 = 0,09365
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per

a 10 usos
1,100      x 1,04000 = 1,14400

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,03000 = 0,12180
B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,0151      x 6,90000 = 0,10419
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 170,02000 = 0,32304

Subtotal: 9,38648 9,38648

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30382

COST DIRECTE 21,84305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,84305

P-43 E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària 0 a 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,992 24,17 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,805 /R x 15,45000 = 6,24360
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 17,41000 = 8,04076

Subtotal: 14,28436 14,28436
Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,0151      x 16,56000 = 0,25006
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 170,02000 = 0,32304
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,37000 = 0,36630
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 0,93000 = 0,09365
B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,03000 = 0,12180
B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares

plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús
1,150      x 6,29000 = 7,23350

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

1,100      x 1,04000 = 1,14400

Subtotal: 9,53235 9,53235

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35711

COST DIRECTE 24,17382
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,17382

P-44 E4DCJD00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb
tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000 15,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 17,41000 = 6,96400
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 15,45000 = 6,18000

Subtotal: 13,14400 13,14400
Materials

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

1,100      x 1,04000 = 1,14400

B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,03000 = 0,08120
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 170,02000 = 0,32304
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 0,93000 = 0,09365

Subtotal: 1,64189 1,64189

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32860

COST DIRECTE 15,11449
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,11449

P-45 E700106N u Accessoris de lavabo formats per, tovallolers, saboneres,
portarrotllos, miralls, etc, col·locats

Rend.: 1,000 221,80 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-46 E700110N u Instal·lació de desguàs dels diferents aparells sanitaris
amb baixants en pvc fins connectar amb el col·lector de
desguàs, amb pot sifónico d'alumini, i tots els elements
auxiliars necessaris totalment instal·lat

Rend.: 1,000 524,24 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-47 E700114N u Mobiliaria d'oficina. Inclou taula, cadira, paperera. Rend.: 1,000 161,31 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-48 E78631D0 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de formigó
amb morter impermeabilitzant de capa gruixuda, pel
mètode de membrana rígida, monocomponent, de base
ciment de 10 mm de gruix aplicat en una capa

Rend.: 1,000 22,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,05000 = 2,25750
A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,300 /R x 17,41000 = 5,22300

Subtotal: 7,48050 7,48050
Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,150 /R x 1,15000 = 0,17250

Subtotal: 0,17250 0,17250
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0042      x 0,08000 = 0,00034
B755B211 kg Morter impermeabilitzant  de capa gruixuda, pel mètode

de membrana rígida, monocomponent, de base ciment
21,000      x 0,71000 = 14,91000

Subtotal: 14,91034 14,91034

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11221

COST DIRECTE 22,67555
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,67555

P-49 E7C2P101 m2 Aïllament amb plaques de poliestirè expandit elastificat
de 10 mm de gruix, col·locades no adherides

Rend.: 1,000 2,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,05000 = 0,45150
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 17,41000 = 1,04460

Subtotal: 1,49610 1,49610
Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix

1,050      x 0,80000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02244

COST DIRECTE 2,35854
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35854

P-50 E7J1AA6A m Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ´´in
situ´´, amb perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm
d'amplària, col·locat a l'interior

Rend.: 1,000 27,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,050 /R x 15,45000 = 0,77250
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,100 /R x 17,41000 = 1,74100

Subtotal: 2,51350 2,51350
Materials

B7J10A61 m Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 mm d'amplària
per a junt de dilatació interior

1,050      x 23,56000 = 24,73800

Subtotal: 24,73800 24,73800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03770

COST DIRECTE 27,28920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,28920

P-51 E7J511D1 m Segellat de junt entre materials d'obra de 10 mm
d'amplària i 5 mm de fondària, amb massilla acrílica
monocomponent, aplicada amb pistola manual

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,050 /R x 17,41000 = 0,87050

Subtotal: 0,87050 0,87050
Materials

B7J500D0 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
acrílica monocomponent

0,0578      x 4,02000 = 0,23236

Subtotal: 0,23236 0,23236

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01306

COST DIRECTE 1,11592
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11592

P-52 E82124JV m2 Enrajolat de parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb rajola ceràmica fina de color blanc de
28x14 cm, col.locada amb morter adhesiu

Rend.: 1,000 11,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0132000 h Peó 0,100 /R x 15,45000 = 1,54500
A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 17,41000 = 5,22300

Subtotal: 6,76800 6,76800
Materials

B0FG3JA5 u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color marró

24,999      x 0,12000 = 2,99988

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,495      x 0,63000 = 0,31185
B0711000 kg Morter adhesiu 4,998      x 0,17000 = 0,84966

Subtotal: 4,16139 4,16139
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 6,76800 = 0,16920

Subtotal: 0,16920 0,16920

COST DIRECTE 11,09859
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,09859

P-53 E898AC40 m2 Pintat de parament interior de ciment, a l'esmalt de
poliuretà, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,025 /R x 15,45000 = 0,38625
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 17,41000 = 4,35250

Subtotal: 4,73875 4,73875
Materials

B89ZC100 kg Esmalt de poliuretà d'un component 0,500      x 4,79000 = 2,39500

Subtotal: 2,39500 2,39500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,73867 = 0,07108

Subtotal: 0,07108 0,07108

COST DIRECTE 7,20483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,20483

P-54 E921201F m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM

Rend.: 1,000 20,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,05000 = 0,90300

Subtotal: 0,90300 0,90300
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 34,37000 = 0,85925
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 53,39000 = 1,60170
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C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 45,94000 = 1,60790

Subtotal: 4,06885 4,06885
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 13,55000 = 15,58250
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,08000 = 0,00400

Subtotal: 15,58650 15,58650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01355

COST DIRECTE 20,57190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,57190

P-55 E9232B91 m2 Subbase de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima
de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 7,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 16,54000 = 1,65400
A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,05000 = 0,75250

Subtotal: 2,40650 2,40650
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,050 /R x 9,80000 = 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000
Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,2678      x 15,84000 = 4,24195

Subtotal: 4,24195 4,24195

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03610

COST DIRECTE 7,17455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,17455

P-56 E9G2E174 M2 Paviment de formigó de 20 cm de gruix acabat amb 4
kg/m2 de pols de quars color gris, amb formigó
HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I+E, col·locat mitjançant
bombeig, estesa i vibratge mecànic i remolinat mecànic

Rend.: 1,000 15,22 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-57 E9GZA524 m Formació de junt de paviment de formigó de 6 a 8 mm
d'amplària i de 2 cm de fondària, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 7,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 16,54000 = 4,96200
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Subtotal: 4,96200 4,96200
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts 0,300 /R x 8,45000 = 2,53500

Subtotal: 2,53500 2,53500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07443

COST DIRECTE 7,57143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57143

P-58 ED7K3332 m Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a
sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8
kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix i reblert amb sorra

Rend.: 1,000 42,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col.locador 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 17,41000 = 1,74100
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 15,05000 = 3,01000
A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 15,45000 = 3,09000

Subtotal: 11,32300 11,32300
Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x33 cm 0,110 /R x 7,03000 = 0,77330
C1315010 h Retroexcavadora petita 0,050 /R x 34,10000 = 1,70500

Subtotal: 2,47830 2,47830
Materials

BDW3E900 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm 0,330      x 17,17000 = 5,66610
BDY3E900 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm 1,000      x 0,40000 = 0,40000
B0311500 t Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm 0,6636      x 14,82000 = 9,83455
BD7K3330 m Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament

sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de
rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

1,200      x 10,81000 = 12,97200

Subtotal: 28,87265 28,87265

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16985

COST DIRECTE 42,84380
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,84380

P-59 EGB1B322 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr
de potència reactiva, de 400 V de tensió, de connexió
automàtica i muntada superficialment

Rend.: 1,000 905,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A013H000 h Ajudant electricista 0,316 /R x 15,45000 = 4,88220
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,316 /R x 17,41000 = 5,50156

Subtotal: 10,38376 10,38376
Materials

BGWB1000 u Part proporcional d'accessoris per a bateries de
condensadors

1,000      x 3,05000 = 3,05000

BGB1B320 u Bateria de condensadors d'energia reactiva de 20 kVAr,
de 400 V de tensió, automàtica

1,000      x 891,53000 = 891,53000

Subtotal: 894,58000 894,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15576

COST DIRECTE 905,11952
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 905,11952

P-60 EJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de
700x700 mm, de color blanc, preu alt, col.locat sobre el
paviment

Rend.: 0,640 68,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,05000 = 5,87891
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 17,41000 = 13,60156

Subtotal: 19,48047 19,48047
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0021      x 65,75820 = 0,13809

BJ12B71P u Plat de dutxa quadrat de porcellana vitrificada, de
700x700 mm, de color blanc, preu alt

1,000      x 48,58000 = 48,58000

Subtotal: 48,71809 48,71809
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 19,48040 = 0,48701

Subtotal: 0,48701 0,48701

COST DIRECTE 68,68557
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,68557

P-61 EN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

Rend.: 1,000 161,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,660 /R x 15,45000 = 10,19700
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,660 /R x 17,41000 = 11,49060

Subtotal: 21,68760 21,68760
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Materials

BN12B4F0 u Vàlvula de comporta manual amb brides de diàmetre
nominal 80 mm, de 16 bar de pressió nominal, de fosa

1,000      x 139,51000 = 139,51000

Subtotal: 139,51000 139,51000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32531

COST DIRECTE 161,52291
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,52291

P-62 EN12F4F0 u Vàlvula de comporta amb tancament elàstic PN16,
DN150 marca BELGICAST o similar model BV-05-47,
volant, tornilleria i muntatge inclós.

Rend.: 1,000 149,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,200 /R x 15,45000 = 33,99000
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,110 /R x 17,41000 = 19,32510

Subtotal: 53,31510 53,31510
Materials

BN12F4F0 u Vàlvula de comporta amb tancament elàstic PN16,
DN150

1,020      x 93,75000 = 95,62500

Subtotal: 95,62500 95,62500
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 53,31533 = 0,79973

Subtotal: 0,79973 0,79973

COST DIRECTE 149,73983
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,73983

P-63 EN13Z001 u Vàlvula de maniguet de deformació elàstica serie PIC
d'alumini, amb accionament mitjançant aire comprimit o
aigua a pressió, de DN-125 amb contra-brides en inox.
Incòs instal·lació i muntatge

Rend.: 1,000 1.579,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 3,000 /R x 15,45000 = 46,35000
A012M000 h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 17,41000 = 52,23000

Subtotal: 98,58000 98,58000
Partides d'obra

BN13Z001 u Vàlvula de maniguet de deformació elàstica serie PIC
d'alumini, amb accionament mitjançant aire comprimit o
aigua a pressió, de DN-125 amb contra-brides en inox.

1,020      x 1.451,74000 = 1.480,77480

Subtotal: 1.480,77480 1.480,77480
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COST DIRECTE 1.579,35480
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.579,35480

P-64 F2211020 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i
càrrega

Rend.: 1,556 0,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,010 /R x 45,20000 = 0,29049

Subtotal: 0,29049 0,29049

COST DIRECTE 0,29049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,29049

P-65 F2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora
gran i càrrega mecànica del material excavat

Rend.: 1,253 3,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 15,05000 = 0,24022

Subtotal: 0,24022 0,24022
Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,025 /R x 147,20000 = 2,93695

Subtotal: 2,93695 2,93695

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00360

COST DIRECTE 3,18077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,18077

P-66 F222H243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m
de fondària, en terreny roca, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat

Rend.: 1,906 4,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,05000 = 0,39481

Subtotal: 0,39481 0,39481
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,050 /R x 48,70000 = 1,27754
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,100 /R x 55,10000 = 2,89087

Subtotal: 4,16841 4,16841
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00592

COST DIRECTE 4,56914
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,56914

P-67 F222K870 m3 Excavació de pou aïllat de més de 2 i fins a 4 m de
fondària, en roca, amb retroexcavadora amb martell
trencador

Rend.: 1,000 12,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,220 /R x 55,10000 = 12,12200

Subtotal: 12,12200 12,12200

COST DIRECTE 12,12200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,12200

P-68 F222M420 m3 Excavació de pou aïllat de més de 4 m de fondària, en
terreny compacte, amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 7,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 15,05000 = 0,15050

Subtotal: 0,15050 0,15050
Maquinària

C1315B20 h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilon 0,140 /R x 51,63000 = 7,22820

Subtotal: 7,22820 7,22820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00226

COST DIRECTE 7,38096
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,38096

P-69 F223Z001 m2 Esbrossada del terreny i obertura de plataforma
necessaria per pas de les màquines, en qualsevol tipus
de terreny, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica
sobre camió

Rend.: 1,953 0,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 15,05000 = 0,03853

Subtotal: 0,03853 0,03853
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,005 /R x 41,30000 = 0,10573
C1312230 h Pala excavadora gran, sobre erugues de 563 kW 0,015 /R x 70,67000 = 0,54278



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,64851 0,64851

COST DIRECTE 0,68704
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,68704

P-70 F223Z002 m2 Reposició i condicionament del terreny malmès en la
realització de les obres

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,005 /R x 16,54000 = 0,08270
A0121000 h Oficial 1a 0,005 /R x 17,41000 = 0,08705

Subtotal: 0,16975 0,16975
Maquinària

C1312230 h Pala excavadora gran, sobre erugues de 563 kW 0,015 /R x 70,67000 = 1,06005

Subtotal: 1,06005 1,06005

COST DIRECTE 1,22980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,22980

P-71 F228A60F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,54000 = 3,30800

Subtotal: 3,30800 3,30800
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,200 /R x 9,80000 = 1,96000
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 48,70000 = 4,87000

Subtotal: 6,83000 6,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04962

COST DIRECTE 10,18762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,18762

P-72 F228FB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i
fins a 2 m, amb material seleccionat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant
corró vibratori per a compactar, amb compactació del 95
% PM

Rend.: 2,962 0,91 €



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,030 /R x 48,70000 = 0,49325
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,030 /R x 40,68000 = 0,41202

Subtotal: 0,90527 0,90527

COST DIRECTE 0,90527
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,90527

P-73 F2317505 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, de més de 2 i
fins a 3 m d'amplària, amb puntals metàl·lics i fusta, per
a una protecció del 30%

Rend.: 1,978 3,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,05000 = 1,14130
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 17,41000 = 1,32027

Subtotal: 2,46157 2,46157
Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,007      x 6,90000 = 0,04830
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,500      x 0,37000 = 0,55500
B0A31000 kg Clau acer 0,030      x 0,93000 = 0,02790

Subtotal: 0,63120 0,63120

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06154

COST DIRECTE 3,15431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15431

P-74 FD5KKF0E m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15
cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I, sobre solera de 15
cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 49,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,941 /R x 15,05000 = 14,16205
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,941 /R x 17,41000 = 16,38281

Subtotal: 30,54486 30,54486
Materials

B0D81480 m2 Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,224      x 0,94000 = 1,15056

B0DZA000 l Desencofrant 0,174      x 2,03000 = 0,35322
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3982      x 42,00000 = 16,72440

Subtotal: 18,22818 18,22818
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45817

COST DIRECTE 49,23121
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,23121

P-75 FD5Z3K3J m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil
d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, col·locat ancorat al formigó

Rend.: 1,000 34,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 15,05000 = 4,51500
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 17,41000 = 5,22300

Subtotal: 9,73800 9,73800
Materials

BD5Z3K30 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil
d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm
cada m

1,000      x 24,69000 = 24,69000

Subtotal: 24,69000 24,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14607

COST DIRECTE 34,57407
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,57407

P-76 FD5Z65CK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Rend.: 1,000 31,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 15,05000 = 0,90300
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,060 /R x 17,41000 = 1,04460

Subtotal: 1,94760 1,94760
Materials

BD5Z65C0 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 700x380x55
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 9 dm2 de
superfície d'absorció

1,000      x 29,49000 = 29,49000

Subtotal: 29,49000 29,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02921

COST DIRECTE 31,46681
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,46681

P-77 FFB1E625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de
la rasa

Rend.: 9,224 9,33 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 17,41000 = 0,60399
A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 15,45000 = 0,53599

Subtotal: 1,13998 1,13998
Materials

BFYB1E62 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, de 16 bar de pressió nominal, soldat

1,000      x 0,67000 = 0,67000

BFWB1E62 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

0,030      x 49,58000 = 1,48740

BFB1E600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 5,90000 = 6,01800

Subtotal: 8,17540 8,17540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01710

COST DIRECTE 9,33248
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,33248

P-78 FR4GE214 u Subministrament de Phragmites australis d'alçària 40 a
60 cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 1,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BR4GE214 u Phragmites australis d'alçària 40 a 60 cm, en contenidor
d'1,3 l

1,000      x 1,67000 = 1,67000

Subtotal: 1,67000 1,67000

COST DIRECTE 1,67000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,67000

P-79 G2194XK5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa o formigó,
de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 4,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,015 /R x 48,70000 = 0,73050
C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /R x 55,10000 = 3,58150

Subtotal: 4,31200 4,31200
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COST DIRECTE 4,31200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,31200

P-80 G219Q105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 1,861 0,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,030 /R x 16,54000 = 0,26663
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 17,41000 = 0,09355

Subtotal: 0,36018 0,36018
Maquinària

C110A0G0 h Dipòsit d'aire comprimit de 180 m3/h 0,040 /R x 2,37000 = 0,05094
C110U070 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 0,040 /R x 11,79000 = 0,25341

Subtotal: 0,30435 0,30435

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00540

COST DIRECTE 0,66993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,66993

P-81 G21D1331 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o
fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat amb solera de
20 cm de formigó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 2,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 16,54000 = 1,65400

Subtotal: 1,65400 1,65400
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,060 /R x 13,38000 = 0,80280
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,010 /R x 48,70000 = 0,48700

Subtotal: 1,28980 1,28980

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02481

COST DIRECTE 2,96861
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96861

P-82 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4
m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,05000 = 0,75250

Subtotal: 0,75250 0,75250
Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,115 /R x 63,27000 = 7,27605

Subtotal: 7,27605 7,27605

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01129

COST DIRECTE 8,03984
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,03984

P-83 G2261211 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable, en tongades de 50
cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 %
PN, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,140 /R x 16,54000 = 2,31560

Subtotal: 2,31560 2,31560
Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,250 /R x 5,76000 = 1,44000
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,040 /R x 45,20000 = 1,80800
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 24,75000 = 0,24750

Subtotal: 3,49550 3,49550
Materials

B0111000 m3 Aigua 3,000      x 0,08000 = 0,24000

Subtotal: 0,24000 0,24000

COST DIRECTE 6,05110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05110

P-84 G2281421 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 2 m,
amb material adequat, en tongades de gruix fins a 25
cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb
compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,050 /R x 40,68000 = 2,03400
C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,060 /R x 48,70000 = 2,92200

Subtotal: 4,95600 4,95600
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COST DIRECTE 4,95600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95600

P-85 G24120A5 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 5 km

Rend.: 4,095 0,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,024 /R x 41,30000 = 0,24205

Subtotal: 0,24205 0,24205

COST DIRECTE 0,24205
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,24205

P-86 G24120A9 m3 Transport de terres per a reutilitzar en obra, amb camió
de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de menys de 15 km

Rend.: 4,624 0,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,096 /R x 41,30000 = 0,85744

Subtotal: 0,85744 0,85744

COST DIRECTE 0,85744
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,85744

P-87 G2R41351 m3 Transport de terres o runa , amb un recorregut de fins a
10 km, amb camió de 20 t, carregat amb mitjans
mecànics. Inclou taxes corresponents a abocador
autoritzat.

Rend.: 1,000 3,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,060 /R x 41,30000 = 2,47800
C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 0,020 /R x 45,20000 = 0,90400

Subtotal: 3,38200 3,38200

COST DIRECTE 3,38200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,38200
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P-88 G2R4B0A9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres, roca
i runes a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t, amb un recorregut de fins a 15 km.
Inclòs taxes a abocador.

Rend.: 1,705 1,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,004 /R x 147,20000 = 0,34534
C1501900 h Camió per a transport de 20 t 0,040 /R x 41,30000 = 0,96891

Subtotal: 1,31425 1,31425

COST DIRECTE 1,31425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31425

P-89 G31511G3 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Rend.: 5,693 48,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,800 /R x 15,05000 = 2,11488

Subtotal: 2,11488 2,11488
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 42,00000 = 46,20000

Subtotal: 46,20000 46,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03172

COST DIRECTE 48,34660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,34660

P-90 G3J42920 t Escullera marítima amb blocs de pedra calcària de 1200
a 4000 kg de pes, col·locats amb grua

Rend.: 1,610 18,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 17,41000 = 0,35685

Subtotal: 0,35685 0,35685
Maquinària

C1315031 h Retroexcavadora gran, equipada amb urpa prensora 0,033 /R x 339,53000 = 6,95931

Subtotal: 6,95931 6,95931
Materials

B0442900 t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 1200 a 4000 kg de pes

1,000      x 11,36000 = 11,36000
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Subtotal: 11,36000 11,36000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00535

COST DIRECTE 18,68151
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,68151

G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 7,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 15,05000 = 2,25750
A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 17,41000 = 1,30575

Subtotal: 3,56325 3,56325
Materials

B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,105      x 40,94000 = 4,29870

Subtotal: 4,29870 4,29870
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,56333 = 0,05345

Subtotal: 0,05345 0,05345

COST DIRECTE 7,91540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,91540

P-91 G630100N m2 Carpinteria de fusta en portes, inclós herrajes de penjar i
seguretat, pintada i col·locada

Rend.: 1,000 85,42 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-92 G921201J m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i
piconatge del material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 17,95 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 15,05000 = 0,60200

Subtotal: 0,60200 0,60200
Maquinària

C1709G00 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 31,95000 = 0,47925
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 34,37000 = 0,17185
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 47,71000 = 1,09733

Subtotal: 1,74843 1,74843
Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,08000 = 0,00400
B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 13,55000 = 15,58250

Subtotal: 15,58650 15,58650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00903

COST DIRECTE 17,94596
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,94596

P-93 G922101F m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del material al
95 % del PM

Rend.: 3,402 16,68 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,047 /R x 15,05000 = 0,20792

Subtotal: 0,20792 0,20792
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,024 /R x 34,37000 = 0,24247
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,038 /R x 53,39000 = 0,59636
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,033 /R x 45,94000 = 0,44563

Subtotal: 1,28446 1,28446
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 13,20000 = 15,18000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,08000 = 0,00400

Subtotal: 15,18400 15,18400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00312

COST DIRECTE 16,67950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,67950

P-94 G9311111 m3 Base de tot-u-artificial col·locada amb motoanivelladora i
piconatge del material al 98% del pm

Rend.: 2,503 18,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 15,05000 = 0,25254

Subtotal: 0,25254 0,25254
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 34,37000 = 0,06866
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 47,71000 = 0,43841
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 50,78000 = 0,34489

Subtotal: 0,85196 0,85196
Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,000      x 13,55000 = 13,55000
B0111000 m3 Aigua 50,000      x 0,08000 = 4,00000
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Subtotal: 17,55000 17,55000

COST DIRECTE 18,65450
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,65450

P-95 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material
al 98 % del PM

Rend.: 1,000 11,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 15,05000 = 0,30100

Subtotal: 0,30100 0,30100
Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 34,37000 = 0,17185
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,010 /R x 47,71000 = 0,47710
C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 50,78000 = 0,86326

Subtotal: 1,51221 1,51221
Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,000      x 10,10000 = 10,10000
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 0,08000 = 0,00400

Subtotal: 10,10400 10,10400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00452

COST DIRECTE 11,92173
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,92173

P-96 G9H12114 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició densa D-12 amb granulat granític i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

Rend.: 1,000 61,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,05000 = 1,08360
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 17,41000 = 0,27856

Subtotal: 1,36216 1,36216
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 43,55000 = 0,34840
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 53,39000 = 0,53390
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 48,48000 = 0,48480

Subtotal: 1,36710 1,36710
Materials
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B9H12110 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
densa D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de
penetració

1,150      x 50,66000 = 58,25900

Subtotal: 58,25900 58,25900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02043

COST DIRECTE 61,00869
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,00869

P-97 G9H1D214 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent de
composició grossa G-20 amb granulat calcari i betum
asfàltic de penetració, estesa i compactada al 98 % de
l'assaig marshall

Rend.: 1,000 57,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 15,05000 = 1,08360
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 17,41000 = 0,27856

Subtotal: 1,36216 1,36216
Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 53,39000 = 0,53390
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 48,48000 = 0,48480

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 43,55000 = 0,34840

Subtotal: 1,36710 1,36710
Materials

B9H1D210 t Mescla bituminosa contínua en calent de composició
grossa G-20 amb granulat calcari i betum asfàltic de
penetració

1,400      x 38,95000 = 54,53000

Subtotal: 54,53000 54,53000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02043

COST DIRECTE 57,27969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,27969

P-98 GAA0010 u Instal·lació comptador i drets de contractació abastament
aigua potable. Inclou obra civil armari comptador,
aixetes, flexos,etc...

Rend.: 1,000 282,28 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-99 GARA1911 u Porta amb bastiment i estructura de perfil d'acer
galvanitzat, d'amplada total 1,60 m i alçada 2,10 m,
doble fulla aïllant intermig tipus sandwitch, acabada
interior i exteriorment amb planxa d'acer pintada al forn,
ancorada amb morter de ciment 1:4

Rend.: 1,262 586,37 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,54000 = 13,10618
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,41000 = 13,79556

Subtotal: 26,90174 26,90174
Materials

BAR1PDEA1 u Porta d'una sola fulla de mides 2,10x1,6 m, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer, aïllant intermig
tipus sandwitch, acabada interior i exteriorment amb
planxa d'acer pintada al forn, ancorada amb morter de
ciment 1:4, inclòs pany i pom i antipànic

1,000      x 559,47000 = 559,47000

Subtotal: 559,47000 559,47000

COST DIRECTE 586,37174
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 586,37174

P-100 GARA1912 u Porta amb bastiment i estructura de perfil d'acer
galvanitzat, d'amplada total 1,00 m i alçada 2,10 m d'una
fulla aïllant intermig tipus sandwitch, acabada interior i
exteriorment amb planxa d'acer pintada al forn, ancorada
amb morter de ciment 1:4

Rend.: 8,834 335,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,54000 = 1,87231
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,41000 = 1,97079

Subtotal: 3,84310 3,84310
Materials

BAR1PDEA2 u Porta d'una sola fulla de mides 2,10x1 amb bastiment i
estructura de perfils d'acer aïllant intermig tipus
sandwitch, acabada interior i exteriorment amb planxa
d'acer pintada al forn, ancorada amb morter de ciment
1:4

1,000      x 332,02000 = 332,02000

Subtotal: 332,02000 332,02000

COST DIRECTE 335,86310
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 335,86310

P-101 GARA1913 m2 Subministre i instal·lació de finestra de fins a 0,80 m2 de
carpinteria d'alumini normalitzada acabat lacat blanc i
vidre laminat 6+6, incloses fixacions mecàniques

Rend.: 1,696 228,06 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,54000 = 9,75236
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,41000 = 10,26533

Subtotal: 20,01769 20,01769
Materials

BAR1PDEA3 m2 Finestra de carpinteria d'alumini normalitzada base marc
fixe d'estructura tubular i finestres fixes i practicables,
acabada en lacat de color a escollir i vidre laminat de 6+6

1,000      x 208,04000 = 208,04000

Subtotal: 208,04000 208,04000

COST DIRECTE 228,05769
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 228,05769

P-102 GD10001 u Subministrament i col·locació d'inodor de porcellana
vitrificada, inclosa cisterna i tots els elements necessaris

Rend.: 1,000 171,70 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-103 GD10002 u Subministrament i col·locació de lavabo de porcellana
vitrificada, inclosa aixeta i tots els elements necessaris

Rend.: 1,000 84,99 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-104 GD31Z010 u Perforació horitzontal amb equip de personal i
maquinària per al creuament de la carretera amb tub de
PE DN 400 mm a 16 atm amb camisa d'acer de 500 mm
de diàmetre, amb empenta de cric hidraulic i amb
excavació mitjançant capçal retroexcavador. Inclou
material, canonades, treballs de manipulació i soldadura.

Rend.: 1,311 5.814,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 60,000 /R x 16,54000 = 756,97941
A013M000 h Ajudant muntador 60,000 /R x 15,45000 = 707,09382
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 75,000 /R x 17,41000 = 995,99542

Subtotal: 2.460,06865 2.460,06865
Maquinària

CF11Z400 m Equip de personal i maquinària per a clavament
horitzontal de tub de 400 mm de diàmetre nominal, amb
empenta de cric hidràulic amb excavació mitjançant
barrina helicoïdal i extracció de terres per la pròpia
barrina, en terreny compacte

10,000 /R x 117,28000 = 894,58429

CZ112000 h Grup electrogen de 20 a 30 kVA 60,000 /R x 5,40000 = 247,13959
C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 60,000 /R x 2,02000 = 92,44851
C150GA00 h Grua autopropulsada de 24 t 60,000 /R x 46,32000 = 2.119,90847
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Subtotal: 3.354,08086 3.354,08086

COST DIRECTE 5.814,14951
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.814,14951

P-105 GD7JL186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 3,116 8,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 17,41000 = 0,78222
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 15,45000 = 0,69416

Subtotal: 1,47638 1,47638
Materials

BD7JL180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 400 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

1,000      x 6,55000 = 6,55000

Subtotal: 6,55000 6,55000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02215

COST DIRECTE 8,04853
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04853

GDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 34,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,369 /R x 15,05000 = 5,55345
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 17,41000 = 6,42429

Subtotal: 11,97774 11,97774
Materials

B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,525      x 42,00000 = 22,05000

Subtotal: 22,05000 22,05000
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,97800 = 0,17967
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Subtotal: 0,17967 0,17967

COST DIRECTE 34,20741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,20741

P-106 GDCZ1500 u Graó per accés a passarel·la, amb material de
prolipropilè de 12 mm de diàmetre amb ànima d'acer de
361 mm d'amplada, 137 mm de petjada i 79 mm
d'ancoratge, col·locat cada 30 cm.

Rend.: 1,000 10,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 15,05000 = 3,76250

Subtotal: 3,76250 3,76250
Materials

BDDZ0001 u Graó per a pou de registre de prolipropilè de 12 mm de
diàmetre amb ànima d'acer de 361 mm d'amplada, 137
mm de petjada i 79 mm d'ancoratge, col·locat cada 30 cm

1,000      x 7,17000 = 7,17000

Subtotal: 7,17000 7,17000

COST DIRECTE 10,93250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,93250

P-107 GDCZ2950 u Pou de registre d'anells prefabricats de formigó armat de
la casa ICA o similar, amb parets de 16 cm de gruix, amb
una altura inferior a 2,90 m, amb anells de dimensions
interiors 1.200 mm i d'alçades 300, 600, i 1.200 mm
segons norma ASTM. inclosa la p.p. de junt de goma
amb marc, trapa de fosa amb tancament i pates de
polipropilè, totalment instal.lat i amb acabat arrebossat
interior.

Rend.: 322,277 592,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 17,41000 = 0,10804
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 15,05000 = 0,09340

Subtotal: 0,20144 0,20144
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 39,51000 = 0,12260

Subtotal: 0,12260 0,12260
Materials

BDDZA030 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x30 i gruix de
paret 16 cm de la casa ICA o similar

1,000      x 62,70000 = 62,70000
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,500      x 74,78320 = 37,39160

BDDZC120 u Con de formigó armat prefabricat CP 1200x700x800 de
16 cm de gruix de la casa ICA o similar

1,000      x 91,25000 = 91,25000

BDDZA120 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x120 i gruix de
paret 16 cm de la casa ICA o similar

1,000      x 114,80000 = 114,80000

BDDZA060 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x60 i gruix de
paret 16 cm de la casa ICA o similar

1,000      x 93,18000 = 93,18000

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de
D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 53,03000 = 53,03000

BDDZ0001 u Graó per a pou de registre de prolipropilè de 12 mm de
diàmetre amb ànima d'acer de 361 mm d'amplada, 137
mm de petjada i 79 mm d'ancoratge, col·locat cada 30 cm

8,000      x 7,17000 = 57,36000

BDDZ0002 u Junt de goma 4,000      x 10,00000 = 40,00000

Subtotal: 549,71160 549,71160
Partides d'obra

G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

1,000      x 7,91540 = 7,91540

GDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

1,000      x 34,20741 = 34,20741

Subtotal: 42,12281 42,12281

COST DIRECTE 592,15845
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 592,15845

P-108 GDCZ4500 u Pou de registre d'anells prefabricats de formigó armat de
la casa ICA o similar, amb parets de 16 cm de gruix, amb
una altura compresa entre 2,9 m a 4,4 m, amb anells de
dimensions interiors 1.200 mm i d'alçades 300, 600, i
1.250 mm segons norma ASTM. inclosa la p.p. de junt
de goma amb marc, trapa de fosa amb tancament i pates
de polipropilè, totalment instal.lat i amb acabat
arrebossat interior.

Rend.: 2,241 851,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 17,41000 = 15,53771
A0140000 h Manobre 5,000 /R x 15,05000 = 33,57876

Subtotal: 49,11647 49,11647
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 39,51000 = 17,63052

Subtotal: 17,63052 17,63052
Materials
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BDDZC120 u Con de formigó armat prefabricat CP 1200x700x800 de
16 cm de gruix de la casa ICA o similar

1,000      x 91,25000 = 91,25000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,500      x 74,78320 = 37,39160

BDDZA120 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x120 i gruix de
paret 16 cm de la casa ICA o similar

2,000      x 114,80000 = 229,60000

BDDZA030 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x30 i gruix de
paret 16 cm de la casa ICA o similar

2,000      x 62,70000 = 125,40000

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de
D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 53,03000 = 53,03000

BDDZ0002 u Junt de goma 4,000      x 10,00000 = 40,00000
BDDZ0001 u Graó per a pou de registre de prolipropilè de 12 mm de

diàmetre amb ànima d'acer de 361 mm d'amplada, 137
mm de petjada i 79 mm d'ancoratge, col·locat cada 30 cm

8,000      x 7,17000 = 57,36000

BDDZA060 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x60 i gruix de
paret 16 cm de la casa ICA o similar

1,000      x 93,18000 = 93,18000

Subtotal: 727,21160 727,21160
Partides d'obra

GDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

1,000      x 34,20741 = 34,20741

G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

3,000      x 7,91540 = 23,74620

Subtotal: 57,95361 57,95361

COST DIRECTE 851,91220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 851,91220

P-109 GDCZ6650 u Pou de registre d'anells prefabricats de formigó armat de
la casa ICA o similar, amb parets de 16 cm de gruix, amb
una altura compresa entre 4,4 m a 6,2 m, amb anells de
dimensions interiors 1.200 mm i d'alçades 300, 600, i
1.250 mm segons norma ASTM. inclosa la p.p. de junt
de goma amb marc, trapa de fosa amb tancament i pates
de polipropilè, totalment instal.lat i amb acabat
arrebossat interior.

Rend.: 1,000 1.157,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 15,05000 = 90,30000
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,000 /R x 17,41000 = 34,82000

Subtotal: 125,12000 125,12000
Maquinària

C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 1,000 /R x 39,51000 = 39,51000
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Subtotal: 39,51000 39,51000
Materials

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de
D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 53,03000 = 53,03000

BDDZ0002 u Junt de goma 4,000      x 10,00000 = 40,00000
BDDZA030 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x30 i gruix de

paret 16 cm de la casa ICA o similar
2,000      x 62,70000 = 125,40000

BDDZA060 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x60 i gruix de
paret 16 cm de la casa ICA o similar

2,000      x 93,18000 = 186,36000

BDDZA120 u Anell de formigó armat prefabricat AP 120x120 i gruix de
paret 16 cm de la casa ICA o similar

3,000      x 114,80000 = 344,40000

BDDZC120 u Con de formigó armat prefabricat CP 1200x700x800 de
16 cm de gruix de la casa ICA o similar

1,000      x 91,25000 = 91,25000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,500      x 74,78320 = 37,39160

BDDZ0001 u Graó per a pou de registre de prolipropilè de 12 mm de
diàmetre amb ànima d'acer de 361 mm d'amplada, 137
mm de petjada i 79 mm d'ancoratge, col·locat cada 30 cm

8,000      x 7,17000 = 57,36000

Subtotal: 935,19160 935,19160
Partides d'obra

GDB2746B u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de 15
cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

1,000      x 34,20741 = 34,20741

G3Z112Q1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de
camió

3,000      x 7,91540 = 23,74620

Subtotal: 57,95361 57,95361

COST DIRECTE 1.157,77521
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.157,77521

P-110 GEMBCS01 u Bomba Centrífuga Submergible FLYGT DP 3068.180 MT
53-471-00-8180. Q = 12 m3/h, Ah = 6 m.c.a., Velocitat =
1355 rpm, Potència = 1,3 kW, DN 80. Sensors de
protecció: temperatura (2 en sèrie) i aigua a l'allotjament
de l'estator. Pel pou d'elevació, inclòs bancada i tubs
guia.

Rend.: 1,000 1.015,22 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-111 GEMBFM01 m Barana de fixació mural. Rodapeu a les zones
horitzontals, amb protecció a mitja alçada. Acer
inoxidable. Pel tractament biològic

Rend.: 1,000 58,33 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-112 GEMCAG02 m Estructura de Perfils Laminats. UPN 120 per a fixació:
del suport superior dels tubs-guia i dels tràmex. Acer
galvanitzat. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 79,05 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-113 GEMCAG03 u Passarel·la d'acer galvanitzat amb tràmex. 6,6m x 0,8m.
Escala final, estructura conformada amb perfileria
UPN.Peu per a palanquí integrat a l'estructura. Tràmex
30x30. Pel tractament biològic

Rend.: 1,000 5.728,32 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-114 GEMCAI07 u Caldereria d'acer inoxidable. Passamurs embridats, amb
anella d'estanqueïtat. En acer inoxidable AISI-316, brides
boges en Alumini lacat. DN 150 - DN 200. Pel
repartiment i mesura del cabal.  Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 316,32 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-115 GEMCAI08 u Caldereria d'acer inoxidable. Suport per a sonda d'oxigen
dissolt o redox de fàcil extracció. En acer inoxidable
AISI-316. Fixació mural. Pel tractament biològic. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 186,30 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-116 GEMCAI09 u Caldereria d'acer inoxidable. Suport per a electrònica de
sonda d'oxigen dissolt o redox. Amb parasol, per deixar
el display a 1,60 m del nivell trepitxable. En acer
inoxidable AISI-316. Fixació mural. Pel tractament
biològic.  Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 238,74 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-117 GEMCAI10 u Caldereria d'acer inoxidable. Rodet de connexió de
bufador a vàlvula d'aïllament DN 80. Longitud 100 mm,
embridat a un extrem. Per la Sala de bufadors. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 190,06 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-118 GEMCAI11 u Caldereria d'acer inoxidable. Pantaló de sortida de
bufadors. DN 100. Amb brida cega als dos extrems. Amb
dues sortides de 1/2'' rosca gas femella. Amb dues
sortides 1'' rosca gas femella. Brides boges en Alumini
lacat. Per la Sala de bufadors.  Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 1.004,92 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-119 GEMCAI12 u Caldereria d'acer inoxidable. Des de pantaló de sortida
de bufadors, fins a graella de difusors. DN 100. Brides
zincades o cadmiades. Per la Sala de bufadors. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 2.984,21 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-120 GEMCAI14 u Caldereria d'acer inoxidable. Muntants d'impulsió. En
acer inoxidable AISI-316, brides cadmiades o zincades,
amb colze 90 graus. DN 100 - DN 125 per recirculació de
fangs. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 735,86 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-121 GEMCAI16 u Passamurs en acer inoxidable AISI 316, brides
cadmiades o zincades. Amb anella d'estanqueitat. DN 80
- DN1 50. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 262,85 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-122 GEMCDT02 u Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable
DN-100.  Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 136,86 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-123 GEMCRU01 u Contenidor de residus provinents del desbast de fins
ROS-ROCA. Volum de 600 l. Pel Desbast

Rend.: 1,000 522,27 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-124 GEMMEE03 u Maniguet elàstic embridat IPROFLEX Sèrie FSF. DN 65.
Long. montatge = 115,0 mm. Cos en neoprè i nylon.
Brides cadmiades. Per la Sala de bufadors. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 71,87 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-125 GEMPEB01 u Palanquí d'extracció d'equips submergibles, portàtil,
giratori. Ajustable en la distància de suspensió,
estructura en acer inoxidable i amb torn manual per a
1000 kg. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 701,01 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-126 GEMVBM03 u Vàlvula de bola d'accionament manual 1''. Bola d'acer
inoxidable. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 15,72 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-127 GEMVCV03 u Vàlvula de Comporta d'accionament per Volant
BELGICAST BV-05-47. DN 80 i PN 16, muntatge inclòs.

Rend.: 1,000 101,64 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-128 GEMVCV04 u Vàlvula de Comporta d'accionament per Volant
BELGICAST BV-05-47. DN 125 i PN 16. Pel desbast.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 137,28 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-129 GEMVCV07 u Vàlvula de Comporta d'accionament per Volant
BELGICAST. DN 150 i PN 16. Per la Sitja de fangs.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 205,66 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-130 GEMVOP01 u Vàlvula d'Ompliment de Pont. Amb accionament
perllongat. DN 80 i PN 16. Per la Decantació secundària.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 281,24 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-131 GEMVPP02 u Vàlvula de Papallona d'accionament per Palanca. DN 80,
amb orelles de centratge. IPROSA-GOLD. Per la Sala de
bufadors.  Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 88,01 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-132 GEMVRB03 u Vàlvula de Retenció de bola PROINVAL. DN 80 i PN 16.
Pel Pou d'elevació. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 155,94 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-133 GEMVST01 u Vàlvula de Solenoide normalment tancada, 1/2'', 24 Vdc.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 131,46 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-134 GEMVST02 u Electrovàlvula de solenoide 1''. Normalment tancada, per
a donar pas a la neteja dels tamissos. Pel Desbast.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 132,02 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-135 GFB1T625 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 145,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 15,45000 = 38,62500
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 17,41000 = 43,52500

Subtotal: 82,15000 82,15000
Materials

BFB1T620 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 60,50000 = 61,71000

Subtotal: 61,71000 61,71000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23225

COST DIRECTE 145,09225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,09225
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P-136 GFB1U425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col.locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 162,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 17,41000 = 43,52500
A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 15,45000 = 38,62500

Subtotal: 82,15000 82,15000
Materials

BFB1U420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 500 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 77,65000 = 79,20300

Subtotal: 79,20300 79,20300
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 82,15000 = 1,23225

Subtotal: 1,23225 1,23225

COST DIRECTE 162,58525
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 162,58525

P-137 GG151832 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm,
amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment

Rend.: 1,000 10,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 17,41000 = 5,22300
A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 15,45000 = 2,31750

Subtotal: 7,54050 7,54050
Materials

BG151832 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 120x120 mm,
amb grau de protecció IP-65 i per a muntar
superficialment

1,000      x 2,59000 = 2,59000

BGW15000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
quadrada

1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 2,83000 2,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11311

COST DIRECTE 10,48361
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,48361

P-138 GG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 1,65 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 17,41000 = 0,43525
A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 15,45000 = 0,30900

Subtotal: 0,74425 0,74425
Materials

BG22TD10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
per a canalitzacions soterrades

1,020      x 0,88000 = 0,89760

Subtotal: 0,89760 0,89760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01116

COST DIRECTE 1,65301
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,65301

P-139 GG23E715 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,037 /R x 17,41000 = 0,64417
A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 15,45000 = 0,77250

Subtotal: 1,41667 1,41667
Materials

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,19000 = 0,19000
BG23E710 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre

nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 1,42000 = 1,44840

Subtotal: 1,63840 1,63840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02125

COST DIRECTE 3,07632
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07632

P-140 GG23E915 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 8,949 3,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 15,45000 = 0,08632
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,044 /R x 17,41000 = 0,08560

Subtotal: 0,17192 0,17192
Materials

BG23E910 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 2,74000 = 2,79480

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,19000 = 0,19000

Subtotal: 2,98480 2,98480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00258

COST DIRECTE 3,15930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,15930

P-141 GG2C1T43 m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x400 mm, amb 1
compartiment i amb coberta, muntada sobre suports
verticals

Rend.: 1,000 54,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 17,41000 = 4,35250
A013H000 h Ajudant electricista 0,112 /R x 15,45000 = 1,73040

Subtotal: 6,08290 6,08290
Materials

BG2C10T0 m Safata aïllant de PVC llisa, de 100x400 mm 1,020      x 21,01000 = 21,43020
BG2Z10K0 m Coberta per a safata aïllant de PVC, de 400 mm

d'amplària
1,020      x 10,77000 = 10,98540

BGW210GK u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a
safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 400 mm
d'amplària

1,000      x 3,75000 = 3,75000

BGY210K4 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
aïllants de PVC de 400 mm d'amplària, per a instal·lació
sobre suports verticals

1,000      x 11,97000 = 11,97000

Subtotal: 48,13560 48,13560

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09124

COST DIRECTE 54,30974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,30974

P-142 GG312726 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 6 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

Rend.: 1,000 2,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892
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A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540

Subtotal: 0,39432 0,39432
Materials

BG312720 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 6 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 1,89000 = 1,92780

Subtotal: 1,92780 1,92780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 2,32803
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,32803

P-143 GG312A26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

Rend.: 1,000 3,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892

Subtotal: 0,39432 0,39432
Materials

BG312A20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 10 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,88000 = 2,93760

Subtotal: 2,93760 2,93760

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 3,33783
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,33783

P-144 GG312C26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 12 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

Rend.: 1,000 3,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892
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Subtotal: 0,39432 0,39432
Materials

BG312C20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 12 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 3,21000 = 3,27420

Subtotal: 3,27420 3,27420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 3,67443
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67443

P-145 GG312G26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 16 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

Rend.: 1,000 4,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892

Subtotal: 0,39432 0,39432
Materials

BG312G20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 16 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 4,06000 = 4,14120

Subtotal: 4,14120 4,14120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 4,54143
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,54143

P-146 GG312L26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 24 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

Rend.: 1,000 6,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892

Subtotal: 0,39432 0,39432
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Materials

BG312L20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 24 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 5,95000 = 6,06900

Subtotal: 6,06900 6,06900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 6,46923
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,46923

P-147 GG312N26 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o
safata

Rend.: 1,000 7,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892

Subtotal: 0,39432 0,39432
Materials

BG312N20 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de
secció 30 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 7,26000 = 7,40520

Subtotal: 7,40520 7,40520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 7,80543
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,80543

P-148 GG319326 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
canal o safata

Rend.: 4,248 0,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,04918
A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,04364

Subtotal: 0,09282 0,09282
Materials

BG319320 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tripolar, de secció 3 x
1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,60000 = 0,61200
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Subtotal: 0,61200 0,61200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00139

COST DIRECTE 0,70621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70621

P-149 GG319536 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 1,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892

Subtotal: 0,39432 0,39432
Materials

BG319530 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,79000 = 0,80580

Subtotal: 0,80580 0,80580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 1,20603
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,20603

P-150 GG319546 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 1,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892
A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540

Subtotal: 0,39432 0,39432
Materials

BG319540 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, tetrapolar, de secció 4
x 4 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 1,15000 = 1,17300

Subtotal: 1,17300 1,17300
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 1,57323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,57323

P-151 GG319626 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció
5 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 1,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,012 /R x 15,45000 = 0,18540
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,012 /R x 17,41000 = 0,20892

Subtotal: 0,39432 0,39432
Materials

BG319620 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció
5 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 0,65000 = 0,66300

Subtotal: 0,66300 0,66300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00591

COST DIRECTE 1,06323
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06323

P-152 GG319656 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció
5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 3,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 17,41000 = 0,55712
A013H000 h Ajudant electricista 0,032 /R x 15,45000 = 0,49440

Subtotal: 1,05152 1,05152
Materials

BG319650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció
5 x 6 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 2,06000 = 2,10120

Subtotal: 2,10120 2,10120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01577

COST DIRECTE 3,16849
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16849
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P-153 GG319666 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció
5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 4,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,032 /R x 17,41000 = 0,55712
A013H000 h Ajudant electricista 0,032 /R x 15,45000 = 0,49440

Subtotal: 1,05152 1,05152
Materials

BG319660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RV-K, pentapolar, de secció
5 x 10 mm2, amb coberta del cable de PVC

1,020      x 3,16000 = 3,22320

Subtotal: 3,22320 3,22320

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01577

COST DIRECTE 4,29049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29049

P-154 GICMCE02 u Mesurador de cabal electromagnèic, de cabal instantani:
0,4-20mA, cabal totalitzat: 1 pols/m3, E+H, DN 100,
IP-68, PROMAG 50, electrònica separada ubicada a
camp i amb display.  Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 1.147,68 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-155 GICMGR01 u Manòmetre de Glicerina Roscat. 0-0,8 bar. Inclós
muntatge.

Rend.: 1,000 27,15 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-156 GK270100 u Carret de desmuntatge telescòpic DN 100 mm Rend.: 1,000 140,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,000 /R x 15,45000 = 30,90000
A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 17,41000 = 34,82000

Subtotal: 65,72000 65,72000
Materials

BN00100 u Carret de desmuntatge telescòpic DN 100 mm 1,000      x 74,83000 = 74,83000

Subtotal: 74,83000 74,83000

COST DIRECTE 140,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,55000
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P-157 GK28Z150 u Cabalímetre electromagnètic DN150 mm, PN 10 model
PROMAG 50 de ENDRESS+HAUSER o similar, de
doble sentit. Totalment instal·lat.

Rend.: 1,000 1.248,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 6,000 /R x 15,45000 = 92,70000
A012M000 h Oficial 1a muntador 6,000 /R x 17,41000 = 104,46000

Subtotal: 197,16000 197,16000
Materials

BK28Z150 u Cabalímetre electromagnètic DN150 mm 1,000      x 1.051,70000 = 1.051,70000

Subtotal: 1.051,70000 1.051,70000

COST DIRECTE 1.248,86000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.248,86000

P-158 GPERFO01 m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable
AISI 316 de diàmetre nominal 50.Accessoris inclosos.

Rend.: 1,054 16,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 17,41000 = 0,82590
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 15,45000 = 0,73292

Subtotal: 1,55882 1,55882
Materials

BZA00003 m Tub d'acer inoxidable AISI 316 de diàmetre nominal 50 1,000      x 14,91000 = 14,91000

Subtotal: 14,91000 14,91000

COST DIRECTE 16,46882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,46882

P-159 GPERFO03 m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable
AISI 316 de diàmetre nominal 125. Accessoris inclosos.

Rend.: 0,205 39,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 17,41000 = 4,24634
A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 15,45000 = 3,76829

Subtotal: 8,01463 8,01463
Materials

BZA00011 m Tub d'acer inoxidable AISI 316 de diàmetre nominal 100 1,000      x 31,45000 = 31,45000

Subtotal: 31,45000 31,45000
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COST DIRECTE 39,46463
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,46463

P-160 GPERFO05 m Subministrament i instal·lació de tub d'acer inoxidable
AISI 316 de diàmetre 1''

Rend.: 1,000 11,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 15,45000 = 0,77250
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 17,41000 = 0,87050

Subtotal: 1,64300 1,64300
Materials

BZA00002 m Tub d'acer inoxidable AISI 316 de diàmetre 1'' 1,000      x 9,53000 = 9,53000

Subtotal: 9,53000 9,53000

COST DIRECTE 11,17300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,17300

P-161 J030KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

Rend.: 1,000 30,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV13KB0L u Determinació de l'índex de llenques i agulles d'una
mostra de granulat per a elaborar mescles bituminoses,
segons la norma UNE-EN 933-3

1,000      x 30,93000 = 30,93000

Subtotal: 30,93000 30,93000

COST DIRECTE 30,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,93000

P-162 J030TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043

Rend.: 1,000 25,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV13TL0W u Determinació de la neteja superficial d'una mostra de
granulat, segons la norma UNE-EN 13043

1,000      x 25,33000 = 25,33000

Subtotal: 25,33000 25,33000

COST DIRECTE 25,33000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,33000
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P-163 J03D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101 o NLT 104

Rend.: 1,000 22,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D2202 u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103101 o NLT 104

1,000      x 22,07000 = 22,07000

Subtotal: 22,07000 22,07000

COST DIRECTE 22,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,07000

P-164 J03D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

Rend.: 1,000 22,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D240C u Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de
tot-u, segons la norma UNE-EN 933-1

1,000      x 22,07000 = 22,07000

Subtotal: 22,07000 22,07000

COST DIRECTE 22,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,07000

P-165 J03D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

Rend.: 1,000 25,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D4204 u Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit
plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103103 o NLT 105 i UNE 103104 o NLT 106

1,000      x 25,15000 = 25,15000

Subtotal: 25,15000 25,15000

COST DIRECTE 25,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,15000

P-166 J03D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

Rend.: 1,000 17,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D6206 u Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE-EN 933-8

1,000      x 17,40000 = 17,40000

Subtotal: 17,40000 17,40000
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COST DIRECTE 17,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,40000

P-167 J03D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 o NLT 107

Rend.: 1,000 33,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D7207 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103500 o NLT 107

1,000      x 33,37000 = 33,37000

Subtotal: 33,37000 33,37000

COST DIRECTE 33,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,37000

P-168 J03D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o
NLT 108

Rend.: 1,000 44,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1D8208 u Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 o
NLT 108

1,000      x 44,92000 = 44,92000

Subtotal: 44,92000 44,92000

COST DIRECTE 44,92000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,92000

P-169 J03DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

Rend.: 1,000 84,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DA209 u Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la
metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,000      x 84,21000 = 84,21000

Subtotal: 84,21000 84,21000

COST DIRECTE 84,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,21000
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P-170 J03DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

Rend.: 1,000 58,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DF30E u Determinació de la resistència al desgast mitjançant la
màquina de Los Àngeles d'una mostra de sòl granular,
segons la norma UNE-EN 1097-2

1,000      x 58,94000 = 58,94000

Subtotal: 58,94000 58,94000

COST DIRECTE 58,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,94000

P-171 J03DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

Rend.: 1,000 23,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DG30F u Determinació del nombre de cares de fractura en el
matxuqueig d'una mostra de sòl granular, segons la
norma UNE-EN 933-5

1,000      x 23,81000 = 23,81000

Subtotal: 23,81000 23,81000

COST DIRECTE 23,81000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,81000

P-172 J03DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la
norma NLT 115

Rend.: 1,000 56,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DK10Y u Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la
norma NLT 115

1,000      x 56,44000 = 56,44000

Subtotal: 56,44000 56,44000

COST DIRECTE 56,44000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,44000

P-173 J03DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

Rend.: 1,000 30,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DK20H u Determinació del contingut de matèria orgànica, pel
mètode del permanganat potàssic d'una mostra de sòl,
segons la norma UNE 103204

1,000      x 30,04000 = 30,04000
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Subtotal: 30,04000 30,04000

COST DIRECTE 30,04000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,04000

P-174 J03DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 Rend.: 1,000 61,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DM10X u Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,000      x 61,69000 = 61,69000

Subtotal: 61,69000 61,69000

COST DIRECTE 61,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,69000

P-175 J03DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,
segons la norma NLT 114

Rend.: 1,000 27,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DN10Z u Determinació del contingut de sals solubles d'un sòl,
segons la norma NLT 114

1,000      x 27,14000 = 27,14000

Subtotal: 27,14000 27,14000

COST DIRECTE 27,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,14000

P-176 J03DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D 3017 e1

Rend.: 1,000 9,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DR10P u Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode
dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM
D 3017 e1

1,000      x 9,50000 = 9,50000

Subtotal: 9,50000 9,50000

COST DIRECTE 9,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,50000

P-177 J03DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

Rend.: 1,000 103,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DY10R u Assaig de càrrega in situ, amb placa de 60 cm de
diàmetre d'un sòl, segons la norma DIN 18134

1,000      x 103,94000 = 103,94000
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Subtotal: 103,94000 103,94000

COST DIRECTE 103,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,94000

P-178 J03DZ20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de
l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103601

Rend.: 1,000 72,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV1DZ20X u Determinació de l'inflament lliure pel mètode de
l'edòmetre d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103601

1,000      x 72,50000 = 72,50000

Subtotal: 72,50000 72,50000

COST DIRECTE 72,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,50000

P-179 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons
la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

Rend.: 1,000 69,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV21770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les
provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una
sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons
la norma UNE 83300, UNE 83313, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1,000      x 69,11000 = 69,11000

Subtotal: 69,11000 69,11000

COST DIRECTE 69,11000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,11000

P-180 J0B21103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer, per a armar formigons, segons la norma
UNE 36068

Rend.: 1,000 57,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV251103 u Determinació de les característiques geomètriques d'una
proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma
UNE 36068

1,000      x 57,28000 = 57,28000
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Subtotal: 57,28000 57,28000

COST DIRECTE 57,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,28000

P-181 J0B27103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer, per
a armar formigons, segons la norma UNE 36068

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV257103 u Assaig de doblegament simple d'una proveta d'acer per a
armar formigons, segons la norma UNE 36068

1,000      x 10,42000 = 10,42000

Subtotal: 10,42000 10,42000

COST DIRECTE 10,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42000

P-182 J0B28103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer, per a armar formigons, segons la norma UNE
36068

Rend.: 1,000 12,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV258103 u Assaig de doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE
36068

1,000      x 12,49000 = 12,49000

Subtotal: 12,49000 12,49000

COST DIRECTE 12,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,49000

P-183 J0B2TD0H u Determinació de les característiques mecàniques:
resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb característiques especials de ductilitat, per a
armar formigons, segons la norma UNE 36065 EX

Rend.: 1,000 39,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BV25TD0H u Determinació de les característiques mecàniques:
resistència a la tracció, límit elàstic, allargament de
ruptura i doblegament-desdoblegament d'una proveta
d'acer amb característiques especials de ductilitat per a
armar formigons, segons la norma UNE 36065 EX

1,000      x 39,15000 = 39,15000

Subtotal: 39,15000 39,15000
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COST DIRECTE 39,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,15000

P-184 JFV2230C u Prova de pressió i estanquitat de canonada d'impulsió de
més de 100 m de longitud, segons la norma UNE-EN 805

Rend.: 1,000 169,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BVAF230C u Prova de pressió i estanquitat de canonada d'implusió,
segons la norma UNE-EN 805

1,000      x 169,37000 = 169,37000

Subtotal: 169,37000 169,37000

COST DIRECTE 169,37000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,37000

P-185 JNV11311 u Prova hidrostàtica d'una bomba segons la norma DIN
1911-2, incloent mesura cabals, pressions, potències i
rendiments

Rend.: 1,000 212,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Materials

BVAN1311 u Prova hidrostàtica d'una bomba segons la norma DIN
1911-2, incloent mesura cabals, pressions, potències i
rendiments

1,000      x 212,50000 = 212,50000

Subtotal: 212,50000 212,50000

COST DIRECTE 212,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,50000

P-186 OAS1AS02 u Subimistrament i col·locació d'agitador submergit
diàmetre hèlix 200 mm cabal 93 l/s 1360 rpm factor
potència 0,8, empenta 180 N

Rend.: 0,170 1.672,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 17,41000 = 51,20588
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 19,81000 = 23,30588
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,54000 = 97,29412

Subtotal: 171,80588 171,80588
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,200 /R x 37,10000 = 43,64706

Subtotal: 43,64706 43,64706
Materials

BN1AAS02 u Agitador submergit diàmetre hèlix 200 mm cabal 93 l/s
1360 rpm factor potència 0,8, empenta 180 N
Material carcassa: fundició, material hèlix AISI 316,
màxim núm arrencades per hora 15

1,000      x 1.456,84000 = 1.456,84000
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Pes  31 kg,

Subtotal: 1.456,84000 1.456,84000

COST DIRECTE 1.672,29294
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.672,29294

P-187 OFBC0400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 7,290 48,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 17,41000 = 2,38820
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 19,81000 = 0,54348
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 15,45000 = 4,23868

Subtotal: 7,17036 7,17036
Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,107 /R x 2,76000 = 0,04051
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,128 /R x 32,28000 = 0,56678
C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,107 /R x 24,75000 = 0,36327

Subtotal: 0,97056 0,97056
Materials

BFB20400 m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

1,030      x 38,89000 = 40,05670

B0111000 m3 Aigua 0,038      x 0,08000 = 0,00304

Subtotal: 40,05974 40,05974

COST DIRECTE 48,20066
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,20066

P-188 PAPAZ001 u Cala localització tubs existents de gas, aigua, electricitat
i telefonia.

Rend.: 1,000 91,99 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-189 PAPAZ002 u Fita de senyalització, a col·locar al costat del traçat que
segueix la canonada, compost per una biga armada
col·locada verticalment. Inclou material, obra civil i
muntatge.

Rend.: 1,000 14,19 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-190 PAPAZ004 u Partida per la retirada i transport de residu forestal a
abocador autoritzat, inclòs taxes

Rend.: 1,000 5.524,66 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-191 PAPAZ010 m Partida destinada als trams de perforació amb obstacles
tal com graves, bolos, roques, runa o altres de similar
duresa.

Rend.: 1,000 145,83 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-192 PAPAZ011 u Estudi topografia, Georadar, lectura i interpretació del
terreny i serveis.

Rend.: 1,000 483,91 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-193 PAPAZ012 u Partida destinada al transport dels equips de perforació,
instal.lació dels mateixos i preparació de les plataformes
de treball, inclòs l'accés, esgotament, hores de parada
dels equips i tramitació dels permisos.

Rend.: 1,000 2.467,95 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-194 PAPAZ013 u Desplaçament d'equip Georadar per estudi, confecció
d'informe, perfil i planimetria.

Rend.: 1,000 483,91 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-195 PAPAZ014 u Instal·lació d'un comptador d'aigua potable per la
realització dels treballs.

Rend.: 1,000 258,75 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-196 PAPAZ024 m2 Acabat superficial de la llosa del dipòsit, mijançant un
reglejat i lliscat, per assegurar unes correctes pendents,
amb un buidat sense formació de bassals.

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 15,05000 = 0,75250
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 17,41000 = 0,87050

Subtotal: 1,62300 1,62300
Materials

B0652080 m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,060      x 43,59000 = 2,61540

Subtotal: 2,61540 2,61540

COST DIRECTE 4,23840
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,23840

P-197 PAPAZ026 u Arqueta de dimensions interiors 2.600 x 1.600 mm,
construïda amb bloc de formigó foradat de 20 cm de
gruix amb armadura, sobre solera de formigó de 25 cm
de gruix armada amb malla d'acer de 15x15 x 8 mm i
rodons del 12 cada 20 cm, i amb subbase de de grava
de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix,
amb tapa i bastiment de planxa d'acer galvanitzat en
calent de 2 mm de gruix i gravada a la part superior, i
bastiment de perfileria galvanitzada amb L de 40mm,
sobreposada a la part superior de les parets per evitar
l'entrada d'aigua. La planxa es composarà de trams

Rend.: 1,000 1.947,66 €
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d'amplada màxima 50 cm. Inclou l'excavació, el transport
de la runa a l'abocador i l'acabat final de l'arqueta.

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 11,000 /R x 17,41000 = 191,51000
A0140000 h Manobre 11,000 /R x 15,05000 = 165,55000

Subtotal: 357,06000 357,06000
Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 3,000 /R x 9,80000 = 29,40000
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,000 /R x 13,38000 = 53,52000
C1315010 h Retroexcavadora petita 6,000 /R x 34,10000 = 204,60000

Subtotal: 287,52000 287,52000
Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 1,000      x 15,84000 = 15,84000
B0A31000 kg Clau acer 0,500      x 0,93000 = 0,46500
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a

taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
30,000      x 0,60195 = 18,05850

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,020      x 170,02000 = 3,40040
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per

a 10 usos
10,000      x 1,04000 = 10,40000

BDKZ0001 m2 Tapa i bastiment de planxa d'acer galvanitzat en calent
de 2 mm de gruix

4,000      x 145,26000 = 581,04000

B0DZA000 l Desencofrant 1,000      x 2,03000 = 2,03000
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,800      x 40,94000 = 73,69200

B0E244L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200
mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3

540,000      x 1,08000 = 583,20000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,200      x 74,78320 = 14,95664

Subtotal: 1.303,08254 1.303,08254

COST DIRECTE 1.947,66254
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.947,66254

P-198 PAPAZ029 u Arqueta de dimensions interiors 1.200 x 1.200 mm,
construïda amb bloc de formigó foradat de 20 cm de
gruix amb armadura, sobre solera de formigó de 25 cm
de gruix armada amb malla d'acer de 15x15 x 8 mmi
rodons del 12 cada 20 cm, i amb subbase de de grava
de 15 cm de gruix i formigó de neteja de 5 cm de gruix,
amb tapa i bastiment de planxa d'acer galvanitzat en
calent de 2 mm de gruix i gravada a la part superior, i
bastiment de perfileria galvanitzada amb L de 40mm,
sobreposada a la part superior de les parets per evitar
l'entrada d'aigua. La planxa es composarà de trams
d'amplada màxima 50 cm. Inclou l'excavació, el transport
de la runa a l'abocador i l'acabat final de l'arqueta.

Rend.: 1,516 882,26 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 12,000 /R x 17,41000 = 137,81003
A0140000 h Manobre 12,000 /R x 15,05000 = 119,12929

Subtotal: 256,93932 256,93932
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 2,000 /R x 13,38000 = 17,65172
C1315010 h Retroexcavadora petita 3,000 /R x 34,10000 = 67,48021
C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,500 /R x 9,80000 = 9,69657

Subtotal: 94,82850 94,82850
Materials

B0E244L6 u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200
mm de cara vista, gris, categoria I, segons norma
UNE-EN 771-3

144,000      x 1,08000 = 155,52000

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,800      x 15,84000 = 12,67200
B0641090 m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària

màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

1,800      x 40,94000 = 73,69200

B0DZA000 l Desencofrant 1,000      x 2,03000 = 2,03000
BDKZ0001 m2 Tapa i bastiment de planxa d'acer galvanitzat en calent

de 2 mm de gruix
1,690      x 145,26000 = 245,48940

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per
a 10 usos

6,000      x 1,04000 = 6,24000

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,010      x 170,02000 = 1,70020
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i

sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:4, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,260      x 74,78320 = 19,44363

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

22,000      x 0,60195 = 13,24290

B0A31000 kg Clau acer 0,500      x 0,93000 = 0,46500

Subtotal: 530,49513 530,49513

COST DIRECTE 882,26295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 882,26295

P-199 PAPAZ030 u Reixa de grossos d'acer inoxidable AISI-316 extraible,
amb barres d'acer inoxidable de 10 mm, amb una
separació entre barres de 7,5 cm i amb un marc de
dimensions 600 x 600 mm, col.locada a l'interior de dues
guies del mateix material, soldades a un perfil angular.
Bagant d'acer de dimensions 600 x 600 x 10 mm a
col.locar en cas de que es faci necessari el tall de l'aigua
residual.

Rend.: 1,000 210,73 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-200 PAPAZ033 u Partida alçada d'abonament íntegre destinada a la
demolició i reposició de les instal.lacions existents que
puguin ser malmeses en la realització de l'obra, com
voreres, bordons i rigola, murs de pedra, bloc de formigó,
i formigó armat, les tanques i reixats existents, coberts,
els canals de reg i els murets de separació entre horts.

Rend.: 1,000 7.405,74 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-201 PAPAZ035 u Construcció de mur de formigó armat per a la realització
de la perforació horitzontal, inclou material, encofrat i
desencofrat totalment acabat.

Rend.: 1,000 997,02 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-202 PAPAZ047 u Formació de passamurs de PVC per deixar pas a tubs de
100 fins a 600 mm de diàmetre nominal amb un gruix de
paret entre 20 i 30 cm

Rend.: 1,000 40,33 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-203 PAPAZ051 m Excavació en Rasadora en qualsevol tipus de terreny
d'amplada i alçada variables.

Rend.: 1,000 10,75 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-204 PAPAZ052 u Formació rampa amb pedra d'escullera entre pous P11 a
P2I

Rend.: 1,000 4.839,13 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-205 PAPAZ053 u Creuament Torrent de Les Tàpies amb el tub col·lector
recolzat sobre estructura de formigó armat prefabricat
classe IV de dimensions 2 x 2 m, formigonat a tot el vol
amb reforçament de la rasa amb escullera de pedres de
200 a 400 kg formigonada totalment, i amb acabat final
amb terra vegetal

Rend.: 1,000 2.903,49 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-206 PAPAZ103 m2 Subministre i col·locació de grava de riu. Rend.: 1,000 0,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 15,05000 = 0,45150

Subtotal: 0,45150 0,45150
Materials

BR3P5300 t Grava de riu,  de 50 a 70 mm 0,001      x 15,30000 = 0,01530

Subtotal: 0,01530 0,01530
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COST DIRECTE 0,46680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,46680

P-207 PAPBZ001 u Carret de desmuntatge telescòpic d'inoxidable DN80.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 69,36 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-208 PAPBZ003 m Malla de senyalització, totalment instal·lada. Rend.: 1,000 0,08 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-209 PAPBZ004 u Subministre i col·locació de pont decantador de
rasquetes diàmetre = 5.5m., passarel·la de perfils
laminat i barana d'acer al carboni galvanitzaa i pintada,
rasquetes de fons en acer inox, deflector perimetral en
alumini, abocador d'entalles en alumini, connector
elèctric de 6 fases. Motor d'arrossegament del pont.
Potència 0,37 KW. Tensió: III 220/380 V 50HZ. Inclou
instal·lació de cami de rodadura.

Rend.: 1,000 10.070,20 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-210 PAPBZ005 m Transport de maquinària per a l'asfaltat. Rend.: 1,000 1.209,77 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-211 PAPBZ006 u Subministre i col·locació de baixant del sobreeixidor de la
sitja de flotants d'acer inoxidable AISI-304 DN150.

Rend.: 1,000 1.348,86 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-212 PAPBZ007 u Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable
DN150. Inclós muntatge.

Rend.: 1,000 156,13 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-213 PAPBZ009 u Ventosa automàtica trifuncional BV-05-60 de Belgicast,
DN 80 mm amb cos i tapa de fundició nodular GGG-42 i
tapa protectora de fundició gris GG-25, totalment
recobert d'epoxy en pols, boia flotador en acer revestit de
EPDM, cistella d'acer inoxidable, disc flotant en
polipropilé, comprobador de funcionament en llautó.
Brides DN50 PN25. Inclós petit material. Inclou vàlvula
de comporta DN 80 mm. Muntat i probat.

Rend.: 1,000 246,62 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-214 PAPBZ010 m2 Subministrament i col·locació d'aïllament acústic amb
placa de poliester fonoabsorben de cara vista preu alt, de
120x60 cm.  Inclòs muntatge. (717 55 00)

Rend.: 1,000 13,55 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-215 PAPBZ012 u Mesurador de nivell per ultrasons E+H Prosonic T FMU
230 E. Sortida 4-20 mA. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 972,66 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-216 PAPBZ017 u Tràmex 30 x 30,25 x 2. Amb marcs. Dimensions llum
lliure 1 x 1,30 m, galvanitzat. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 24,09 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-217 PAPBZ036 u Tamís autonetejant ANDRITZ AQUA-GUARD MNC
1750-300-3-316L. (o equivalent).
Cabal d'alimentació 50 m3/h. 3 mm de pas de malla.
Profunditat del canal 750mm i amplada de canal de
750mm reals. Amplada de canal útil de 300 mm.
Potència del motor de 0.25 kW. Inclinació del tamís de
60º.
Nivell aigües amunt de 300mm i aigües avall de 177
mm, amb una velocitat de 0.154 m/s.

Rend.: 1,000 17.248,26 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-218 PAPBZ037 u Tamís autonetejant ANDRITZ AQUA-GUARD MNC
2000-750-15-316L.(o equivalent).
Cabal d'alimentació 500 m3/h. 15 mm de pas de malla.
Profunditat del canal 1000mm i amplada de canal de
750mm reals. Amplada de canal útil de 750 mm.
Potència del motor de 0.25 kW. Inclinació del tamís de
60º.
Nivell aigües amunt de 500 mm i aigües avall de 309
mm, amb una velocitat de 0.370 m/s.

Rend.: 1,000 18.215,28 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-219 PAPBZ038 u Tamís autonetejant ANDRITZ AQUA-GUARD MNC
1750-300-15-316L. (o equivalent).
Cabal d'alimentació 50 m3/h. 15 mm de pas de malla.
Profunditat del canal 750mm i amplada de canal de
750mm reals. Amplada de canal útil de 300 mm.
Potència del motor de 0.25 kW. Inclinació del tamís de
60º.
Nivell aigües amunt de 300mm i aigües avall de 177
mm, amb una velocitat de 0.154 m/s.

Rend.: 1,000 17.248,26 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-220 PAPBZ039 u Cargol transportador de descàrrega horitzontal
ANDRITZ. ROTOPRESS RP 200.(o equivalent)
Cabal a transportar 0.5 m3/h. Longitud del cargol de 4
m. Inclinació de 20º. Potència del motor 1,1 kW amb 20
rpm.
Canal i cobertes en AISI 304L. Cargol en acer tractat. 1
tolva d'alimentació des de tamís.

Rend.: 1,000 8.770,92 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-221 PAPBZ040 u Cargol transportador de descàrrega horitzontal
ANDRITZ. ROTOPRESS RP 200 (o equivalent).
Cabal a transportar 0.5 m3/h. Longitud del cargol de 5
m. Inclinació de 20º. Potència del motor 1,1 kW amb 20
rpm.
Canal i cobertes en AISI 304L. Cargol en acer tractat. 2
tolva d'alimentació des de tamís.

Rend.: 1,000 10.154,09 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-222 PAPBZ041 u Airejador FLYGT JET AERATOR JA 112-S5-3102-460 (o
equivalent).
Motor de la bomba de 3.1 kW de 50 Hz.

Rend.: 1,000 2.672,41 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-223 PAPBZ044 u Deflector d'acer inoxidable per evitar el pas de flotants
del pou de gruixuts al canal manual.

Rend.: 1,000 213,54 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-224 PAPBZ045 u Atall d'accionament manual d'alumini per tancar l'accés
d'aigua del col·lector i poder realitzar els manteniments i
neteges del pou de gruixuts. Les dimensions d'aquesta
atall són: 50X50cm. Inclou dos marcs-guia per a la seva
instal·lació i col·locació.

Rend.: 1,000 724,35 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-225 PAPBZ046 u Atall d'accionament manual d'alumini per tancar l'accés
d'aigua del pou de gruixuts i poder realitzar els
manteniments i neteges dels canals de desbast
automàtics. Les dimensions d'aquest atall són: 100x75
cm. Inclou dos marcs-guia per a la seva instal·lació i
col·locació.

Rend.: 1,000 724,35 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-226 PAPBZ047 u Sonda de conductivitat Indumax CLS50D inductiva, amb
sensor digital, tecnologia memosens. (o equivalent).
Inclou conjunt d'immersió Flexdip CYA112, i transmissor
d'anàlisis de líquids Liquiline CM442.

Rend.: 1,000 1.395,31 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-227 PAPBZ048 u Caldereria per embut de descàrrega per gravetat de
l'homogeneïtzador a l'arqueta de repartiment. Inclou
accessoris.

Rend.: 1,000 472,91 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-228 PAPBZ049 u Caldereria per xapa d'ajust de sobreeixidor. Rend.: 1,000 169,64 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-229 PAPBZ050 u Agitador submergible FLYGT SR 4630.411 SJ 10º (o
equivalent) en versió estàndar d'acer INOX.
Motor de 1.5 KW 400 VY, 50 Hz trifàsic, 8-pols. Velocitat
de 710 rpm. Material de la carcassa i de l'hèlix: AISI 316.
Material dels anells tòrics: NBR.
S'inclouen accessoris: suports, barres, base per pescant
<150kg, kit winche.

Rend.: 1,000 2.806,34 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-230 PAPBZ051 u Subministre i col·locació de recollida del clarificat de
l'aigua de sortida del decantador en acer inoxidable
AISI-304. Diàmetre 5.5m, amb una amplada de canal de
30 cm. Amb la part interior de pas dentada.

Rend.: 1,000 2.139,25 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-231 PAPBZ052 u Agitador submergible FLYGT SR 4640.411 SF 5º (o
equivalent) en versió estàndar d'acer INOX.
Motor de 2.5 KW 400 VY, 50 Hz trifàsic, 8-pols. Velocitat
de 705 rpm. Material de la carcassa i de l'hèlix: AISI 316.
Material dels anells tòrics: NBR.
S'inclouen accessoris: suports, barres, base per pescant
<150kg, kit winche.

Rend.: 1,000 3.155,50 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-232 PAPBZ053 u Tapa per espessidor de fangs en acer inxodable
encaixable i desmuntable en peces de pes inferior a 25
kg.

Rend.: 1,000 6.979,72 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-233 PAPBZ054 u Politja autoblocadora accionada per embragatge
mecànic, per ancoratge d'element hidràulic, amb corda
de 5 m de longitud

Rend.: 1,000 461,32 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-234 PAPBZ055 u Caldereria per instal·lació de la ventil·lació de les eres.
Inclòs accessoris.

Rend.: 1,000 362,94 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-235 PAPBZ056 u Caldereria per boca de dispersió de fangs a l'arribada a
les eres.

Rend.: 1,000 262,12 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-236 PAPBZ057 u Bufador d'Èmbols Rotatius. AERZEN GM 3S (o
equivalent). Q =200 m3/h = 3.30 m3/min, 500 mbar. Pot
= 5.5 kW, amb cabina insonoritzada. DN 50. Per la Sala
de bufadors. Amb vàlvula aeromat i vàlvula de
sobrepressió i maniguet antivibratori. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 2.708,29 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-237 PAPBZ058 u Extractor rotatiu d'aire SODECA SUPER-VENT
SV-150/H. Q = 560 m3/h (o equivalent). Per la Sala de
bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 177,03 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-238 PAPBZ059 u Reixa de respiració d'acer galvanitzat per a respiració de
la sala de bufants. Les dimensions són 1.00x0.60 m

Rend.: 1,000 262,12 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-239 PAPBZ060 u Subministrament i col·locació de compressor d'aire
portàtil de 7-10 m3/min, pressió de treball 8 bar.

Rend.: 1,000 55,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 1,500 /R x 17,41000 = 26,11500

Subtotal: 26,11500 26,11500
Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar
de pressió

1,000 /R x 29,19000 = 29,19000

Subtotal: 29,19000 29,19000

COST DIRECTE 55,30500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,30500

P-240 PAPBZ061 u Sensor de mesura d'oxigen per luminiscència LDO
HACH LANGE LXV416.99.00001 (o equivalent), cos
inox, muntatge per immersió amb rosca famella 1 1/4´´
amb 10 m de cable. Inclou accessoris.

Rend.: 1,000 1.141,38 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-241 PAPBZ062 u Sensor diferencial de ORP hach LANGE DRD1R5.99 (o
equivalent), electrode de Pt, digital, cos RYTON, 10 m de
cable. Muntatge per immersió o bypass, amb sensor de
temperatura NTC. Inclou accessoris i set de muntatge.

Rend.: 1,000 843,30 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-242 PAPBZ063 u Controlador universal de dos canals HACH LANGE
LXV404.99.09551 (o equivalent). dos canals per
connexió de sondes digitials sc. 2+3 sortides de 4-20
mA, 4 relés d'alarma, Alimentació 220 Vca.

Rend.: 1,000 1.036,21 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-243 PAPBZ064 u Cabalímetre d'aire ELDRIGE
540-INT-133-D024-06-TF-01-02 ( o equivalent).
Mesurador màssica de gas per dispersió tèrmica.

Rend.: 1,000 1.529,38 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-244 PAPBZ065 u Subministre de 6 graelles amb un total de 96 difusors de
tipus AFD 350 de 12´´ premuntats en canonada d'inox.
316 per instal·lació, amb guia de paret, cable inox 316
per extracció amb grua. Muntatge i transport inclòs. Grua
no inclosa pel muntatge.

Rend.: 1,000 23.042,29 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-245 PAPBZ066 m Subministre i col·locació de tub de PE de diàmetre 125.
Accessoris inclosos.

Rend.: 1,000 6,96 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-246 PAPBZ067 m Subministre i col·locació de tub de PE coarrugat de
diàmetre 200. Accessoris inclosos.

Rend.: 1,000 3,66 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-247 PAPBZ068 u Escalfador d'aigua elèctric de volum 50L. Inclou
instal·lació.

Rend.: 1,000 126,19 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-248 PAPBZ069 m2 Subministrament i col·locació de tanca perimetral tipus
CERCADO LUX EST (o equivalent) en galvanitzat pintat
de color verd de 2m d'alçada i poste de 2.35m. Inclou
porta d'entrada.

Rend.: 1,000 16,01 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-249 PAPBZ101 u Electrovàlvula solenoide 2 vies, 1''. Inclòs muntatge. Rend.: 1,000 101,64 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-250 PAPBZ103 u Variador de freqüència 1,5 kW, 400 VAC, instal·lat dins
armari.

Rend.: 1,000 321,81 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-251 PAPBZ104 u Botonera comandament local.
Caixa de poliester estanca muntada en suport d'acer
inox.
Pulsadors protegits amb caputxó de silicona.

Inclou:
- Selector 3 posicions (AUTOMÀTIC - 0 - MANUAL)
- Pulsador marxa
- Pulsador paro
- Paro d'emergència amb enclavament mecànic

Rend.: 1,000 129,85 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-252 PAPBZ105 u Botonera comandament local.
Caixa de poliester estanca muntada en suport d'acer
inox.
Pulsadors protegits amb caputxó de silicona.

Inclou:
- 2 selectors 3 posicions (AUTOMÀTIC - 0 - MANUAL)
- 2 pulsadors marxa
- 2 pulsadors paro
- 1 paro d'emergència amb enclavament mecànic

Rend.: 1,000 282,28 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-253 PAPBZ106 u Botonera comandament local.
Caixa de poliester estanca muntada en suport d'acer
inox.
Pulsadors protegits amb caputxó de silicona.

Inclou:
- 3 selectors 3 posicions (AUTOMÀTIC - 0 - MANUAL)
- 2 pulsadors marxa
- 2 pulsadors paro
- 1 paro d'emergència amb enclavament mecànic

Rend.: 1,000 250,66 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-254 PAPBZ107 u Quadre de comandament.
Inclou;

- Armari metàl·lic 1800x2000x500, 2 portes
- Protecció general de la instal·lació.
- Protecció diferencial i magnetotèrmica d'enllumenat
interior i exterior.

Rend.: 1,000 14.029,82 €
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- Protecció línies bufants.
- 4 variadors de freqüència de 5,5 kW, 400VAC, amb
filtre EMC.
- PLC amb 32 entrades digitals, 16 sortides digitals, 8
entrades analògiques i 4 sortides analògiques.
- Bateries auxiliars alimentació PLC.
- Muntatge

__________________________________________________________________________________________________________________

P-255 PAPBZ108 u Quadre de comandament.
Inclou;

- Armari poliester reforçat i estanc.
- Protecció de circuits de potència:
- canals desbast,
- homogeneïtzador,
- reactor biològic 1,
- reactor biològic 2,
- arqueta flotants,
- arqueta de purga

- PLC amb 128 entrades digitals, 32 sortides digitals, 40
entrades analògiques i 8 sortides analògiques.
- Bateries auxiliars alimentació PLC.
- 4 variadors de freqüència 1,5 kW, 400 VAC, amb filtre
EMC.
- Muntatge

Rend.: 1,000 18.079,69 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-256 PAPBZ109 u Quadre de comandament.
Inclou;

- Armari poliester reforçat i estanc.
- Protecció de circuits de potència:
- espessidor,
- arqueta drenatges

- PLC amb 24 entrades digitals, 16 sortides digitals i 8
entrades analògiques.
- Bateries auxiliars alimentació PLC.
- Muntatge

Rend.: 1,000 4.602,50 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-257 PAPBZ110 u Vàlvula papallona reguladora cabal d'aire DN80.
Regulador de posició, sortida 4-20 mA, entrada de
control 4-20 mA.
Perssió màxima de treball 16 Bar.
Temperatura màxima del fluid 100 ºC.
Inclós muntatge.

Rend.: 1,000 3.008,65 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-258 PAPCZ020 u Boia de detecció, totalment instal·lada Rend.: 1,000 54,45 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-259 PAPCZ024 u Programació Scada Dipòsits Nous Rend.: 1,000 387,29 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-260 PAPCZ025 u Proves de cobertura entre emosor receptor Rend.: 1,000 159,27 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-261 PAPCZ026 u Instal·lació de telecontrol.

Inclou;

- Antena directiva VHF
- Modem ràdio TMOD C-24+
- Muntatge

Rend.: 1,000 1.580,78 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-262 PAPCZ027 u Pantalla fluorescent estanca 2x58 W muntada sobre
columna.

Rend.: 1,000 141,14 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-263 PAPCZ028 u Aplic enllumenat exterior Rend.: 1,000 135,49 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-264 PAPCZ029 u Pantalla fluorescent estanca 2x36 W. Rend.: 1,000 105,58 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-265 PAPCZ030 u Punt de llum per encastar, 1x40 W Rend.: 1,000 45,17 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-266 PAPCZ031 u Programació de l'automatització de la planta. Rend.: 1,000 2.104,71 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-267 PAPCZ032 u Legalització i contractació instal·lació elèctrica, inclou:

Butlletins, projecte i altra documentació necessària.
Taxes en el tràmit de legalització.
Drets de contractació.

El subministre elèctric s'entregarà a l'explotador
totalment legalitzat i contractat, amb totes les despeses
incloses.

Inclou obra civil dels armaris de comptadors segons
model normalitzat de la companyia subministradora.

Rend.: 1,000 2.016,31 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-268 PAPCZ033 u Legalització dels equips de pressió. Rend.: 1,000 161,31 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-269 PAPEZ001 u Partida de Seguretat i Salut justificada al pressupost en
l'Annex de l'Estudi de Seguretat i Salut.

Rend.: 1,000 19.519,38 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-270 PAPEZ006 u Partida alçada a justificar per a mesures d'impacte
ambiental

Rend.: 1,000 6.225,35 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-271 PAPEZ007 u Permisos Carreteres. Rend.: 1,000 1.500,13 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-272 ZZZZ0001 ut Prova estanqueïtat dipòsit, inclou subministre aigua Rend.: 1,000 80,66 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-273 ZZZZ0002 ut Jornada de pas de càmara a canonada de sanejament,
gravació en DVD i generació de perfil in situ.

Rend.: 1,000 483,91 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-274 ZZZZ0003 ut Prova estanquïtat i funcionament impulsió / aspiració /
xarxa d'una longitud inferior als 100m.

Rend.: 1,000 40,33 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-275 ZZZZ0004 ut Prova funcionament equip, on s'inclou consums elèctrics
(Voltatge, amperatge i potència activa i reactiva per
fase), factor de potència, punt de treball d'acord amb la
corva i a les càrregues mínima i màxima sol·licitades.

Rend.: 1,000 10,23 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-276 ZZZZ0005 ut Comprovació funcionament equip instrumentació amb
senyal analògica.

Cabalímetres amb aforament a l'entorn del punt de
funcionament.
Equips mesura temperatura, redox o oximètres amb
mostres patrò i corba de mesura
Equips mesura nivells d'acord amb mesura directe entre
nivell màxim i mínim.

Rend.: 1,000 10,23 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-277 ZZZZ0006 ut Comprovació senyal, entrada/sortida, analògica/digital,
equip/PLC/Scada.

Comprovació correlació totes les entrades i sortides
entre l'equip o la seva maniobra, el PLC i el seu reflex a
l'SCADA.

Rend.: 1,000 0,96 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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P-278 ZZZZ0007 ut Comprovació de l'algorítmica de funcionament d'un equip.

Es comprovarà el seu funcionament de l'equip i les
seves accions d'acord amb totes les consignes i els
paràmetres algorítmics establerts.

Rend.: 1,000 8,07 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-279 ZZZZ0008 ut Comprovació recipient a pressió Rend.: 1,000 12,91 €

__________________________________________________________________________________________________________________

P-280 ZZZZ0009 ut Comprovació funcionament boies, electrovàlvules,
pressostats i manòmetres.

En les boies es comprovarà el funcionament d'acord
amb el nivell, els manòmetres d'acord amb l'indicació de
pressió i les electrovàlvules d'acord amb la senyal
d'enjegada/parada.

Rend.: 1,000 4,44 €

__________________________________________________________________________________________________________________
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1 INTRODUCCIÓ    

L’objectiu d’aquest annex és calcular el pressupost pel coneixement de l’administració del 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’EDAR I ELS COL·LECTORS DE CALDERS.  

S’han tingut en compte les següents consideracions: 

• El cost de Direcció d’Obra suposarà un 4% del Pressupost d’Execució per Contracte 

(PEC) sense IVA. 

• El cost del Coordinador de Seguretat suposarà un 1.25% del Pressupost d’Execució 

per Contracte (PEC) sense IVA. 

• Les afectacions s’han valorat segons els criteris exposats a l’Annex 13. 

• L’escomesa elèctrica s’ha pressupostat tenint en compte la necessitat de connectar 

amb la xarxa d’alta tensió a l’estació transformadora més pròxima.  

• L’escomesa d’aigua potable s’ha pressupostat considerant que l’aigua es farà arribar 

a la futura EDAR per un tub de 2’’ des del poble de Calders.  

• El concepte de treballs i posta en marxa per l’exposició tenen en compte tots els 

assaigs i proves de qualitat de l’aigua que l’empresa explotadora haurà de realitzar 

abans d’iniciar l’explotació de la planta.  

2 PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
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CONCEPTE IMPORT 

Pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) 1.979.608,32 € 

Redacció del projecte (IVA inclòs) 66.080,00 € 

Direcció de l’obra (IVA inclòs) 66.541,46 € 

Coordinació de seguretat (IVA inclòs) 20.794,20 € 

Valoració global de les afectacions 181.272,70 € 

Tramitació expropiacions 51.330,00 € 

Serveis afectats 10.000,00 € 

Escomesa elèctrica 150.000,00 € 

Escomesa d’aigua potable 35.000,00 € 

Treballs de recepció i posta en marxa per l’explotació 20.000,00 € 

TOTAL 2.580.626,68 € 

 

El pressupost del present projecte pel coneixement de l’administració ascendeix a DOS 

MILIONS CINC-CENTS VUITANTA MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS euros amb SEIXANTA-

VUIT cèntims. 
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1 INTRODUCCIÓ    

En aquest manual es descriu el funcionament dels diferents dispositius que composaran 

l’Estació de Depuració d’Aigües Residuals (EDAR) del municipi de Calders mitjançant un 

control centralitzat i automatitzat del conjunt de dispositius elèctrics i electrònics que formen 

tot el procés de tractament. 

Aquesta EDAR és de nova construcció, i les aigües que tractarà seran les residuals urbanes 

del municipi de Calders. Tots els dispositius de control de l’EDAR es centralitzaran a la 

pròpia EDAR i les alarmes i SCADA estaran centralitzats a l’EDAR Manresa. 

Les diferents etapes de l’EDAR que es descriuen en aquest manual són: 

- Pou de gruixuts 

- Desbast 

- Homogeneïtzació / Laminació 

- Arqueta de repartiment 

- Reactor biològic 1 i 2 

- Decantador 1 i 2 

- Arqueta recirculació / purga 

- Arqueta flotants 

- Arqueta drenatges 

- Espessidor 

- Arqueta de sortida 

La llengua utilitzada en la pantalla tàctil de l’EDAR i tota la documentació associada al 

quadre elèctric de control serà el CATALÀ. 

Tota la maniobra de funcionament serà a 24 Vcc. 

2 OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest manual és descriure les funcions de cada dispositiu de tal manera que 

s’automatitzi el procés de depuració amb les consideracions següents: 

- Obtenir un sistema centralitzat de la planta depuradora. 

- Generar seqüències automàtiques. 

- Hi ha d’haver la possibilitat d’actuar en manual. 
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- L’operació per part dels operaris de planta ha de ser fàcil i senzilla. 

3 CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE FUNCIONAMENT 

A continuació es descriuen les diferents fases que formen el procés de depuració de les 

aigües residuals urbanes de Calders. Aquestes fases són individuals, però també ha d’existir 

una relació entre elles. 

Les diferents fases del tractament amb els seus dispositius són: 

- Pou de Gruixuts 

o Cabalímetre d’entrada. 

- Desbast 

o Tamís autonetejant 3 mm (canal principal). 

o Tamís autonetejant 15 mm (canal principal). 

o Tamís autonetejant 15 mm (canal d’emergència). 

o Cargols premsa (n’hi haurà dos, un pels tamisos de 15 mm i un altre pel tamís 

de 3 mm). 

o Nivell de conductivitat (n’hi haurà dos; un al canal principal i un altre al canal 

d’emergència). 

- Homogeneïtzador / Laminació 

o Airejador homogeneïtzador 

o Bomba laminació (VF1) 

o Cabalímetre laminació 

o Nivell hidrostàtic 

- Arqueta repartiment 

o Cabalímetre reactor 1 

o Cabalímetre reactor 2 

- Reactor biològic 1 i 2 

o Bufant 1 (VF) 

o Bufant 2 (VF) 

o Bufant 3 (VF) 

                                                 

1 VF: variador de freqüència. 



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

5 

 

o Bufant 4 (VF) 

o Cabalímetre aire bufants (n’hi haurà dos, un per cada reactor). 

o Vàlvula reguladora de cabal d’aire (n’hi haurà dues, una per cada reactor). 

o Vehiculador 1 

o Vehiculador 2 

o Pont rascador 1 

o Pont rascador 2 

o Sonda temperatura 1 

o Sonda temperatura 2 

o Sonda oxigen 1 

o Sonda oxigen 2 

o Sonda rH 1 

o Sonda rH 2 

o Multímetre 1 (alimentarà les sondes del Reactor 1) 

o Multímetre 2 (alimentarà les sondes del Reactor 2) 

o Cabalímetre sortida reactor 1 

o Cabalímetre sortida reactor 2 

- Arqueta recirculació / purga 

o Bomba recirculació (VF) 

o Cabalímetre recirculació 

o Bomba purga (VF) 

o Cabalímetre purga 

o Bomba reserva (VF) 

o Cabalímetre Bomba Reserva 

- Arqueta flotants 

o Bomba flotants 

o Cabalímetre flotants 

- Arqueta drenatges 

o Bomba drenatges 

o Cabalímetre drenatges 

- Espessidor 

o Agitador espessidor 

o Bomba espessidor 

o Cabalímetre espessidor 
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- Arqueta de sortida 

- Eres 

o Vàlvules (8 electrovàlvules normalment tancades) 

4 DEFINICIÓ DELS DISPOSITIUS 

La instal·lació està formada per una línia de tres fases, conductor neutre i conductor de terra, 

a una tensió de 400 V entre fases, que alimentarà el quadre elèctric on s’instal·laran les 

diferents proteccions (diferencials i magnetotèrmics) de cada una de les línies d’alimentació 

dels receptors de la depuradora. 

Per tots els receptors de la EDAR s’utilitzarà la següent codificació per tal d’identificar-los: 

XYZ 

X : Secció de la EDAR on es localitza el receptor. 

PG: Pou de gruixuts 

DB: Desbast 

HL: Homogeneïtzació/Laminació 

AR: Arqueta de repartiment 

RB: Reactor biològic 

AF: Arqueta de fangs 

ES: Espessidor 

ER: Eres 

DR: Drenatges 

Y : Tipus d’element. 

A: Agitador 

B: Bomba o motor 

N: Nivell o sensor 

T: Temporitzador 

EV: Electrovàlvula 
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V: Vàlvula 

AV: Actuador pneumàtic vàlvula 

R: Resistència 

Z : Nombre d’elements. 

5 DESCRIPCIÓ DEL FUNCIONAMENT 

El funcionament de tota l’EDAR ha de poder ser en MANUAL o en AUTOMÀTIC, existint la 

possibilitat d’actuar sobre els dispositius de manera concreta, sobretot per situacions 

anòmales com pot ser emergència, manteniment o posta en marxa de la planta. 

Per tal de minimitzar la instal·lació de línies de senyal, s’ha considerat la distribució dels 

dispositius de control (PLCs) de manera que es trobin a prop dels equips que han de 

controlar. Aquests PLCs estaran connectats a una xarxa de comunicacions de manera que 

es podrà efectuar el control de tota la planta des del quadre ubicat a la sala de control 

(CCM1). 

La descripció que es realitza a continuació és pensant en un funcionament AUTOMÀTIC de 

la planta. 

5.1 Pou de gruixuts 

Funcions: El pou de gruixuts és on es recepcionen les aigües provinents del municipi de 

Calders. 

Equips: 

- Nivell boia sobreeixidors planta PGED02 

Instrumentació: 

- Cabalímetre entrada planta  PGED01 i PGEA01 

Funcionament automàtic: 

A l’entrada del pou de gruixuts s’instal·larà un cabalímetre. D’aquesta manera es coneixerà 

el cabal instantani (PGEA01) i l’acumulat al llarg del temps (PGED01). 
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Des del pou de gruixuts i en cas d’avinguda d’aigua, aquesta pot passar directament cap al 

sobreeixidor general de la planta. En aquesta situació hi haurà un nivell boia de màxima que 

generarà una “ALARMA nivell sobreeixidor planta”. 

Funcionament en situació d’emergència: 

Al no haver-hi cap motor en el pou de gruixuts no hi ha cap actuació en cas d’emergència. 

Així doncs, no hi ha cap alarma associada. 

5.2 Desbast 

Funcions: Els canals de desbast automàtics tenen la funció de separar les aigües dels sòlids 

més petits i evitar que passin a les etapes posteriors del procés. 

Equips: 

- Tamís autonetejant 1  DBB01 

- Tamís autonetejant 2  DBB02 

- Tamís autonetejant 3  DBB03 

- Cargol compactador 1 DBB04 

- Cargol compactador 2 DBB05 

Instrumentació: 

- Nivell conductivitat 1  DBEA01 

- Nivell conductivitat 2  DBEA02 

- Electrovàlvula rentat 1 DBEV01 

- Electrovàlvula rentat 2 DBEV02 

Funcionament automàtic: 

El procés de desbast està format per dos canals; un canal principal amb dos tamisos 

autonetejants en línia, un de 15 mm de pas (DBB01) i un altre de 3 mm de pas (DBB02), i un 

canal d’emergència equipat amb un tamís autonetejant de 15 mm de pas (DBB03). Aquest 

canal d’emergència entrarà en servei quan es produeixi una avinguda important d’aigües a 

la planta (col·lector d’entrada a màxima capacitat). 
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Els tamisos de 15 mm (DBB01 i DBB03) descarregaran els materials extrets a un cargol 

compactador (DBB04), mentre que el tamís de 3 mm (DBB02) descarregarà els materials 

sobre un segon cargol compactador (DBB05). 

Canal principal 

Els tamisos del canal principal s’activaran segons ordre del nivell de conductivitat (DBEA01). 

En aquest cas quan el filtre s’obturi el nivell de l’aigua pujarà i farà contacte amb el nivell de 

conductivitat, per tant aquest donarà l’ordre d’activació del filtre de desbast 1 (DBB01). 

Aquest filtre seguirà en funcionament fins que el nivell del canal baixi. El segon filtre 

(DBB02), situat aigües avall del primer, es posarà en marxa un temps (T003) després que 

hagi entrat en funcionament el filtre 1, i s’aturarà uns segons (T004) després que s’hagi 

aturat aquest. 

Els filtres no es tornaran a posar en funcionament fins que s’activi de nou el nivell de 

conductivitat (DBEA01). 

Com a mesura de seguretat, en cas que falli la sonda de conductivitat, cada cop que pari el 

primer filtre s’engegarà un temporitzador. Un cop passat aquest temps (T001), si no s’ha 

engegat per nivell del canal, farà un cicle de neteja durant un temps (T002). Cada cop que 

s’engegui el primer filtre, es reiniciarà el temporitzador. 

Canal d’emergència 

El tamís del canal d’emergència s’activarà segons ordre del nivell de conductivitat 

(DBEA02). Quan el filtre s’obturi el nivell de l’aigua pujarà i farà contacte amb el nivell de 

conductivitat, per tant aquest donarà l’ordre d’activació del filtre de desbast 3 (DBB03). 

Aquest filtre seguirà en funcionament fins que el nivell del canal baixi, amb un temps mínim 

de funcionament (T005). 

El filtre no es tornarà a posar en funcionament fins que s’activi de nou el nivell de 

conductivitat (DBEA02). 

Cargols compactadors 

Els cargols compactadors s’activaran cada un d’ells quan els filtres de desbast 

corresponents es posin en marxa, aquests arrencaran considerant un temps de retard 

(T006, T008) i deixaran de funcionar quan el filtre de desbast pari amb un segon temps de 

retard (T007, T009). 
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Cada cargol compactador disposarà d’una electrovàlvula de neteja (DBEV01 i DBEV02). 

Cada cert temps (T010) mentre els cargols estiguin en funcionament s’activaran aquestes 

vàlvules, injectant aigua a pressió durant un instant (T011) per tal d’eliminar les incrustacions 

de material al tram final de la espiral. 

Funcionament en situació d’emergència: 

En cas de salt de tèrmic dels filtres de desbast i dels cargols compactadors o per activació 

manual de la parada d’emergència es generaran les següents alarmes: 

“ALARMA tèrmic tamís autonetejant 1”  DBED01 

“ALARMA tèrmic tamís autonetejant 2”  DBED04 

“ALARMA tèrmic tamís autonetejant 3”  DBED07 

“ALARMA tèrmic cargol compactador 1”  DBED10 

“ALARMA tèrmic cargol compactador 2”  DBED14 

“ALARMA emergència tamís / cargol 1”  DBED13 

“ALARMA emergència tamís / cargol 2”  DBED17 

5.3 Homogeneïtzador / Laminació 

Funcions: La funció principal de l’homogeneïtzador és evitar les fluctuacions en el cabal i la 

càrrega contaminant en l’alimentació al reactor biològic. Per tant, després del desbast les 

aigües s’emmagatzemaran en aquest dipòsit aconseguint una alimentació homogènia al 

reactor biològic. 

Equips: 

- Bomba laminació    HLB01 

- Airejador homogeneïtzador   HLB02 

Instrumentació: 

- Sonda hidrostàtica    HLEA01 

- Nivell boia màxim    HLED01 

- Nivell boia mínim    HLED02 
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- Cabalímetre laminació   HLED09 i HLEA03 

Funcionament automàtic: 

En aquesta etapa del procés hi ha dos equips: l’airejador (HLB02) i la bomba de laminació 

(HLB01). El seu funcionament vindrà donat per la regulació de la sonda hidrostàtica de nivell 

(HLEA01), la qual tindrà definida en PLC diferents nivells; aquests donaran una ordre 

diferent a cada un dels equips. 

La bomba de laminació (HLB01) treballarà amb un variador de freqüència el qual permetrà 

regular el cabal en funció de les necessitats del procés. Aquesta opció de regulació del cabal 

deixarà de ser activa quan es detecti nivell màxim a l’homogeneïtzador. En aquest moment, 

per tal d’evitar sobreeixir, s’activarà la bomba a cabal màxim. 

Els nivells definits per la sonda hidrostàtica són: 

- C005: Nivell mínim – parada airejador 

- C006: Arrancada airejador 

- C007: Parada bomba laminació 

- C008: Arrancada bomba laminació 

- C009: Nivell màxim – bomba laminació a cabal màxim 

Aquests nivells es podran ajustar per la pantalla tàctil del PLC. En ella mateixa, s’introduirà 

el cabal de consigna que treballarà la bomba de laminació (C010 – m3/h). Aquest cabal es 

comprovarà en tot moment amb el cabalímetre de laminació (HLEA03) i gràcies al llaç de 

regulació, s’ajustarà el punt de funcionament de la bomba de laminació (variador de 

freqüència) fins arribar al cabal de consigna. 

El funcionament de l’airejador estarà regulat, tal i com ja s’ha indicat, pels nivells definits 

C005 i C006. El nivell C006 indica que arranqui l’airejador i si el nivell baixa per sota del 

nivell C005 l’airejador pararà. Pel què fa a la bomba es regularà en funció dels nivells C007 i 

C008; en aquest cas, la bomba arrancarà quan s’activi el nivell C008 i pararà quan detecti el 

nivell C007. En aquest cas s’ajustarà el cabal de la bomba segons el variador de freqüència, 

per tant, en el moment que s’activi el nivell de màxim (C009) la bomba treballarà a cabal 

màxim, sense considerar l’ajust del variador de freqüència. 

Dins de l’homogeneïtzador també existeixen dues boies de nivell, una de sobreeixidor 

(HLED01) i una altra de mínim (HLED02). La boia de mínim protegirà el funcionament dels 
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equips, tant de l’airejador com de la bomba, ja que si aquest nivell s’activa bloquejarà el 

funcionament dels motors. Per altra banda, si s’activa el nivell de sobreeixidor la bomba 

treballarà a cabal màxim, i apareixerà l’alarma corresponent en pantalla. 

Funcionament en situació d’emergència: 

En cas de salt de tèrmic de l’airejador de l’homogeneïtzador i de la bomba de laminació o 

per activació manual de la parada d’emergència es generaran les següents alarmes: 

“ALARMA tèrmic variador laminació”  HLED03 

“ALARMA fallo variador laminació”   HLED04 

“ALARMA tèrmic bomba laminació”   HLED05 

“ALARMA parada emergència bomba”  HLED08 

“ALARMA tèrmic airejador homogeneïtzador” HLED10 

“ALARMA parada emergència airejador”  HLED13 

5.4 Arqueta de repartiment 

Funcions: Abans d’arribar les aigües de l’homogeneïtzador al reactor biològic hauran de 

passar per l’arqueta de repartiment. Aquesta arqueta té la funció de repartir equitativament 

el cabal per cada un dels reactors biològics. 

Instrumentació: 

- Cabalímetre reactor 1  ARED01 i AREA01 (4...20 mA) 

- Cabalímetre reactor 2  ARED02 i AREA02 (4...20 mA) 

Funcionament automàtic: 

En aquest punt del procés no hi ha equips de regulació ni de control; únicament hi ha 

instrumentació de lectura. 

Funcionament en situació d’emergència: 

No existeixen alarmes relacionades. 
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5.5 Reactor biològic 

Funcions: Un cop repartides les aigües de l’homogeneïtzador cap als dos reactors biològics, 

en aquesta part del procés serà a on es tractaran les aigües, pròpiament dites. Hi haurà la 

degradació de la matèria orgànica. Aquesta degradació s’aconsegueix amb la injecció 

d’oxigen i la recirculació del fang biològic. D’aquest procés se n’obté un licor de mescla 

format per colònies microbianes de tipus aerobi, capaces de degradar la matèria orgànica 

que conté l’aigua residual. 

La injecció d’aire es realitza per mitjà d’uns difusors submergibles al fons del reactor. El 

cabal d’aire pot variar en funció del cabal de les bufants, les quals injecten aire a baixa 

pressió. 

Equips: 

- Bufant 1 (VF)     RBB01 

- Bufant 2 (VF)     RBB02 

- Bufant 3 (VF)     RBB03 

- Bufant 4 (VF)     RBB04 

- Vàlvula reguladora 1    RB1EV01 

- Pont rascador 1    RB1B01 

- Vehiculador 1     RB1B02 

- Vàlvula reguladora 2    RB2EV01 

- Pont rascador 2    RB2B01 

- Vehiculador 2     RB2B02 

Instrumentació: 

- Cabalímetre d’aire 1    RB1ED02, RB1EA01 

- Sonda d’oxigen 1    RB1EA04 

- Sonda redox 1    RB1EA05 

- Sonda temperatura 1    RB1EA06 

- Cabalímetre d’aire 2    RB2ED02, RB2EA01 

- Sonda d’oxigen 2    RB2EA04 

- Sonda redox 2    RB2EA05 



Annex 17. Manual de funcionament   _____ 

 

14 

 

- Sonda temperatura 2    RB2EA06 

Funcionament automàtic: 

La descripció del funcionament es realitza de manera genèrica. Aquesta serà vàlida per a 

les dues línies del procés (reactor 1 i reactor 2). 

En diferents situacions, com en cas de manteniment, ha d’existir la possibilitat de poder 

treballar només amb un reactor. En aquest cas hi haurà dos selectors, un per cada reactor, 

que permetrà escollir si està operatiu o no. En aquest cas tots aquells equips d’activació 

manual i/o automàtica no es podran posar en funcionament. 

El funcionament del vehiculador i del pont rascador ha de ser per activació manual; és a dir, 

han d’estar en funcionament sempre i quan el procés estigui en marxa. En cas de salt 

tèrmic, en el moment de posta en marxa s’ha de rearmar automàticament el funcionament 

d’aquells equips que estaven posats en marxa en condicions manuals. 

Mitjançant una vàlvula de papallona (RB1EV01 i RB2EV01) es regularà el cabal d’aire 

injectat al reactor. Aquest cabal estarà en funció de la lectura de les sondes d’oxígen 

(RB1EA04, RB2EA04) i redox (RB1EA05, RB2EA05) respectives, tal com es descriu a 

continuació: 

Les bufants (RBB01, RBB02, RBB03 i RBB04) es regularan de manera que proporcionin 

el cabal d’aire requerit pel conjunt dels reactors actius. Es procurarà que les bufants 

treballin amb un rendiment òptim, de tal manera que el temps de funcionament quedi 

repartit per igual. 

Es defineixen dos temps de funcionament de les bufants, que podran ser modificats a 

través de la pantalla tàctil del quadre de control: 

o Temps aireació: s’engegaran les bufants (si estaven aturades) i s’obrirà la 
vàlvula reguladora del reactor corresponent. 

o Temps no aireació: es tancarà la vàlvula reguladora i s’aturaran les bufants 
(si tots dos reactors estan en temps de no aireació). 

Temps aireació (T012, T014) 

Durant el temps d’aireació, el punt de funcionament de la vàlvula reguladora vindrà donat 

per la lectura d’oxigen (RB1EA04) i per la consigna, que es podrà modificar en la pantalla 

tàctil del quadre. 
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Cadascuna de les bufants (RBB01, RBB02, RBB03 i RBB04) disposa d’un variador de 

freqüència per controlar el seu funcionament de manera que, gràcies a un llaç de control 

PID, s’ajustarà el punt de treball en funció del cabal d’aire demanat pel conjunt dels reactors 

actius en cada moment. 

A l’inici de cada etapa d’aireació es posarà en funcionament una de les bufants (RBB01, 

RBB02, RBB03 i RBB04), segons toqui per hores de funcionament i s’iniciarà el temps (T012 

pel reactor 1, T014 pel reactor 2). Si al finalitzar aquest temps el sistema no ha estat capaç 

d’assolir la consigna, es posarà en marxa la següent bufant i així successivament fins a la 

darrera bufant. 

A través de la pantalla tàctil d’explotació del reactor biològic, es defineixen dos registres, un 

d’oxigen màxim al reactor (C024 pel reactor 1, C029 pel reactor 2) i l’altre d’oxigen mínim 

(C025 pel reactor 1, C030 pel reactor 2). Si durant el procés de depuració dins el reactor 

s’arriba a alguna d’aquestes dues consignes, es generarà una alarma per informar al 

personal de la planta: 

“ALARMA oxigen màxim reactor biològic” 

“ALARMA oxigen mínim reactor biològic” 

Pel què fa a la sonda de Redox (RB1EA05) es defineixen també, a través de la pantalla tàctil 

del quadre, dos valors: un de mínim (C027 pel reactor 1, C032 pel reactor 2) i un de màxim 

(C026 pel reactor 1, C031 pel reactor 2). Durant l’etapa d’aireació, si el nivell de potencial 

redox arriba al màxim (C026, C031), es passarà directament a la fase de no aireació 

independentment de si ha finalitzat o no el temps d’aireació, i es generarà un missatge de 

“MÀXIM REDOX reactor biològic”. 

Temps de no aireació (T013, T015) 

Al inici del temps de no aireació en primer lloc es tancarà la vàlvula reguladora i es 

realitzarà la parada de les bufants, en cas que no hi hagi cap reactor actiu, i romandran 

parades fins al final d’aquest temps. 

Com en el cas anterior, si el potencial redox mesurat arriba a nivell mínim (C027, C032), 

automàticament es passarà a l’etapa d’aireació, independentment de si ha finalitzat o no el 

temps de no aireació, i es generarà un missatge de “MÍNIM REDOX reactor biològic”. 

Cal tenir en compte que: 
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1. Les bufants alternaran el seu funcionament per hores de treball real. 

2. En cas de reparació per avaria o salt tèrmic, només funcionaran les bufants que 
estiguin habilitades per fer-ho (mitjançant selector local). 

3. Cadascuna d’aquestes bufants estarà controlada per un variador de freqüència 
que permetrà variar la seva velocitat de gir a partir d’un paràmetre de consigna 
que es podrà modificar en la pantalla tàctil del quadre. Aquest paràmetre 
s’anomena “Velocitat manual Bufant” (C011, C014, C017, C020) i podrà variar 
entre un valor mínim i un valor màxim. 

4. Les bufants actives es regularan per tal de subministrar el cabal d’aire demanat 
pels reactors actius en cada moment (reactor 1, reactor 2 o reactor 1 + reactor 2). 

5. Per pantalla es podrà veure en tot moment el valor instantani d’oxigen i redox. 

6. Els valors modificables per pantalla només es podran canviar a la pantalla de 
consignes. 

7. La sonda de redox incorpora una sonda de temperatura (RB1EA06, RB2EA06), la 
qual ens donarà informació de la temperatura de la mescla del reactor biològic. 

Funcionament en situació d’emergència: 

En cas de salt de tèrmic d’algun dels equips presents en els reactors biològics o per 

activació manual de la parada d’emergència es generaran les següents alarmes: 

“ALARMA tèrmic variador bufant 1”    RBED01 

“ALARMA tèrmic variador bufant 2”    RBED06 

“ALARMA tèrmic variador bufant 3”    RBED11 

“ALARMA tèrmic variador bufant 4”    RBED16 

“ALARMA fallo variador bufant 1”    RBED02 

“ALARMA fallo variador bufant 2”    RBED07 

“ALARMA fallo variador bufant 3”    RBED12 

“ALARMA fallo variador bufant 4”    RBED17 

“ALARMA tèrmic bufant 1”     RBED03 

“ALARMA tèrmic bufant 2”     RBED08 
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“ALARMA tèrmic bufant 3”     RBED13 

“ALARMA tèrmic bufant 4”     RBED18 

“ALARMA tèrmic vehiculador reactor 1”   RB1ED11 

“ALARMA tèrmic vehiculador reactor 2”   RB2ED11 

“ALARMA tèrmic pont rascador reactor 1”   RB1ED07 

“ALARMA tèrmic pont rascador reactor 2”   RB2ED07 

“ALARMA parada emergència pont rascador 1”  RB1ED08 

“ALARMA parada emergència pont rascador 2”  RB2ED08 

“ALARMA tèrmic vàlvula reguladora reactor 1”  RB1ED03 

“ALARMA tèrmic vàlvula reguladora reactor 2”  RB2ED03 

5.6 Arqueta de purga 

Funcions: L’arqueta de purga té la funció de recircular el fang dels decantadors cap als 

reactors biològics per tal d’aconseguir un licor de mescla adequat pel desenvolupament de 

colònies microbianes de tipus aerobi capaces de degradar la matèria orgànica que conté 

l’aigua residual. 

Per altra banda, serà necessària una purga d’aquesta mescla per evitar l’acumulació 

d’aquests fangs en excés. Aquesta purga es realitzarà cap a un espessidor (acumulador) o 

unes eres d’assecatge per mineralitzar aquest fang. 

Equips: 

- Bomba recirculació  APB01 

- Bomba purga   APB02 

- Bomba reserva (R/P)  APB03 

Instrumentació: 

- Cabalímetre recirculació APED21, APEA04 

- Cabalímetre purga  APED22, APEA05 

- Nivell boia màxim  APED01 
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- Nivell boia mínim  APED02 

Funcionament automàtic: 

Cal diferenciar dues funcions bàsiques d’aquesta arqueta: Recirculació i Purga. Cada una 

d’aquestes funcions es tractaran per separat. 

En els dos casos hi haurà uns sistemes de seguretat per protecció de les bombes. Per tant, 

l’arqueta disposarà d’una boia de mínim de seguretat (APED02). Aquesta boia és la 

seguretat d’arrencada en sec de les tres bombes que hi ha en aquesta arqueta. Fins que el 

nivell de l’aigua no sobrepassi aquest nivell de seguretat no es podrà donar l’ordre 

d’arrencada de les bombes. En el moment en què estigui activa aquesta boia hi haurà una 

senyal d’alarma en la pantalla tàctil de: “ALARMA nivell mínim seguretat arqueta de purga”. 

- Recirculació de fangs 

La recirculació de fangs es realitzarà a través de la bomba de recirculació (APB01). La 

configuració del funcionament d’aquesta bomba es podrà fer de dues formes, seleccionades 

a través de la pantalla tàctil del quadre de control: 

1. Per Cabal: 

En aquest cas s’haurà de realitzar un càlcul de les últimes lectures de cabal per tenir en 

compte sempre el valor més actual. Es tindrà en compte les últimes 6 hores, amb les quals 

el programa calcularà la “mitjana del cabal de sortida de les últimes 6 hores”. El 

programa tindrà en compte que la lectura del cabal de sortida s’obté a partir de dues lectures 

en dos cabalímetres (un per cada línia). Cal remarcar que aquest valor canviarà a cada 

hora. 

Un cop es disposi d’aquest valor hi haurà dos paràmetres que permetran la seva 

configuració a través de la pantalla tàctil del quadre de control: 

- “% de cabal de sortida a recircular” (C033): Aquest paràmetre permet fixar el 
volum de fangs que es vol recircular, el qual es determina en funció del volum 
d’aigua tractada a la sortida. 

- “Nombre de recirculacions/hora” (C034): Aquest paràmetre permet indicar el 
nombre de vegades en una hora que es vol recircular el volum fixat anteriorment. 

D’aquesta manera el funcionament serà el següent: 

La bomba de recirculació (APB01) per cada hora funcionarà les vegades que indiqui el 

registre de “Nombre de recirculacions / hora”. Cada vegada recircularà el cabal que es 
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determina a partir de la divisió entre el paràmetre “% de cabal de sortida a recircular” 

(C033) dividit pel “Nombre de recirculacions/hora” (C034). 

S’ha de tenir en compte que el “cabal unitari a recircular” (C035) es renovarà a cada hora 

en funció del registre de polsos (APED21) del cabalímetre de recirculació de fangs. 

2. Per temps ON / OFF: 

La programació per un temps ON i un temps OFF serà de períodes cíclics. Per tant, es fixarà 

un temps de funcionament de la bomba (T016) i un temps de parada de la bomba (T017). 

En aquest cas cal tenir en compte que el cabal a recircular serà el que doni la bomba. 

- Purga de fangs 

La purga de fangs es realitzarà a través de la bomba de purga (APB02). La configuració del 

funcionament d’aquesta bomba es podrà fer de dues formes, igual que en el cas de la 

recirculació, seleccionades a través de la pantalla tàctil del quadre de control: 

1. Per Cabal: 

Primer de tot es defineixen dos registres que seran modificables per pantalla tàctil en el 

quadre de control: 

- “Volum de fangs a purgar per dia” – (C036) 

- “Número de purgues al dia”- (C037) 

A partir d’aquests paràmetres introduïts se’n calcularan uns altres: 

- “Volum unitari de fangs a purgar” – (C038): és la divisió entre el “Volum de fangs 
a purgar per dia” i “Número de purgues al dia”. Aquest volum serà el que traurà la 
bomba de purga cada vegada que es posi en marxa. 

- “Temps entre purga i purga”: és la divisió entre les 24 hores d’un dia i el “Número 
de purgues al dia”. 

D’aquesta manera el funcionament serà: 

La bomba de purga (APB02) cada dia funcionarà el número de vegades que indiqui el 

valor de “Número de purgues al dia” a intervals de temps determinats pel càlcul de 

“Temps entre purga i purga” (T018). 

El cabal que traurà la bomba cada vegada estarà determinat pel “Volum unitari de fangs a 

purgar” i es comptarà, igual que en casos anteriors, pel número de pulsos (APED22) del 

cabalímetre de purga de fangs. 
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2. Per temps ON / OFF: 

La programació per un temps ON i un temps OFF serà de períodes cíclics. Per tant, es fixarà 

un temps de funcionament de la bomba (T019) i un temps de parada de la bomba (T020). 

Funcionament en situació d’emergència: 

En cas de salt de tèrmic de les bombes instal·lades en aquesta arqueta o per activació 

manual de la parada d’emergència es generaran les següents alarmes: 

“ALARMA parada emergència recirculació/purga”  APED03 

“ALARMA tèrmic variador recirculació”   APED04 

“ALARMA fallo variador recirculació”   APED05 

“ALARMA tèrmic bomba recirculació”   APED06 

“ALARMA tèrmic variador purga”    APED09 

“ALARMA fallo variador purga”    APED10 

“ALARMA tèrmic bomba purga”    APED11 

“ALARMA tèrmic variador bomba reserva (R/P)”  APED14 

“ALARMA fallo variador bomba reserva (R/P)”  APED15 

“ALARMA tèrmic bomba reserva (R/P)”   APED16 

5.7 Arqueta flotants 

Funcions: L’arqueta de flotants té la funció de emmagatzemar temporalment els elements 

flotants recollits als reactors biològics. 

Quan aquesta arqueta sigui plena s’engegarà una bomba que descarregarà a l’espessidor o 

bé a les eres. 

Equips: 

- Bomba de flotants  AFB01 

Instrumentació: 
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- Boia nivell màxim  AFED01 

- Boia nivell mínim  AFED02 

- Cabalímetre flotants  AFED07, AFEA01 

Funcionament automàtic: La bomba de flotants sempre funcionarà de forma manual, 
mitjançant l’activació de la botonera local situada a les proximitats de l’arqueta. Si la bomba 

està en marxa i s’activa la boia de mínim, la bomba té de parar i no es tornarà a engegar fins 

passat un temps (T021) després que es desactivi aquesta boia. 

En cas que s’activi la boia de nivell màxim s’activarà una alarma “ALARMA màxim arqueta 

flotants”. 

Funcionament en situació d’emergència: 

En cas de salt de tèrmic de la bomba instal·lada en aquesta arqueta o per activació manual 

de la parada d’emergència es generaran les següents alarmes: 

“ALARMA tèrmic bomba flotants”    AFED03 

“ALARMA parada emergència bomba flotants”  AFED06 

5.8 Arqueta drenatges 

Funcions: Recollida i bombament a capçalera de tots els drenatges presents a les 

instal·lacions de la EDAR. 

Equips: 

- Bomba de drenatge  DRB01 

Instrumentació: 

- Boia nivell màxim  DRED01 

- Boia nivell marxa  DRED02 

- Boia nivell mínim  DRED03 

- Cabalímetre drenatge DRED08, DREA01 

Funcionament automàtic:  

La bomba de drenatge sempre funcionarà de forma manual, mitjançant l’activació de la 

botonera local situada a les proximitats de l’arqueta. Si la bomba està en marxa i s’activa la 
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boia de mínim, la bomba té de parar i no es tornarà a engegar fins que s’activi la boia de 

marxa. 

En cas que s’activi la boia de nivell màxim s’activarà una alarma “ALARMA màxim arqueta 

drenatges”. 

Funcionament en situació d’emergència: 

En cas de salt de tèrmic de la bomba instal·lada en aquesta arqueta o per activació manual 

de la parada d’emergència es generaran les següents alarmes: 

“ALARMA tèrmic bomba drenatges”    DRED04 

“ALARMA parada emergència bomba drenatges”  DRED07 

5.9 Espessidor 

Funcions: Els fangs són introduïts a l’espessidor amb l’objectiu d’elevar el seu contingut en 

matèria seca. L’espessit és un procediment utilitzat per incrementar el contingut de sòlids del 

fang per eliminació de part de la fracció líquida. 

El fang espessit s’acumularà en el fons i el líquid sobrenedant es passarà a l’arqueta de 

drenatges. L’extracció de fang de l’espessidor es realitzarà per la part inferior del mateix 

mitjançant una bomba de funcionament manual. 

Equips: 

- Bomba    ESB01 

- Agitador   ESB02 

Instrumentació: 

- Boia nivell màxim  ESED01 

- Boia nivell marxa  ESED02 

- Boia nivell mínim  ESED03 

- Cabalímetre espessidor ESED11, ESEA01 

Funcionament automàtic:  

La bomba de l’espessidor sempre funcionarà de forma manual, mitjançant l’activació de la 

botonera local situada a les proximitats de l’arqueta. Si la bomba està en marxa i s’activa la 
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boia de mínim, la bomba té de parar i no es tornarà a engegar fins que s’activi la boia de 

marxa. 

En cas que s’activi la boia de nivell màxim s’activarà una alarma “ALARMA màxim 

espessidor”. 

L’agitador es posarà en marxa manualment, mitjançant la botonera situada a les proximitats 

de l’espessidor. 

Funcionament en situació d’emergència: 

En cas de salt de tèrmic de la bomba instal·lada en aquesta arqueta o per activació manual 

de la parada d’emergència es generaran les següents alarmes: 

“ALARMA tèrmic bomba espessidor”   ESED04 

“ALARMA tèrmic agitador espessidor”   ESED07 

“ALARMA parada emergència bomba espessidor”  ESED10 

5.10 Eres d’assecatge 

Funcions: A l’etapa final del tractament dels fangs hi ha les eres d’assecatge, les quals 

s’encarreguen de mineralitzar el fang que s’extreu del procés. 

Equips: 

- Vàlvula 1   EREV01 

- Vàlvula 2   EREV02 

- Vàlvula 3   EREV03 

- Vàlvula 4   EREV04 

- Vàlvula 5   EREV05 

- Vàlvula 6   EREV06 

- Vàlvula 7   EREV07 

- Vàlvula 8   EREV08 

Instrumentació: 

No hi ha instrumentació associada a aquesta etapa del procés. 
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Funcionament automàtic:  

Des de la pantalla tàctil es podran seleccionar les eres que estan actives en cada moment. 

També se seleccionarà, mitjançant un calendari, el període de temps que cada era serà 

activa. Durant aquest temps (dies o setmanes) les bombes de drenatges, espessidor, 

flotants i purga descarregaran sobre les eres actives. 

Donat que aquestes bombes descarregaran a un punt o un altre de la instal·lació, depenent 

de com s’hagin seleccionat les corresponents vàlvules manuals, caldrà indicar en una 

pantalla quines són les bombes que descarreguen a les eres d’assecatge. 

Quan les bombes seleccionades s’hagin de posar en marxa, prèviament caldrà obrir la 

electrovàlvula que correspongui a la era activa. Un temps després (T022) d’haver donat 

ordre d’obrir la electrovàlvula es donarà permís per engegar les bombes. Un cop aturades 

totes aquestes bombes la electrovàlvula té de tancar. 

Funcionament en situació d’emergència: 

En cas que es dispari el tèrmic de les electrovàlvules, es generarà una alarma. Així mateix, 

donat que no disposem de senyal de confirmació de l’estat de les electrovàlvules 

(oberta/tancada), caldrà generar una alarma en cas que el cabal instantani proporcionat per 

les bombes connectades a les eres (flotants AFEA01, purga APEA05 o espessidor ESEA01) 

sigui nul durant un temps (T023) quan hi hagi alguna de les bombes en marxa. 

En cas que aparegui alguna d’aquestes alarmes s’han d’aturar les bombes. 

“ALARMA tèrmic electrovàlvules eres”   ERED01 

“ALARMA electrovàlvules no obren” 

5.11 Arqueta sortida 

Funcions: Un cop les aigües surten dels decantadors, com a clarificat, aquestes aigües són 

conduïdes cap a la sortida de la planta, passant prèviament per aquesta arqueta a on es 

podrà veure la qualitat de les mateixes. 

Instrumentació: 

- Cabalímetre sortida 1 

- Cabalímetre sortida 2 
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Funcionament automàtic: 

En aquest punt del procés no hi ha equips de regulació ni de control; únicament hi ha 

instrumentació de lectura. 

Funcionament en situació d’emergència: 

No existeixen alarmes relacionades. 

6 CONSIDERACIONS GENERALS DE FUNCIONAMENT 

A continuació es descriuen diferents criteris de funcionament de caràcter general que 

afecten gran part dels equips i sensors de la instal·lació. 

- Les pantalles gràfiques s’organitzaran en funció de les diferents etapes del procés. 
S’haurà de permetre la navegabilitat entre pantalles. 

- La pantalla del CCM1 tindrà accés a tota la instal·lació (visualització i modificació de 
consignes), mentre que les pantalles de CCM2 i CCM3 tindran accés a modificar les 
consignes dels equips que corresponguin (podent accedir a la visualització de tota la 
instal·lació). 

- Tots els equips disposaran d’una botonera local per tal de permetre l’accionament 
manual (marxa/paro) així com deixar-los fora de servei. Quan els equips tinguin la 
botonera local en AUTOMÀTIC es podran engegar/parar manualment des de la 
pantalla del quadre respectiu. 

- Tots els motors disposaran d’un comptador d’hores de funcionament (gestionat per 
PLC). 

- Tots els cabalímetres donaran lectura de cabal instantani (per senyal analògic) i 
volum acumulat (per senyal d’impulsos). 

- L’activació d’una protecció (magnetotèrmic/diferencial) o parada d’emergència 
generarà la corresponent alarma. 

- Les alarmes s’hauran de restablir manualment des de la pantalla corresponent. 

- Tots els equips que puguin funcionar en mode manual hauran de disposar dels 
mecanismes de seguretat adients (boies de nivell mínim, temps màxim de 
funcionament, etc.). 
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7 CONSIGNES 

 

Codi Descripció Unitats Observacions

C001 Nivell marxa tamisos canal principal metres
C002 Nivell parada tamisos canal principal metres
C003 Nivell marxa tamisos canal emergència metres
C004 Nivell parada tamisos canal emergència metres

C005 Nivell paro airejador metres
C006 Nivell marxa airejador metres
C007 Nivell paro bomba laminació metres
C008 Nivell marxa bomba laminació metres
C009 Nivell bomba laminació a cabal màxim metres
C010 Cabal bomba laminació m3/h

C011 Velocitat manual Bufant 1 Hz
C012 Velocitat màxima Bufant 1 Hz
C013 Velocitat mínima Bufant 1 Hz
C014 Velocitat manual Bufant 2 Hz
C015 Velocitat màxima Bufant 2 Hz
C016 Velocitat mínima Bufant 2 Hz
C017 Velocitat manual Bufant 3 Hz
C018 Velocitat màxima Bufant 3 Hz
C019 Velocitat mínima Bufant 3 Hz
C020 Velocitat manual Bufant 4 Hz
C021 Velocitat màxima Bufant 4 Hz
C022 Velocitat mínima Bufant 4 Hz

C023 Nivell d'oxígen Reactor 1 ppm
C024 Nivell màxim oxígen Reactor 1 ppm
C025 Nivell mínim oxígen Reactor 1 ppm
C026 Nivell màxim Redox Reactor 1 ppm
C027 Nivell mínim Redox Reactor 1 ppm

C028 Nivell d'oxígen Reactor 2 ppm
C029 Nivell màxim oxígen Reactor 2 ppm
C030 Nivell mínim oxígen Reactor 2 ppm
C031 Nivell màxim Redox Reactor 2 ppm
C032 Nivell mínim Redox Reactor 2 ppm

REACTOR BIOLÒGIC 2

DESBAST

HOMOGENEÏTZADOR

REACTORS BIOLÒGICS

REACTOR BIOLÒGIC 1
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Codi Descripció Unitats Observacions

C033 Cabal de sortida a recircular %
C034 Nombre de recirculacions/hora

C035 Cabal unitari a recircular m3/h
[Cab.unit.] = [% cabal a recircular] * 
[Cabal mig sortida] / [nombre 
recirc./hora]

C036 Volum de fangs a purgar per dia m3/dia
C037 Nombre de purgues al dia purgues/dia

C038 Volum unitari de fangs a purgar m3 [Vol.unit.] = [vol. fangs purgar per 
dia] / [nombre purgues dia]

RECIRCULACIÓ DE FANGS

PURGA DE FANGS
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8 TEMPORITZACIONS 

 

Codi Descripció Unitats Observacions

T001 Retard seguretat marxa filtre 1 HH:MM:SS Temporitzador
T002 Temps mínim funcionament filtre 1 MM:SS Temporitzador
T003 Retard marxa filtre 2 MM:SS Temporitzador
T004 Retard paro filtre 2 MM:SS Temporitzador
T005 Temps mínim funcionament filtre 3 MM:SS Temporitzador
T006 Retard marxa cargol compactador 1 SS Temporitzador
T007 Retard paro cargol compactador 1 MM Temporitzador
T008 Retard marxa cargol compactador 2 SS Temporitzador
T009 Retard paro cargol compactador 2 MM Temporitzador
T010 Retard marxa electrovàlvules neteja cargols MM:SS Cíclic
T011 Temps marxa electrovàlvules neteja cargols SS Temporitzador

T012 Temps aireació Reactor 1 HH:MM:SS Temporitzador
T013 Temps no aireació Reactor 1 HH:MM:SS Temporitzador

T014 Temps aireació Reactor 2 HH:MM:SS Temporitzador
T015 Temps no aireació Reactor 2 HH:MM:SS Temporitzador

T016 Temps funcionament bomba recirculadora fangs HH:MM:SS Cíclic
T017 Temps paro bomba recirculadora fangs HH:MM:SS Cíclic

T018 Temps entre purga i purga HH:MM:SS Temporitzador
T019 Temps funcionament bomba purga HH:MM:SS Cíclic
T020 Temps paro bomba purga HH:MM:SS Cíclic

T021 Retard marxa bomba de flotants MM:SS Temporitzador

T022 Retard marxa bombes SS Temporitzador

ARQUETA DE PURGA

ARQUETA DE FLOTANTS

ERES ASSECATGE

DESBAST

REACTOR BIOLÒGIC 1

REACTOR BIOLÒGIC 2

ARQUETA DE FANGS
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9 ALARMES 

N Descripció Acció

1 ALARMA temperatura CCM1
2 ALARMA fallo alimentació CCM1

3 ALARMA temperatura CCM2
4 ALARMA fallo alimentació CCM2

5 ALARMA temperatura CCM3
6 ALARMA fallo alimentació CCM3

7 ALARMA sobreixidor planta

8 ALARMA tèrmic tamís autonetejant 1
9 ALARMA tèrmic tamís autonetejant 2
10 ALARMA tèrmic tamís autonetejant 3
11 ALARMA tèrmic cargol compactador 1
12 ALARMA emergència tamís/cargol 1
13 ALARMA tèrmic cargol compactador 2
14 ALARMA emergència tamís/cargol 2

15 ALARMA tèrmic variador laminació
16 ALARMA fallo variador laminació
17 ALARMA tèrmic bomba laminació
18 ALARMA emergència bomba laminació
19 ALARMA tèrmic airejador homogeneïtzador
20 ALARMA emergència airejador

21 ALARMA tèrmic variador Bufant 1
22 ALARMA fallo variador Bufant 1
23 ALARMA tèrmic Bufant 1
24 ALARMA tèrmic variador Bufant 2
25 ALARMA fallo variador Bufant 2
26 ALARMA tèrmic Bufant 2
27 ALARMA tèrmic variador Bufant 3
28 ALARMA fallo variador Bufant 3
29 ALARMA tèrmic Bufant 3
30 ALARMA tèrmic variador Bufant 4
31 ALARMA fallo variador Bufant 4
32 ALARMA tèrmic Bufant 4

POU DE GRUIXUTS

CANALS DE DESBAST

REACTORS BIOLÒGICS

CCM1

CCM2

CCM3

HOMOGENEÏTZADOR
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N Descripció Acció

33 ALARMA tèrmic vàlvula reguladora Reactor 1
34 ALARMA tèrmic Pont Rascador 1
35 ALARMA emergència Pont Rascador 1
36 ALARMA tèrmic Vehiculador 1

37 ALARMA tèrmic vàlvula reguladora Reactor 2
38 ALARMA tèrmic Pont Rascador 2
39 ALARMA emergència Pont Rascador 2
40 ALARMA tèrmic Vehiculador 2

41 ALARMA màxim arqueta flotants
42 ALARMA tèrmic bomba flotants
43 ALARMA emergència bomba flotants

44 ALARMA nivell mínim seguretat Arqueta de Purga Parada bombes Recirculació, Purga i 
Reserva

45 ALARMA emergència Recirculació/Purga

46 ALARMA tèrmic variador recirculadora Marxa bomba Reserva (si està en 
Recirculació)

47 ALARMA fallo variador recirculadora Marxa bomba Reserva (si està en 
Recirculació)

48 ALARMA tèrmic recirculadora Marxa bomba Reserva (si està en 
Recirculació)

49 ALARMA tèrmic variador purga Marxa bomba Reserva (si està en 
Purga)

50 ALARMA fallo variador purga Marxa bomba Reserva (si està en 
Purga)

51 ALARMA tèrmic purga Marxa bomba Reserva (si està en 
Purga)

52 ALARMA tèrmic variador recirculació/purga
53 ALARMA fallo variador recirculació/purga
54 ALARMA tèrmic recirculació/purga

55 ALARMA màxim espessidor
56 ALARMA tèrmic bomba espessidor
57 ALARMA tèrmic agitador espessidor
58 ALARMA emergència espessidor

59 ALARMA màxim arqueta drenatges
60 ALARMA tèrmic bomba drenatge
61 ALARMA emergència bomba drenatge

ESPESSIDOR

DRENATGES

REACTOR BIOLÒGIC 1

REACTOR BIOLÒGIC 2

ARQUETA FLOTANTS

ARQUETA DE PURGA
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N Descripció Acció

62 ALARMA tèrmic electrovàlvules eres
63 ALARMA electrovàlvula eres 1 no obre
64 ALARMA electrovàlvula eres 2 no obre
65 ALARMA electrovàlvula eres 3 no obre
66 ALARMA electrovàlvula eres 4 no obre
67 ALARMA electrovàlvula eres 5 no obre
68 ALARMA electrovàlvula eres 6 no obre
69 ALARMA electrovàlvula eres 7 no obre
70 ALARMA electrovàlvula eres 8 no obre

ERES D'ASSECATGE
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10 ARQUITECTURA DE BAIXA TENSIÓ 

CCM1 
- Interruptor general automàtic de la instal·lació. 

- Protecció contra sobretensions permanents i transitòries. 

- Alimentació circuits d’enllumenat de la instal·lació. 

- Alimentació serveis generals. 

- Alimentació CCM2. 

- Alimentació CCM3. 

- Maniobra a 24 VAC. 

 

CCM2 
- Interruptor general automàtic del quadre. 

- Protecció contra sobretensions permanents i transitòries. 

- Maniobra a 24 VAC. 

 

CCM3 
- Interruptor general automàtic del quadre. 

- Protecció contra sobretensions permanents i transitòries. 

- Maniobra a 24 VAC. 

 

11 ARQUITECTURA SISTEMA DE CONTROL 

El sistema de control es basarà en PLCs (controladors programables) distribuïts per la 

planta de manera que es trobin a prop dels equips que tenen de controlar. Aquests estaran 

connectats mitjançant una xarxa de comunicacions, la qual cosa permetrà tenir un control 

centralitzat a la sala de control de la planta. 
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Així mateix, tota la planta estarà monitoritzada des de la EDAR de Manresa mitjançant un 

enllaç de ràdio VHF. D’aquesta manera, des del SCADA de la sala de control de la EDAR de 

Manresa es podrà tenir un registre permanent de l’estat de la EDAR de Calders. 

11.1 Enllaç EDAR Calders – EDAR Manresa 

L’enllaç de la EDAR de Calders amb el Centre de Control de la EDAR de Manresa 

s’efectuarà mitjançant un repetidor existent al dipòsit d’aigua potable de Bufalvent (a 

Manresa). Les característiques seran les següents; 

• Freqüència: 159,2750 MHz 

• Protocol: modbus RTU 

• Transmissió de dades; 

o Velocitat:  2400 bps 

o Bits de dades:  8 

o Paritat:  No 

o Bits de parada: 1 

Mitjançant aquest enllaç la EDAR de Manresa recollirà les dades directament del PLC 

principal de la EDAR de Calders. 
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1 INTRODUCCIÓ    

Aquest annex al Projecte Constructiu de la EDAR i dels Col·lectors en alta de Calders 

descriu la instal·lació elèctrica i de telecontrol. 

La planta depuradora de Calders funcionarà de manera no assistida, és a dir, sense 

personal. Per això comptarà amb un sistema d’automatització que permetrà el funcionament 

de tots els equips de tal manera que el procés de depuració es realitzi correctament. 

Aigües de Manresa té centralitzada la supervisió de les depuradores que explota al Centre 

de Control de la EDAR de Manresa on rep, mitjançant enllaços de ràdio, tota la informació 

en temps real referent a l’estat de les instal·lacions; estats de marxa/paro d’equips, alarmes, 

cabals, etc. D’aquesta manera, quan es produeix una situació que requereix de la 

intervenció d’un operari aquest es pot desplaçar fins a la planta i realitzar l’actuació 

requerida (canviar paràmetres locals, manteniment d’equips, etc.). 

La EDAR de Calders s’integrarà en aquest sistema d’explotació i supervisió remota, de 

manera que la planta podrà funcionar autònomament. 

2 DESCRIPCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 

Les instal·lacions es poden classificar en tres grans grups; instal·lació elèctrica, 

automatització i telecontrol. 

2.1 Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica de la planta es projectarà de manera que s’ajusti als següents 

reglaments i normatives en aquells apartats que siguin aplicables: 

- “Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias”, aprovat el 2 d’agost de 2002, per Reial Decret 842/2002. 

Tota la planta es considerarà com a local humit, per tant, la instal·lació elèctrica es 

projectarà amb aquest criteri. 

A continuació es descriuen les instal·lacions. 
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2.1.1 Enllumenat d’emergència 

Donat que aquesta instal·lació només serà ocupada de manera ocasional per personal de 

manteniment, l’enllumenat d’emergència tindrà caràcter d’enllumenat d’evacuació, i 

consistirà en tres punts de llum equipats amb bateries. L’autonomia serà com a mínim de 1 

hora. La il·luminació mínima serà de 1 lux a nivell de terra. Estaran situats a prop dels punts 

d’accés de la Sala de Control, Sala de Bufants i Sala de Serveis. 

2.1.2 Enllumenat interior 

L’enllumenat interior estarà format per pantalles estanques dimensionades per proporcionar 

un nivell d’il·luminació adient a les tasques a realitzar als següents locals: 

 

Local Superfície (m2) Activitat Ocupació 

Sala de Control 16,4 Manteniment Ocasional 

Sala de Bufants 16,6 Manteniment Ocasional 

Sala de Serveis 12,5 Manteniment Ocasional 

 

2.1.3 Enllumenat exterior 

L’enllumenat exterior estarà format per pantalles florescents estanques disposades de 

manera que proporcionin una il·luminació localitzada a cada zona de treball de la planta. 

 

Zona Superfície (m2) Activitat Ocupació 

Pou de gruixuts 30 Manteniment Ocasional 

Canals de desbast 30 Manteniment Ocasional 

Reactor biològic 1 110 Manteniment Ocasional 

Reactor biològic 2 110 Manteniment Ocasional 

Espessidor/Drenatges 24,5 Manteniment Ocasional 
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2.1.4 Resistència d’aïllament i rigidesa dielèctrica 

La resistència mínima d’aïllament que presentarà la instal·lació serà de 0,5 MΩ i tindrà una 

rigidesa dielèctrica tal que desconnectats tots els receptors, resisteixi durant 1 minut una 

prova de tensió de 2 x U + 1.000 volts a freqüència industrial, sent U la tensió màxima de 

servei en volts, i amb un mínim de 1.500 volts. 

2.1.5 Instal·lació de posta a terra 

Totes les masses metàl·liques es connectaran a la xarxa de terres per tal d’assegurar que, 

en cas de defecte, la tensió respecte a terra de qualsevol massa metàl·lica no superarà els 

24 volts, segons ITC-BT-18 del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión”. 

2.1.6 Necessitats de potència 

A continuació es fa una relació dels principals equips receptors, en funció dels quals es 

determinarà la potència a contractar. 
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Línia Descripció P P cal. P simul. S L T Coef. Simult. F.Pot.
          kW kW kW mm2 m V Vp Vt % I (A) Icc (kA)

C1 Línia principal 59,50 59,50 59,50 70,0 100 400 1,00 1,0 3,79 3,79 0,95 1,0 85,88 6,27
C1.1 CCM2 20,74 20,74 20,74 10,0 40 400 1,00 1,0 3,70 7,50 1,87 1,0 29,94 2,24
C1.2 CCM3 9,13 9,13 9,13 6,0 50 400 1,00 1,0 3,39 7,19 1,80 1,0 13,17 1,08
C1.3 Enllumenat sala control 0,12 0,22 0,22 2,5 5 230 1,80 1,0 0,07 3,86 1,68 1,0 0,94 2,58
C1.4 Enllumenat serveis 0,18 0,32 0,32 2,5 5 230 1,80 1,0 0,10 3,90 1,69 1,0 1,41 2,58
C1.5 Enllumenat sala bufants 0,14 0,26 0,26 2,5 20 230 1,80 1,0 0,32 4,12 1,79 1,0 1,13 0,64
C1.6 Enllumenat sala serveis 0,14 0,26 0,26 2,5 20 230 1,80 1,0 0,32 4,12 1,79 1,0 1,13 0,64
C1.7 Enllumenat exterior 0,25 0,45 0,45 2,5 20 230 1,80 1,0 0,56 4,35 1,89 1,0 1,96 0,64
C1.8 Enllum. pou gruixuts/desbast 0,45 0,81 0,81 2,5 25 230 1,80 1,0 1,26 5,05 2,20 1,0 3,52 0,52
C1.9 Enllum. Reactor 1 0,34 0,61 0,61 2,5 50 230 1,80 1,0 1,90 5,70 2,48 1,0 2,66 0,26
C1.10 Enllum. Reactor 2 0,34 0,61 0,61 2,5 60 230 1,80 1,0 2,28 6,08 2,64 1,0 2,66 0,21
C1.11 Enllum. Reactor 3 (RESERVA) 0,34 0,61 0,61 2,5 70 230 1,80 1,0 2,66 6,46 2,81 1,0 2,66 0,18
C1.12 Enllum. Espessidor/Drenatges 0,11 0,20 0,20 2,5 70 230 1,80 1,0 0,88 4,67 2,03 1,0 0,88 0,18
C1.13 Endolls Sala Control 2,00 2,00 0,20 2,5 10 230 1,00 0,1 1,24 5,04 2,19 1,0 8,70 1,29
C1.14 Endolls monof. Sala Bufants 2,00 2,00 0,20 2,5 15 230 1,00 0,1 1,86 5,66 2,46 1,0 8,70 0,86
C1.15 Endolls trif. Sala Bufants 4,00 5,00 0,50 4,0 15 400 1,25 0,1 0,84 4,63 1,16 1,0 7,22 2,39
C1.16 Bufant 1 5,50 6,88 6,88 4,0 15 400 1,25 1,0 1,15 4,95 1,24 0,8 12,40 2,39
C1.17 Bufant 2 5,50 6,88 5,50 4,0 15 400 1,25 0,8 1,15 4,95 1,24 0,8 12,40 2,39
C1.18 Bufant 3 5,50 6,88 5,50 4,0 15 400 1,25 0,8 1,15 4,95 1,24 0,8 12,40 2,39
C1.19 Bufant 4 5,50 6,88 5,50 4,0 15 400 1,25 0,8 1,15 4,95 1,24 0,8 12,40 2,39
C1.20 Maniobra 1,00 1,00 1,00 1,5 2 230 1,00 1,0 0,21 4,00 1,74 1,0 4,35 3,86

Caiguda Tensió
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Línia Descripció P P cal. P simul. S L T Coef. Simult. F.Pot.
          kW kW kW mm2 m V Vp Vt % I (A) Icc (kA)

C2 Línia principal 20,74 20,74 20,74 10,0 40 400 1,00 1,0 3,70 7,50 1,87 1,0 29,94 2,24
C2.1 Tamís 1 (15 mm) 0,25 0,31 0,25 2,5 20 400 1,25 0,8 0,11 7,61 1,90 0,8 0,56 1,12
C2.2 Cargol compactador 1 1,10 1,38 1,10 2,5 20 400 1,25 0,8 0,49 7,99 2,00 0,8 2,48 1,12
C2.3 Tamís 2 (3 mm) 0,25 0,31 0,25 2,5 20 400 1,25 0,8 0,11 7,61 1,90 0,8 0,56 1,12
C2.4 Cargol compactador 2 1,10 1,38 1,10 2,5 20 400 1,25 0,8 0,49 7,99 2,00 0,8 2,48 1,12
C2.5 Tamís 3 (15 mm) 0,25 0,31 0,25 2,5 30 400 1,25 0,8 0,17 7,67 1,92 0,8 0,56 0,75
C2.6 Tamís 4 (15 mm) RESERVA 0,25 0,31 0,25 2,5 30 400 1,25 0,8 0,17 7,67 1,92 0,8 0,56 0,75
C2.7 Bomba homogeneïtzador 1,50 1,88 1,50 2,5 20 400 1,25 0,8 0,67 8,17 2,04 0,8 3,38 1,12
C2.8 Airejador 3,10 3,88 3,88 2,5 20 400 1,25 1,0 1,38 8,88 2,22 0,8 6,99 1,12
C2.9 Vehiculador 1 1,50 1,88 1,50 2,5 20 400 1,25 0,8 0,67 8,17 2,04 0,8 3,38 1,12
C2.10 Pont 1 0,18 0,23 0,18 2,5 20 400 1,25 0,8 0,08 7,58 1,89 0,8 0,41 1,12
C2.11 Vehiculador 2 1,50 1,88 1,50 2,5 20 400 1,25 0,8 0,67 8,17 2,04 0,8 3,38 1,12
C2.12 Pont 2 0,18 0,23 0,18 2,5 20 400 1,25 0,8 0,08 7,58 1,89 0,8 0,41 1,12
C2.13 Vehiculador 3 (RESERVA) 1,50 1,88 1,50 2,5 40 400 1,25 0,8 1,34 8,84 2,21 0,8 3,38 0,56
C2.14 Pont 3 (RESERVA) 0,18 0,23 0,18 2,5 40 400 1,25 0,8 0,16 7,66 1,91 0,8 0,41 0,56
C2.15 Bomba Flotants 1,50 1,88 1,50 4,0 15 400 1,25 0,8 0,31 7,81 1,95 0,8 3,38 2,39
C2.16 Bomba Purga 1,50 1,88 1,50 4,0 15 400 1,25 0,8 0,31 7,81 1,95 0,8 3,38 2,39
C2.17 Bomba Recirculació 1,50 1,88 1,50 4,0 15 400 1,25 0,8 0,31 7,81 1,95 0,8 3,38 2,39
C2.18 Bomba Purga/Recirculació 1,50 1,88 1,50 4,0 15 400 1,25 0,8 0,31 7,81 1,95 0,8 3,38 2,39
C2.19 Endolls 5,00 6,25 0,63 4,0 10 400 1,25 0,1 0,70 8,20 2,05 0,8 11,28 3,58
C2.20 Maniobra 0,50 0,50 0,50 1,5 2 230 1,00 1,0 0,10 7,60 3,30 1,0 2,17 3,86

Caiguda Tensió

 

Línia Descripció P P cal. P simul. S L T Coef. Simult. F.Pot.
          kW kW kW mm2 m V Vp Vt % I (A) Icc (kA)

C3 Línia principal 9,13 9,13 9,13 6,0 50 400 1,00 1,0 3,39 7,19 1,80 1,0 13,17 1,08
C3.1 Agitador Espessidor 3,00 3,75 3,75 2,5 6 400 1,25 1,0 0,40 7,59 1,90 0,8 6,77 3,73
C3.2 Bomba Espessidor 3,00 3,75 3,00 2,5 6 400 1,25 0,8 0,40 7,59 1,90 0,8 6,77 3,73
C3.3 Bomba Drenatge 1,50 1,88 1,50 2,5 6 400 1,25 0,8 0,20 7,39 1,85 0,8 3,38 3,73
C3.4 Endolls 5,00 6,25 0,63 4,0 2 400 1,25 0,1 0,14 7,33 1,83 1,0 9,02 17,92
C3.5 Maniobra 0,25 0,25 0,25 1,5 2 230 1,00 1,0 0,05 7,24 3,15 1,0 1,09 3,86

Caiguda Tensió
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2.2 AUTOMATITZACIÓ 

L’automatització de tota la instal·lació es realitzarà mitjançant PLCs distribuïts per la planta 

(un a cada quadre de control) connectats a una xarxa local de comunicacions, de manera 

que els equips puguin funcionar de forma coordinada. 

A continuació es dóna una relació dels senyals d’entrada/sortida que gestionarà cadascun 

dels PLCs. 

Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

General

Pt100 Temperatura 1 Temperatura interior quadre de comandament principal.

Alimentació Fallo alimentació 1 Normalment tancat.
Obre quan falla l'alimentació principal.

Tensió Bateries 1 Tensió de les bateries de reserva.

Intrusió Porta d'accés 1 Normalment tancat.
Obre quan s'obre la porta d'accés a la planta.

Accés autoritzat 1 Normalment obert.
Tancat quan l'operador activa la clau d'accés autoritzat.

Ventilador 1 Estat 1 Ventilador en marxa.
Ventilador 2 Estat 1 Ventilador en marxa.
Pulsador Reset Reset Alarmes 1 Desactiva els indicadors d'alarma del quadre.

Bufants
Variador 1 Velocitat 1 Velocitat del variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Consigna 1 Consigna de velocitat pel variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Fallo 1 Activat quan el variador detecta un fallo.

Bufant 1 Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan la bufant està en marxa.
Comandament 1 Engega la bufant.

Variador 2 Velocitat 1 Velocitat del variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Consigna 1 Consigna de velocitat pel variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Fallo 1 Activat quan el variador detecta un fallo.

Bufant 2 Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan la bufant està en marxa.
Comandament 1 Engega la bufant.

SENYALS CCM1
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Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

Variador 3 Velocitat 1 Velocitat del variador (4-20 mA / 0-50 Hz).
Consigna 1 Consigna de velocitat pel variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Fallo 1 Activat quan el variador detecta un fallo.

Bufant 3 Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan la bufant està en marxa.
Comandament 1 Engega la bufant.

Variador 4 Velocitat 1 Velocitat del variador (4-20 mA / 0-50 Hz).
Consigna 1 Consigna de velocitat pel variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Fallo 1 Activat quan el variador detecta un fallo.

Bufant 4 Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan la bufant està en marxa.
Comandament 1 Engega la bufant.

Total 26 4 6 4

Reserva (25%) 6 1 1 1

32 5 7 5

SENYALS CCM1 (cont.)
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SENYALS CCM2
Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

General
Pt100 Temperatura 1 Temperatura interior quadre de comandament.

Alimentació Fallo alimentació 1 Normalment tancat.
Obre quan falla l'alimentació principal.

Tensió Bateries 1 Tensió de les bateries de reserva.
Ventilador 1 Estat 1 Ventilador en marxa.
Ventilador 2 Estat 1 Ventilador en marxa.
Pulsador Reset Reset Alarmes 1 Desactiva els indicadors d'alarma del quadre.

Pou Gruixuts
Cabalímetre Cabal instantani 1 Senyal 4-20 mA proporcional al cabal instantani.

Totalitzador 1 Senyal de pulsos

Boia màxim Alarma 
sobreixidor 1 Normalment tancat.

Obre quan funciona el sobreixidor.

Canal desbast
Sonda 
conductivitat 1 Nivell del canal 1 1 Senyal 4-20 mA proporcional al nivell del canal abans de la 

primera reixa.
Sonda 
conductivitat 2 Nivell del canal 2 1 Senyal 4-20 mA proporcional al nivell del canal abans de la 

primera reixa.

Reixa 1 Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan la reixa està en marxa.
Comandament 1 Engega la reixa.

Reixa 2 Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan la reixa està en marxa.
Comandament 1 Engega la reixa.

Reixa 3 Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan la reixa està en marxa.
Comandament 1 Engega la reixa.

Cargol 
compactador 1 Protecció 1 Normalment tancat.

Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan el cargol està en marxa.
Comandament 1 Engega el cargol.

Paro Emergència 1
Normalment tancat.
Obre quan s'activa el pulsador.
S'atura el funcionament de les reixes 1 i 3, i del cargol 1.

Alarma Paro 
Emergència 1 Indicador intermitent.

Es desactiva amb el pulsador de reset.

Cargol 
compactador 2 Protecció 1 Normalment tancat.

Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan el cargol està en marxa.
Comandament 1 Engega el cargol.

Paro Emergència 1
Normalment tancat.
Obre quan s'activa el pulsador.
S'atura el funcionament de la reixa 2 i del cargol 2.

Alarma Paro 
Emergència 1 Indicador intermitent.

Es desactiva amb el pulsador de reset.  
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SENYALS CCM2 (cont.)
Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

Electrovàlvula 
neteja 1 Comandament 1 Obre la vàlvula de neteja del cargol 1

Electrovàlvula 
neteja 2 Comandament 1 Obre la vàlvula de neteja del cargol 2

Homogeneïtzador

Sonda ultrasons Nivell 
homogeneïtzador 1 Senyal 4-20 mA proporcional al nivell d'aigua.

Boia màxim Nivell màxim 1

Normalment tancat.
Obre quan el nivell és màxim.
Amb nivell màxim, la bomba de laminació treballa a 
velocitat màxima.

Boia mínim Nivell mínim 1

Tancat quan l'aigua supera un nivell mínim.
Obre quan l'aigua està sota el nivell mínim.
Tant la bomba de laminació com l'airejador no poden 
funcionar quan el nivell és mínim.

Variador 
freqüència Velocitat 1

Consigna 1 Senyal 4-20 mA. Consigna de velocitat.

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Fallo 1 Activat quan el variador detecta un fallo.

Bomba (VF) Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan la bomba està en marxa.
Comandament 1 Engega la bomba.

Paro Emergència 1 Normalment tancat.
Obre quan s'activa el pulsador.

Alarma Paro 
Emergència 1 Indicador intermitent.

Es desactiva amb el pulsador de reset.
Cabalímetre Cabal instantani 1 Senyal 4-20 mA proporcional al cabal instantani.

Totalitzador 1 Senyal de pulsos.

Airejador Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan l'airejador està en marxa.
Comandament 1 Engega l'airejador.

Paro Emergència 1 Normalment tancat.
Obre quan s'activa el pulsador.

Alarma Paro 
Emergència 1 Indicador intermitent.

Es desactiva amb el pulsador de reset.

Arqueta repartidora
Cabalímetre 1 Cabal instantani 1 Senyal 4-20 mA proporcional al cabal instantani.

Totalitzador 1 Senyal de pulsos
Cabalímetre 2 Cabal instantani 1 Senyal 4-20 mA proporcional al cabal instantani.

Totalitzador 1 Senyal de pulsos

 



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

13 

 

SENYALS CCM2 (cont.)
Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

Reactor 1

Reactor 1 Selector 1
Activa el reactor.
En posició OFF no podrà funcionar cap dels equips 
associats al reactor.

Cabalímetre aire 
1 Cabal instantani 1 Senyal 4-20 mA proporcional al cabal instantani.

Totalitzador 1 Senyal de pulsos
Vàlvula 
papallona Protecció 1 Normalment tancat. Obre quan es disparen les proteccions.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Oberta 1 Activat quan la vàlvula és oberta.
Tancada 1 Activat quan la vàlvula és tancada.

Posició 1 Senyal 4-20 mA proporcional a la posició de la vàlvula.

Consigna 1 Senyal 4-20 mA proporcional a la posició de consigna de la 
vàlvula.

Pont rascador Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Paro Emergència 1

Normalment tancat.
Obre quan s'activa el pulsador.
S'activa una alarma que es desactiva amb el pulsador de 
reset.

Alarma Paro 
Emergència 1 Indicador intermitent.

Es desactiva amb el pulsador de reset.
Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan el pont està en marxa.
Comandament 1 Engega el pont.

Vehiculador Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan el vehiculador està en marxa.
Comandament 1 Engega el vehiculador.

Cabalímetre Cabal instantani 1 Cabal instantani de sortida del reactor.
Totalitzador 1 Senyal de pulsos.

Sonda oxígen Nivell d'oxígen 1
Sonda redox nivell redox 1
Sonda 
temperatura temperatura 1

Reactor 2

Reactor 2 Selector 1
Activa el reactor.
En posició OFF no podrà funcionar cap dels equips 
associats al reactor.

Cabalímetre aire 
2 Cabal instantani 1 Senyal 4-20 mA proporcional al cabal instantani.

Totalitzador 1 Senyal de pulsos  
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SENYALS CCM2 (cont.)
Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

Vàlvula 
papallona Protecció 1 Normalment tancat. Obre quan es disparen les proteccions.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Oberta 1 Activat quan la vàlvula és oberta.
Tancada 1 Activat quan la vàlvula és tancada.

Posició 1 Senyal 4-20 mA proporcional a la posició de la vàlvula.

Consigna 1 Senyal 4-20 mA proporcional a la posició de consigna de la 
vàlvula.

Pont rascador Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Paro Emergència 1

Normalment tancat.
Obre quan s'activa el pulsador.
S'activa una alarma que es desactiva amb el pulsador de 
reset.

Alarma Paro 
Emergència 1 Indicador intermitent.

Es desactiva amb el pulsador de reset.
Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan el pont està en marxa.
Comandament 1 Engega el pont.

Vehiculador Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1 Activat quan el vehiculador està en marxa.
Comandament 1 Engega el vehiculador.

Cabalímetre Cabal instantani 1 Cabal instantani de sortida del reactor.
Totalitzador 1 Senyal de pulsos

Sonda oxígen Nivell d'oxígen 1
Sonda redox nivell redox 1
Sonda 
temperatura temperatura 1

Arqueta flotants

Boia màxim Nivell màxim 1 Normalment tancat.
Obre quan el nivell és màxim.

Boia mínim Nivell mínim 1 Tancat quan l'aigua supera un nivell mínim.
Obre quan l'aigua està sota el nivell mínim.

Bomba flotants Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1
Comandament 1

Paro Emergència 1

Cabalímetre Cabal instantani 1
Totalitzador 1 Senyal de pulsos

Arqueta de purga

Boia màxim Nivell màxim 1 Normalment tancat.
Obre quan el nivell és màxim.

Boia mínim Nivell mínim 1 Tancat quan l'aigua supera un nivell mínim.
Obre quan l'aigua està sota el nivell mínim.  
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SENYALS CCM2 (cont.)
Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

Paro Emergència 1

Variador 
recirculadora Velocitat 1 Velocitat del variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Consigna 1 Consigna de velocitat pel variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Fallo 1 Activat quan el variador detecta un fallo.
Bomba 
recirculadora 
(VF)

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1
Comandament 1

Variador purga Velocitat 1 Velocitat del variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Consigna 1 Consigna de velocitat pel variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Fallo 1 Activat quan el variador detecta un fallo.

Bomba de purga 
(VF) Protecció 1 Normalment tancat.

Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1
Comandament 1

Variador reserva Velocitat 1 Velocitat del variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Consigna 1 Consigna de velocitat pel variador (4-20 mA / 0-50 Hz).

Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Fallo 1 Activat quan el variador detecta un fallo.

Bomba de 
reserva (VF) Protecció 1 Normalment tancat.

Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Selector 
Recirculació 1

Selector Purga 1
Estat 1
Comandament 1

Cabalímetre 
recirculació Cabal instantani 1

Totalitzador 1 Senyal de pulsos
Cabalímetre 
purga Cabal instantani 1

Totalitzador 1 Senyal de pulsos

Total 95 23 28 6

Reserva (25%) 23 5 7 1

28 35 7118  
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SENYALS CCM3
Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

General

Pt100 Temperatura 1 Temperatura interior quadre de comandament principal.

Alimentació Fallo alimentació 1 Normalment tancat.
Obre quan falla l'alimentació principal.

Tensió Bateries 1 Tensió de les bateries de reserva.
Pulsador Reset 1 Desactiva els indicadors d'alarma del quadre.

Espessidor

Boia màxim Nivell màxim 1 Normalment tancat.
Obre quan el nivell és màxim.

Boia nivell 
marxa Nivell marxa 1 Obert quan el nivell és inferior a la boia.

Tancat quan el nivell és superior a la boia.

Boia mínim Nivell mínim 1 Tancat quan l'aigua supera un nivell mínim.
Obre quan l'aigua està sota el nivell mínim.

Bomba Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1
Comandament 1

Agitador Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1
Comandament 1

Paro Emergència 1

Cabalímetre Cabal instantani 1
Totalitzador 1

Drenatges

Boia màxim Nivell màxim 1 Tancat quan el nivell és inferior a la boia.
Obert quan el nivell supera la boia.

Boia nivell 
marxa Nivell marxa 1 Obert quan el nivell és inferior a la boia.

Tancat quan el nivell és superior a la boia.

Boia mínim Nivell mínim 1 Tancat quan l'aigua supera un nivell mínim.
Obre quan l'aigua està sota el nivell mínim.

Bomba drenatge Protecció 1 Normalment tancat.
Obre quan es dispara el diferencial o el magnetotèrmic.

Selector 1 Activat quan està en AUTOMÀTIC.
Estat 1
Comandament 1

Paro Emergència 1

Cabalímetre Cabal instantani 1
Totalitzador 1 Senyal de pulsos
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SENYALS CCM3 (cont.)
Sector Equip Senyal ED SD EA SA Observacions

Eres
Tèrmic 
electrovàlvules 1

Vàlvula 1 Comandament 1 Quan s'activa el comandament la vàlvula obre. Amb 
comandament desactivat la vàlvula té de tancar.

Vàlvula 2 Comandament 1 Quan s'activa el comandament la vàlvula obre. Amb 
comandament desactivat la vàlvula té de tancar.

Vàlvula 3 Comandament 1 Quan s'activa el comandament la vàlvula obre. Amb 
comandament desactivat la vàlvula té de tancar.

Vàlvula 4 Comandament 1 Quan s'activa el comandament la vàlvula obre. Amb 
comandament desactivat la vàlvula té de tancar.

Vàlvula 5 Comandament 1 Quan s'activa el comandament la vàlvula obre. Amb 
comandament desactivat la vàlvula té de tancar.

Vàlvula 6 Comandament 1 Quan s'activa el comandament la vàlvula obre. Amb 
comandament desactivat la vàlvula té de tancar.

Vàlvula 7 Comandament 1 Quan s'activa el comandament la vàlvula obre. Amb 
comandament desactivat la vàlvula té de tancar.

Vàlvula 8 Comandament 1 Quan s'activa el comandament la vàlvula obre. Amb 
comandament desactivat la vàlvula té de tancar.

Total 22 11 4 0

Reserva (25%) 5 2 1 0

27 13 5 0  
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2.3 TELECONTROL 

El control de la planta es gestionarà des del Centre de Control que Aigües de Manresa té a 

la EDAR de Manresa. Els senyals de tota la instal·lació es recolliran al PLC principal (ubicat 

al CCM1). El Centre de Control de Manresa accedirà a aquest PLC gràcies a un enllaç de 

ràdio en VHF de forma permanent, de manera que es tindrà un control total de la planta. 

La figura següent mostra un diagrama amb la estructura del sistema de telecontrol. 
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ANNEX I. COBERTURES DE RÀDIO CALDERS 

INTRODUCCIÓ    

Els dies 21 i 26 de setembre de 2011 es van realitzar les proves de cobertura de ràdio.  

Cobertura EDAR Calders amb repetidor Bufalvent 

L’orientació de l’antena de l’EDAR de Calders fins al repetidor clavegueram de Bufalvent és 

225º Sud-Oest . 

 

Figura 1. Ubicació de l’EDAR de Calders i el repetidor de Bufalvent. 

Les proves fetes des de calders, amb un radio VHF amb el repetidor de Bufalvent amb la 

freqüència 159.2750MHz van donar un resultat de -102dbm, la prova es podria donar com 

acceptable. 

Cobertura sobreeixidors amb EDAR Calders. 

Es van fer dos proves de cobertura. El material utilitzat va ser el mateix per les dues, tan 

sols es va canviar d’ubicació la radio on estarien orientats els sobreeixidors. 
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Per a fer les proves de cobertura es va utilitzar dues ràdios, amb una antena direccional de 7 

elements, i un altre antena omnidireccional. Una radio T-MOD clàssic i un T-DAM. 

Es van valorar dues opcions: 

L’opció 1 va consistir en deixar una radio a l’ubicació de l’EDAR i que tots els sobreeixidors 

anessin encarats a l’EDAR. Aquesta opció va donar resultats negatius. 

L’opció 2, aprofitant que aigües de Manresa disposa d’instal·lacions pròpies a Calders, es va 

buscar l’opció, de fer el dipòsit del Puig, actués com a repetidor dels sobreeixidors que 

s’instal·laran. El dipòsit del Puig, està situat a la zona més elevada de Calders. Per tant les 

comunicacions entre ens diferents sobreeixidors i el dipòsit del puig van ser excel·lents. 

L’únic inconvenient, es que s’hauria de posar una ràdio T-MOD més, per a poder comunicar 

amb l’EDAR. 

Valors de les proves fetes amb l’opció 2. (Segons numeració en el plànol opció 2.) 

Valors obtingut mitjançant les proves de link-test, que normalment utilitzem mitjançant ràdios 

T-MOD clàssic i T-DAM. Fent del dipòsit del puig la possible ubicació del unitat IMU, i posant 

les IRU en els sobreeixidors. Els resultats van ser els següents. 

1. -96 dbm 
2. -97 dbm 
3. -77 dbm 
4. -81 dbm 
5. -90 dbm 
6. -89 dbm 
7. -65 dbm 
8. -65 dbm 
9. -62 dbm 
10. -71 dbm 
11. -71 dbm 
12. -97 dbm 
13. -102 dbm 
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EQUIP 

S’està estudiant fer servir els aparells de la casa FARELL, el producte és diu IRRIMATION, i 

complirien amb les condicions que necessitaríem. Consisteix amb una unitat master IMU, i 

13 unitats remotes alimentades amb pila de liti. 

 

Figura 2. Exemple de comunicacions IRRIMATION. 
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1 INTRODUCCIÓ   

Aquest document indica la correcta gestió de residus que es generen durant l’execució de 

les obres seguint les directrius fixades per: 

- Llei 15/2003, de 13 de juny (Normativa estatal i autonòmica relativa a la gestió de 

residus). 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol (Regulador d’enderrocs i altres residus de la 

construcció). 

- Llei 20/1986, de 14 de maig (Gestió de residus tòxics i perillosos). 

2 OBJECTIUS 

Els objectius d’aquesta regulació són: 

- Obtenir el màxim aprofitament dels subproductes, matèries i substàncies que 

contenen aquests residus. 

- Garantir que les operacions de valoració i de disposició del rebuig es duguin a terme 

atenent les exigències i requeriments d’una alta protecció del medi ambient i de la 

preservació de la naturalesa i del paisatge.  

3 MESURES A APLICAR 

- Instal·lar contenidors específics de recollida selectiva, sobretot pels residus 

potencialment contaminants, tal com olis, hidrocarburs...; aquests contenidors caldrà 

retirar-los i gestionar-los periòdicament. 

- Neteja i sanejament final de tota la zona d'obres i, especialment, la zona de 

magatzem, taller, casetes d'obra, acopis.. 

- Destriar en origen les matèries objecte de reciclatge o deposició. Els sobrants d’obra 

que es puguin reutilitzar o reciclar en l’obra es classificaran i apilaran fins a la seva 

utilització. Els que hagin de ser transportats a una planta de reciclatge o a un 

abocador autoritzat s’apilaran de manera separada en els espais lliures de l’obra.  

Durant l’execució de les obres corresponents al PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

L’EDAR I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS es generaran residus 

procedents de les operacions següents: 
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• Procedents de la construcció: material i substàncies de rebuig que s’originen 

durant la fase de construcció. 

Cada proveïdor serà responsable i es farà càrrec del cost del reciclatge dels 

seus propis residus. 

• Procedents d’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen durant 

l’activitat d’excavació i els moviments de terres a la parcel·la de l’EDAR.  

• Volum d’excavació (màxim previst segons projecte): 1221.55 m3. 

• Gestió: La totalitat de les terres d’excavació, sempre i quan siguin 

adequades, s’utilitzaran en tasques de terraplenatge i urbanització de 

la parcel·la de l’EDAR.. 

• Procedents d’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen durant 

l’activitat d’excavació i els moviments de terres per la construcció dels 

col·lectors.  

• Volum d’excavació (màxim previst segons projecte): 52355.93 m3. 

• Gestió: Les terres procedents de l’excavació és reutilitzen per omplir 

les rases una vegada s’ha col·locat el col·lector o com a terres 

d’aportació per els terraplens de l’EDAR. Les terres sobrants es 

transporten a un abocador autoritzat, amb un màxim previst (segons 

projecte) de 1870 m3. 
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1 INTRODUCCIÓ    

La futura EDAR de Calders s’encarregarà de depurar les aigües residuals provinents del 

nucli antic de Calders, de la urbanització La Guàrdia i, si s’escau, de la urbanització Vista 

Pirineu (Artés).  

La planta de tractament d’aigües residuals serà inferior a 10000 habitants-equivalents i, 

d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de 26 de gener de 2008, pel que s’aprova el 

text refós de la Llei d’Avaluació Ambiental de Projectes, la realització de les obres 

compreses pel present projecte no afecten als supòsits establerts per el Reial Decret al grup 

7 apartat “d” de l’Annex I, ni al apartat “d” del grup 8 de l’annex II. Per tant, el projecte no 

haurà de sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental. 

Dins el marc legislatiu de la Directiva 97/11/CE del Consell, del 3 de març de 1997, es 

redacta el present Estudi d’Impacte Ambiental de les obres d’execució del PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE L’EDAR I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS.  

2 OBJECTE 

Es redacta el present annex amb l’objecte de: 

• Caracteritzar els espais de protecció existents a la zona de projecte. 

• Descriure les actuacions a realitzar. 

• Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar-se de l’execució del 

projecte.  

• Proposar mesures preventives i correctores. 

• Establir un programa de seguiment i control. 

3 DESCRIPCIÓ GENERAL 

El municipi de Calders està ubicat al sector nord oriental de la comarca del Bages. El poble 

de Calders està situat a l’extrem sud-occidental de l’altiplà del Moianès, a prop del Pla de 

Bages a la zona de Navarcles i Artés. El municipi hi trobem dos nuclis urbans: el nucli antic 

de Calders i la urbanització de la Guàrdia. Actualment, les aigües residuals que aboquen 

aquests municipis van a parar, a través de 16 punts d’abocament, a les diverses rieres i 
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torrents que els envolten: Torrent de les Tàpies, Torrent de la Querosa, Torrent Fondo de 

Vilaclara, Riera de Malrubí, Torrent de la Gorga i el Sot de la Bruixa.  

En aquest projecte es proposen dues alternatives de tractament per a l’EDAR i tres 

alternatives d’implantació de la mateixa. L’alternativa escollida s’ubicarà en una parcel·la 

privada destinada fins a dia d’avui a activitats agrícoles. 

3.1 Espais naturals protegits o d’interès 

Com s’ha comentat el projecte s’emplaça a la comarca interior del Bages, la qual està al 

sector oriental de la depressió Central catalana. Els rius Llobregat i Cardener formen 

l’anomenat Pla de Bages, envoltat de relleus i altiplans: serra de Sant Llorenç del Munt i 

l’Obac i massís de Montserrat al sud, ambdós conjunts declarats parc natural, serres de 

Rubió i Castelltallat a l’est, altiplans del Moianès al nord-oest i la serra de les Garrigues al 

nord-est.  

Observant el quadre resum dels espais inclosos en el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) 

s’observa que els termes municipals de Calders i Artés no tenen superfície dintre d’aquests 

espais.  

 

Figura 1. Detall del Pla d’Espais d’Interès Natural. 

Respecte a la presència d’altres espais d’especial interès citar que a l’àmbit d’estudi no hi ha 

cap zona humida, reserves naturals, aqüífers protegits, refugis de fauna salvatge, etc. 
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A uns 3 km aigües avall del punt d’abocament de l’EDAR al Torrent de les Tàpies, encara 

dins del terme municipal de Calders, s’hi troba la Font de les Tàpies. Aquesta s’ubica 

concretament a una distància de 1.3 km del poble d’Artés i 4.4 km del nucli de Calders.  

La zona de les Tàpies és coneguda per la cascada de la font, la seva roureda (amb una 

cinquantena de roures) i la masia de les Tàpies, que és a prop. La font es troba situada en 

una fondalada de gran bellesa, oberta pel torrent de les Tàpies. Aquest torrent és força llarg, 

ja que la seva conca comença a La Guàrdia i desemboca a la Gavarresa (Figura 2). Fins a 

les Tàpies té tot el seu recorregut damunt de roca calcària de manera que, malgrat que 

recull aigua de diverses fonts, bona part del seu curs sol estar sec a causa de les pèrdues 

degudes a les característiques del terreny. En èpoques plujoses, en canvi, un cabal 

considerable pot arribar a la font de les Tàpies formant una vistosa cascada d’uns 30 m de 

desnivell que es precipita sobre un petit gorg. Hi predomina la vegetació pròpia dels indrets 

humits. Actualment s’utilitza com a zona d’esbarjo.  

La implantació de la nova EDAR no afectarà la qualitat de l’aigua que pugui arribar a aquest 

indret doncs habitualment el cabal que hi arriba és nul i, en èpoques de pluja, l’aigua que 

provindria de l’EDAR arribaria tan diluïda que no provocaria afeccions. 

 

Figura 2. Mapa de situació de la Font de les Tàpies. 

EDAR CALDERS 
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D’altra banda, al costat del punt d’abocament de l’aigua tractada per l’EDAR s’hi troba una 

bassa que emmagatzema aigua de pluja per destinar-la posteriorment a reg. Avui en dia 

aquesta bassa no es troba damunt de la traça del Torrent de les Tàpies doncs aquest es va 

desviar anys enrere. Per tant, no es considerarà la necessitat d’aplicar tractaments 

específics a l’aigua abans de retornar-la al medi natural. 

 

Figura 3. Embassament i desviació del Torrent de les Tàpies. 

4 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

Les actuacions que es realitzaran per tal d’executar el Projecte Constructiu de l’EDAR i dels 

col·lectors en alta de Calders son les següents: 

• Execució del sistema de col·lectors en alta que recolliran les aigües residuals que 

actualment s’aboquen directament als torrents a diferents punts del territori.  

• Execució d’una estació depuradora. Aquesta estarà constituïda per un pou de 

gruixuts, un canal de desbast i un homogeneïtzador que formaran el sistema de 

pretractament; dos reactors i decantadors concèntrics que permetran el tractament 

secundari de fangs activats d’aeració perllongada i, finalment, d’una línia de 

tractament de fangs formada per un espessidor per gravetat i un conjunt d’eres.  

Les principals unitats d’obra a executar seran les següents: 
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• Moviments de terra. 

• Obra civil. 

• Equips. 

5 AFECCIONS POTENCIALS DE LES OBRES 

5.1 Identificació i caracterització d’elements ambientals susceptibles de rebre 
impactes 

1.1.1 Geologia-hidrologia 

La zona d’estudi pertany segons la classificació de l’Institut Geològic de Catalunya a la 

categoria PEg que correspon a Gresos i Calcàries amb ciment esparític del Bartonià. Molt a 

prop de la ubicació de l’EDAR es troben calcàries biomicrítiques del Bartonià (PEc). 

 

Figura 4. Mapa geològic de la zona d’estudi. 

La zona de projecte es troba allunyada de les lleres de les rieres més properes que són la 

riera de la Gavarresa o la riera de Calders i, per tant, no es produiran afeccions a l’aigua 

superficial.  

EDAR CALDERS 
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El risc de contaminació d’aigües subterrànies durant la fase de construcció pot venir derivat 

d’una mala gestió dels vessaments líquids que es puguin originar (vessaments de 

combustibles de maquinària, aigües residuals procedents dels lavabos del personal d’obra, 

etc.). Per tant, el possible impacte sobre les aigües subterrànies de l’àmbit del projecte serà 

moderat en la fase de construcció i no es preveu cap impacte durant la fase d’explotació.  

1.1.2 Sòl 

L’impacte sobre el sòl únicament vindrà donat per la possibilitat de contaminació del sòl per 

abocaments accidentals durant les tasques de manteniment de la maquinària. Aquests 

impactes es consideren moderats en la fase de construcció i no es preveuen impactes 

durant la fase d’explotació.  

1.1.3 Atmosfera 

L’atmosfera es veurà afectada per l’emissió de sorolls i fums per part de la maquinària 

durant la fase d’execució de l’obra. De la mateixa manera, el trànsit de la maquinària per 

camins no asfaltats produirà pols en suspensió.  

1.1.4 Contaminació acústica 

Els sorolls seran produïts per l’esbrossada de la vegetació, la càrrega i descàrrega de 

materials, el moviment de terres, el trànsit de vehicles i el funcionament de la maquinària de 

construcció.  

Les instal·lacions a executar es troben, en general, a una distancia suficientment allunyada 

de les zones habitades i, per tant, les molèsties seran moderades. Aquest efecte serà 

temporal i reversible una vegada les obres finalitzin.  

En la fase d’explotació les principals causes de l’increment del nivell sonor seran els equips 

que s’instal·laran.  

Per tant, es qualifica l’impacte acústic de compatible tant en la fase de construcció com 

d’explotació.  
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1.1.5 Contaminació odorífera 

Generalment, aquest és un dels impactes que més preocupen a la població de la zona. 

L’emplaçament escollit per construir l’EDAR juntament amb la direcció predominant del vent 

(sud) asseguren una contaminació odorífera a la zona mínima. 

1.1.6 Fauna i vegetació 

Fauna 

L’augment en els nivells de soroll, pols i gasos contaminants causaran molèsties en la fauna 

pròxima a les obres. Aquests efectes són de caràcter temporal i reversibles un cop 

finalitzades les obres.  

Durant la fase d’explotació de l’EDAR es produirà una alteració dels nivells de soroll que 

afectaran mínimament a la fauna. En tot moment els equips a instal·lar compliran amb la 

normativa vigent en matèria de soroll. 

Aquests impactes es qualifiquen de moderats en la fase de construcció i explotació.  

Vegetació 

La parcel·la on es construirà l’EDAR és un camp de conreu i es veurà afectada pels 

elements i construccions que integren les obres projectades. 

El col·lector circularà en part pel torrent de les Tàpies on els treballs d’esbrossada poden 

afectar la vegetació de caràcter fluvial. En les zones on la traça del col·lector discorri per 

zones boscoses o per pistes forestals, l’obertura de rases i moviments de terra pot afectar 

mínimament la geomorfologia del terreny i la vegetació. 

5.1.1 Paisatge 

Durant l’execució de les obres variaran les condicions paisatgístiques de l’entorn a causa de 

la presència de maquinària i personal. Aquests impactes són de caràcter temporal i 

reversibles.  

En la fase d’explotació el principal impacte serà la presència de l’EDAR que produirà un 

impacte visual propi de les instal·lacions alienes al paisatge. S’aconseguirà minimitzar 

aquest impacte perquè la distància de l’EDAR a les vivendes és l’adequada, la planta serà 

de dimensions reduïdes i s’integrarà al màxim amb l’entorn. 
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Els impactes sobre el paisatge es consideren moderats durant la fase de construcció i 

compatibles durant l’execució.   

6 MESURES CORRECTORES I MINIMITZADORES 

6.1 Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi hidrològic 

Com s’ha indicat en el punt anterior, durant l’execució de les obres poden produir-se 

vessaments líquids susceptibles de contaminar les aigües subterrànies. Es prendran les 

mesures necessàries per tal d’evitar-ho: 

- Es disposaran de casetes proveïdes de serveis químics per a la utilització per part 

del personal de les obres, evitant d’aquesta manera la contaminació per aigües 

fecals. 

- S’exercirà un control exhaustiu de les operacions de manteniment de la maquinària, 

prohibint l’abocament d’olis i hidrocarburs sobre qualsevol zona de l’àmbit de treball. 

Els residus procedents d’aquestes tasques de manteniment s’hauran d’evacuar de la 

zona de treball en dipòsits estancs i tractar-los segons la normativa vigent.  

- Es prohibirà la neteja de la maquinària per tal d’evitar la possibilitat de contaminar les 

aigües subterrànies.  

- Els marges de la llera del torrent afectats per l’obra s’hauran de netejar assegurant 

que no s’hi abandoni material procedent de l’obra. Els materials resultants de les 

excavacions i reperfilats del terreny i que no siguin utilitzats en la pròpia obra hauran 

de ser portats a un abocador degudament autoritzat per aquest fi. 

6.2 Mesures correctores per les afeccions ambientals al sòl 

Per a la protecció del sòl es realitzarà una prevenció de la contaminació del mateix, evitant 

vessaments d’oli o combustibles. 

6.3 Mesures correctores per les afeccions ambientals a l’atmosfera 

Per tal de minorar la generació de pols en suspensió com a conseqüència del trànsit de 

maquinària es realitzaran regs periòdics del camí, sobretot en èpoques seques.  

Es realitzaran les tasques de manteniment de la maquinària oportunes perquè aquestes es 

trobin en perfecte estat i compleixin amb la legislació vigent referent a l’emissió de gasos 

procedents de la combustió.  
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6.4 Mesures correctores per les afeccions ambientals al medi biològic 

Les mesures correctores descrites amb anterioritat per a evitar l’emissió de partícules en 

suspensió, gasos de combustió i sorolls, evitar vessaments líquids, etc., contribuiran 

igualment a minorar les afeccions sobre la fauna i vegetació existent.  

Els treballs d’esbrossada hauran d’afectar estrictament els espais necessaris per tal de 

minimitzar l’eliminació de vegetació. 

Sempre que sigui possible es tindrà cura de no afectar els exemplars arboris i arbustius que 

es considerin d’interès (pollancre, pins, etc.). 

6.5 Integració ambiental 

L’EDAR s’ubicarà a la zona de la parcel·la més allunyada del camí d’accés per tal de que 

quedi amagada i l’impacte visual sigui menor. A més, tots els elements que formen part de 

l’EDAR quedaran completament integrats en el terreny mitjançant treballs de terraplenatge i 

de regeneració de la vegetació en els talussos resultants.  

Una vegada finalitzades les obres es realitzarà una campanya de neteja per assegurar que 

l’entorn quedi net de qualsevol tipus de brossa que les obres puguin haver generat.  

7 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 

Figura 5. Embassament destinat a reg situat aigües avall de la parcel·la escollida. 
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Figura 6. Paret de l’embassament i desviament del Torrent de les Tàpies. 

 

 

Figura 7. Masia de Torrecabota. 
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Figura 8. Font de les Tàpies. 

8 PROGRAMA DE SEGUIMENT I CONTROL 

Per garantir l’aplicació de les mesures correctores proposades es realitzarà un Programa de 

Seguiment i Control que s’aplicarà durant la fase d’execució. 

A continuació es resumeixen, per a cada fase, els aspectes a tenir en compte: 

8.1 Fase d’execució 

- Manteniment de la maquinària controlant: les emissions de gasos de combustió, els 

nivells de sorolls generats pels motors i els vessaments líquids d’olis i combustibles. 

- Reg dels camins de trànsit per evitar l’emissió de partícules en suspensió. 

- Reparació dels camins deteriorats pel trànsit de la maquinària pesada. 

- Col·locació de lavabos químics pel personal. 
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8.2 Fase d’explotació 

S’haurà de realitzar una campanya de presa de mostres un cop s’iniciï el funcionament de 

l’EDAR per confirmar els objectius de qualitat. Els paràmetres a caracteritzar són: 

− Valors de DBO5 em mg O2 /l 

− Valors de DQO em mg O2 /l 

− Matèria en suspensió en mg /l 

− Matèria inorgànica en Equitox /m3 

− Quantitat de fòsfor total em mg P /l 

− Quantitat d’amoni total mg N-NH4 /l 

− Presència de clorurs en mg /l 

− Conductivitat a 25º en μS /cm 

− pH a 25º en uts 

9 PRESSUPOST 

Es destinarà per a la implantació de mesures correctores un pressupost de SIS MIL DOS-

CENTS VINT-I-CINC euros amb TRENTA-CINC cèntims (6.225,35 €), aquesta partida es 

troba a l’apartat corresponent del pressupost del present projecte. 

10 CONCLUSIONS 

L’execució del projecte de l’EDAR permetrà millorar la qualitat dels recursos hídrics de la 

zona, evitant els vessaments que es produeixen en l’actualitat. La seva execució suposa una 

millora ambiental a l’hora que genera un impacte ambiental mínim sobre el medi. 

El present document pretén servir de guia pel control dels impactes derivats de l’execució de 

les obres, permetent sempre que sigui possible la seva eliminació o minoració en el temps i 

l’espai.  
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1 MEMÒRIA 

1.1 Objecte de l’estudi 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució de les obres, les previsions i 

mesures a tenir en compte en quan a la identificació i prevenció de riscos d'accidents i 

malalties professionals. També s’han tingut en compte les previsions i mesures derivades 

del treball de reparació, conservació i manteniment , i de les instal·lacions preceptives 

d'higiene i benestar dels treballadors. 

Servirà per a donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les 

seves  obligacions en el camp de la prevenció dels riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament sota el control de la Direcció Facultativa de les obres i/o del coordinador 

de seguretat i salut, d'acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre, per la qual 

s'implanta l'obligatorietat de la inclusió de l'estudi bàsic de Seguretat i Salut als projectes 

d'edificació i obres públiques. 

D’acord amb aquest estudi l’empresa adjudicatària de les obres redactarà abans del seu inici 

un Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin, en funció del seu propi sistema d’ execució de l’ obra, les previsions d’aquest 

estudi. 

Aquest pla haurà de ser revisat i aprovat abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en 

matèria de seguretat i salut. Aquest pla es podrà modificar durant el transcurs de l'obra. 

S’hi inclourà la periodicitat de les revisions que s’han de fer per a vehicles i maquinària. 

A l’oficina principal de l’obra hi haurà un llibre d’incidències, habilitat a tal efecte, facilitat pel 

Col·legi Professional que visi l’estudi d’execució de l’obra. La utilització del llibre 

d'incidències està descrit a l'article 13 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 

1.2 Característiques de les obres 

L’obra consisteix en la construcción d’una nova EDAR dins el terme municipal de Calders 

que s’encarregarà de depurar l’aigua procedent del nucli antic de Calders, la urbanització de 

La Guàrdia i la urbanització de Vista Pirineu (Artés). 
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La planta estarà formada per un pretractament (dipòsit de gruixos, canals de desbast i 

dipòsit laminador-homogeneïtzador), un sistema de tractament secundari de fangs activats 

(2 reactors biològics-decantadors), un espessidor de fangs i un conjunt d’eres.  

Per tal de fer arribar les aigües residuals des dels 16 punts d’abocament actuals de les 

xarxes de sanejament a l’EDAR es construirà un nou col·lector. 

1.2.1 Pressupost, termini d’execució i mà d’obra 

• Pressupost 

El pressupost d’execució per contracta de les obres de la primera fase puja a la quantitat de 

1.677.634,17 € (UN MILIÓ SIS-CENTS SETANTA-SET SIS-CENTS TRENTA-QUATRE 

euros amb DISSET cèntims). 

• Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de deu (10) mesos. 

• Mà d’obra 

El volum de mà d'obra prevista és de 10 (deu) operaris de promig 

1.2.2 Interferències i serveis afectats 

Abans de començar les obres, s'esbrinaran tots els serveis que puguin estar afectats (aigua, 

gas, electricitat (AT i/o BT), telèfons, clavegueram, etc) per poder preveure qualsevol 

situació davant de qualsevol eventualitat. 

Els Plànols i d’altra documentació que el Projecte incorpora relatius a l’existència i la situació 

de serveis, cables, canonades, conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal·lacions i 

estructures d’obra soterrades o aèries tenen un caràcter informatiu i no garanteixen 

l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no seran objecte de reclamació per mancances i/o 

omissions. El Contractista està obligat a la seva pròpia investigació per a la qual cosa 

sol·licitarà dels titulars d’obres i serveis, plànols de situació i localitzarà i descobrirà les 

conduccions i obres enterrades, per mitjà del detector de conduccions o per cales. Les 

adopcions de mesures de seguretat o la disminució dels rendiments es consideraran 

inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament independent. 
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1.2.3 Subministrament d’energia elèctrica i aigua potable 

L'empresa constructora contractarà, en el cas que no hi hagi un grup electrogen o similar a 

l'obra, l'escomesa provisional a la companyia elèctrica. 

D'acord amb l'article 19 del Reial Decret 1627/1997, els treballadors disposaran d'aigua 

potable, i en cas de que calgui, disposaran també d'alguna altra beguda apropiada no 

alcohòlica en quantitat suficient. 

1.3 Riscs 

1.1.1 Riscs professionals a l’obra 

Generals  

• Esllavissades i projeccions. 

• Caiguda de persones al mateix o diferent nivell. 

• Caiguda de materials. 

• Talls, punxades i cops de màquines, eines i materials. 

• Vies d’ aigua. 

• Explosions en l’ús d’ equips oxitall. 

• Explosions i incendis. 

• Cremades. 

• Radiacions per soldadura amb arc. 

• Inhalació de pols, fums i gasos. 

• Projecció de partícules als ulls. 

• Esquitxades de formigó. 

• Atropellaments i col·lisions. 

• Atrapaments. 

• Sobre esforços. 

• Vibracions. 

• Accidents amb els martells pneumàtics. 

• Accidents produïts per la maquinària de perforació, càrrega i transport. 

• Accidents produïts per explosions de l'aire comprimit. 

• Accidents produïts per interferències amb línies elèctriques, aigua i gas, altres obres 

properes, etc. 

• Bolcament de les màquines. 
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• Atrapaments amb les parts mòbils de les màquines. 

• Trencament d’elements mecànics. 

• Col·lisions i xocs amb vehicles i maquinària en general. 

• Bolcament de l’estructura. 

• Acció mecànica del vent sobre les persones. 

• Calor o fred excessius. 

• Vertígens. 

• Falta d'higiene als equips de protecció personal. 

• Mala conservació dels serveis higiènics. 

• Mala conservació de l'aigua potable. 

• Plataformes de treball mal condicionades. 

• Falta d'il·luminació i neteja. 

• Materials i eines mal condicionats. 

• Falta de condicionament i senyalització dels camins que accedeixen a l'obra i els 

camins interiors de l'obra sobre tot els dies de pluja i/o de nevades o de qualsevol 

inclemència atmosfèrica adversa que pugui modificar l'estat dels camins on passen 

els vehicles i/o persones. 

• Risc d'ofegament. 

• Absència de permisos de treball per determinades feines i el de treballar sol en 

determinades feines que requereixen dues persones (una a l'exterior) per temes de 

seguretat . 

Elèctrics 

• Interferències amb línies d’alta tensió. 

• Influència de càrregues electromagnètiques degudes a emissores o línies d’ alta 

tensió. 

• Corrents erràtiques. 

• Electricitat estàtica. 

• Derivats de deficiències en màquines o instal·lacions. 

• Explosions i incendis. 

• Electrocucions. 

• Cremades. 

• Descàrrega elèctrica d’origen directe o indirecte. 
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1.3.1 Riscs professionals relacionat amb el manteniment i reparació 

• Riscs continus i permanents : motivats per les característiques de l'obra i el seu ús. 

• Riscs periòdics : els que apareixen en el procés de manteniment i conservació. 

• Riscs contingents: els que són conseqüència d'una reparació casual, d'un dany o 

d'una avaria. 

1.3.2 Riscs de danys a tercers 

• Derivats dels transports. 

• Derivats de robatori. 

• Caiguda d’ objectes i de persones. 

• Atropellaments i cops. 

• Inhalacions. 

1.4 Prevenció de riscs professionals i de riscs a tercers 

1.4.1 Proteccions individuals 

Protecció del cap 

• Casc homologat: Un per persona, per a totes les persones que participen a l’obra, 

incloent-hi tècnics, encarregats i possibles visitants. 

• Guants adequats per a cada treball. 

• Ulleres contra impactes i antipols. 

• Ulleres de soldador. 

• Mascaretes antipols amb filtre recanviable. 

• Proteccions auditius. 

• Equip autònom de respiració. 

• Pantalla de protecció de soldadura autògena i elèctrica. 

• Pantalla contra protecció de partícules. 

Protecció del cos. 

• Roba de treball. 

• Roba reflectants. 

• Vestit d’ aigua. 
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• Cinturons de seguretat, de subjecció i de caiguda, segons els riscs específics de 

cada treball. 

• Cinturó antivibrador. 

• Granotes o Bussos, tenint en compte la seva reposició al llarg de l’ obra, segons 

Conveni Col·lectiu Provincial. 

• Vestits ignífugs. 

• Mandil de cuir. 

Protecció extremitats superiors. 

• Guants d’ ús general. 

• Guants de goma fins, per operaris que treballin en formigonat. 

• Guants de cuir per manejament de materials i objectes. 

• Guants dielèctrics. 

• Guants de soldador. 

• Mànegues de soldador. 

• Protectors de mans per a punxó. 

• Pantalla de mà per soldadura.  

Protecció extremitats inferiors 

• Botes de seguretat de lona. 

• Botes de seguretat de cuir. 

• Botes d’ aigua. 

• Botes aïllants de seguretat. 

• Polaines de soldador. 

1.4.2 Proteccions col·lectives 

• Senyals de seguretat en general i elements de protecció. 

• Serveis d’ interrupció de tràfic. 

• Senyals de tràfic. 

• Senyals d’ stop en l’ accés i altres llocs on sigui necessari. 

• Senyal d’ obligació, advertència i prohibició. 

• Senyalització i ordenació del tràfic de màquines de forma visible i fàcil. 

• No apilar materials en zones de trànsit, retirant els objectes que impedeixen el pas. 

• Senyalització adequada a les zones on es treballa. 
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• Els bancs de treball estaran amb perfectes condicions, evitant la formació d’estelles. 

• Els restes dels materials del treball es recolliran al final de la jornada. 

• Els llocs on es soldi amb plom estaran ben ventilats. 

• No s’encendran les làmpades de soldar a prop de material inflamable. 

• Els llocs de treball estaran ben il·luminats. 

• L’abocament de matèries primes solides (ciment, etc) es farà a poca altura per evitar 

esquitxos i formació de pols. 

• Les zones de treball es mantindran netes i ordenades. 

• La maquinària estarà protegida per interruptor diferencial i tindrà presa de terra. 

• Les escales utilitzades a la instal·lació estaran en perfectes condicions 

• Abans de començar els treballs es farà un estudi del terreny, així com les possibles 

conduccions d'aigua, gas, electricitat que hi pot haver, per elegir el mètode de treball 

més adequat. 

• Manteniment periòdic de l’estat de les mànegues, preses de terra, endolls, quadres 

de distribució, etc. 

• Senyalització de l'ús obligatori de casc, cinturó de seguretat, ulleres, mascareta, 

protector auditiu, botes i guants, etc. 

• Senyalització de prohibit el pas a tota persona aliena a l’ obra, prohibit encendre foc i 

fumar. 

• Senyal indicativa de farmaciola i extintor. 

• Senyals òptiques i acústiques de marxa endarrera de vehicles. 

• Detectors de gasos. 

• Cables de subjecció de cinturó de seguretat. 

• Tanques de limitació i protecció. 

• Baranes. 

• Cordó d'abalisament. 

• Ancoratges per a cinturons de seguretat. 

• Recollida de deixalles. 

• Escales de mà. 

• Protecció de forats. 

• Conductor de protecció i pica de presa de terra. 

• Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i 300 mA per a força. 

• Pòrtics protectors de línies elèctriques. 

• Transformadors de seguretat. 



Annex 21. Estudi de Seguretat i Salut   _____ 

 

10 

 

• Escut de seguretat 

• Reg de deixalles. 

• Protecció contra caigudes a les rases i pous. 

• Al buidat de terres, hi haurà escales d'accés de personal independents de les rampes 

dels vehicles. 

• Protecció contra incendis : Utilització d'extintors portàtils i senyalització. 

1.4.3 Prevenció per unitats d’obra 

1.4.3.1 MOVIMENTS DE TERRA 

1.4.3.1.1 Descripció del treball 

La descripció dels treballs estan descrits al projecte d'obra. Els treballs seran els següents: 

• Excavació del terreny (inclòs roca) 

• Excavació mecànica rases (inclòs roca) 

• Excavació arqueta 

• Rebliment i compactació de rases. 

• Desbrossa i neteja del terreny 

• Transport de terres a l'abocador. 

1.4.3.1.2 Riscs més freqüents 

• Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa endarrera i en girs inesperats 

de les màquines. 

• Caigudes de material d'excavació des de la cullera. 

• Caigudes del mecànic al pujar i baixar de la màquina. 

• Circular amb el bolquet aixecat. 

• Fallida dels frens i direccions amb camions. 

• Caiguda de pedres i terrossos durant la marxa del camió basculant. 

• Caigudes de la cullera en reparacions. 

• Caigudes dintre de la zona d'excavació. 

• Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 

• Bolcament de les màquines. 

• Generació de pols. 

• Explosions i incendis. 
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• Intoxicació per despreniment de gasos de filtració. 

• Inundacions. 

• Sorolls. 

• Risc d'ofegament. 

• Despreniments del terreny. 

• Soterrament 

1.4.3.1.3 Normes bàsiques de seguretat 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. 

• Els desnivells i obertures existents que suposin un risc de caiguda d’un alçada 

superior de 2m, es protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de protecció 

col·lectiva. 

• Les zones que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. El pla de seguretat i 

salut contemplarà les zones d'apuntalament del terreny tenint en compte la 

resistència adequada. El coordinador de seguretat i salut podrà modificar a l'obra 

aquestes mesures segons el seu criteri. 

• Per passar per damunt de les zones de buit es col·locaran passarel·les apropiades a 

la càrrega màxima d'utilització prevista amb baranes de 90 cm d'altura. Les 

passarel·les es sostindran lluny dels marges d'excavació i mai sobre els 

apuntalaments realitzats. 

• S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que 

puguin suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants (si s’escau) i el 

personal de les obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un peó especialitzat que 

vetlli pel tràfic, així com per prevenir accidents. 

• Els accessos a l'interior de l'excavació es farà per rampes o escales. 

• Les pendents de la rampa d'accés seran del 12% en tram recte i 8% en trams corbs, 

com a màxim. 

• Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades 

adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per 

tensió de 24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors diferencials associats 

amb la seva presa de terra. Les rampes d'accés de vehicles seran independents de 

la rampa del personal i estaran separades mitjançant  baranes o dispositius 

equivalents. 
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• Els marges de l'excavació es netejaran d'objectes i materials per evitar la seva 

caiguda. 

• Els productes de l'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una 

distància del marge de l'excavació més gran que la meitat de la profunditat 

d'aquesta, exceptuant els terrenys arenosos en que la distància  serà al menys igual 

a la profunditat de l'excavació. 

• Els talussos de les excavacions s’hauran de sanejar progressivament a mesura que 

es treballi, revisant periòdicament els talussos ja sanejats anteriorment per 

comprovar el seu estat i repassar-los si és necessari. 

• Els talussos tindran en tot moment la relació prevista amb el projecte. 

• Es dotarà de vestit impermeable al personal que treballi en excavacions amb 

esgotament d'aigua. 

• L'operador de la retroexcavadora vetllarà el moviment de la cullera per no donar cops 

a persones o objectes i així mateix estarà atent per no excavar per sota de la pròpia 

màquina ja que pot cedir el terreny que el sustenta provant el bolcament. 

• Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es trobi 

en el seu radi d'acció. 

• Donarà un moviment al voltant de la mateixa abans de posar-la en moviment. No es 

treballarà simultàniament la retroexcavadora i la pala al mateix lloc. 

• En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

• Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

• El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada vehicle, ni 

sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport. 

• Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 

d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran 

falques que impedeixin el moviment. 

• L'encarregat de la màquina no deurà transportar amb ella a cap persona ni permetre 

que un altre la porti. 

• En les operacions d’abocament el dúmper, tant amb pendent com amb horitzontal, 

s'immobilitzaran amb falques. 

• La falca de la retroexcavadora, quan la màquina estigui parada, estarà a terra. 

1.4.3.1.4 Protecció personal 

• Casc homologat. 
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• Ulleres contra impactes i antipols. 

• Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari. 

• Proteccions auditius. 

• Cinturó antivibrador pel maquinista. 

• Vestits d'aigua per tot el personal en cas necessari. 

• Botes de seguretat. 

• Guants. 

1.4.3.1.5 Protecció col·lectiva 

• No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 

• Talussos adequats per la prevenció de riscs de despreniments. 

• Abans de començar l'excavació i/o moviment de terres, es consultarà amb els 

Organismes competents si existeixen línies elèctriques, sanejament, clavegueram, 

telèfons, gas, pous, foses asèptiques, etc 

• No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 

• Màquines dotades de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa endarrera. 

• Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 

• Cabines de protecció antibolcada. 

• El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 

• Camions amb cabina protegida. 

• Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran les 

mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues persones 

treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al treball que facin).  

1.4.3.2 FONAMENTS AMB FORMIGÓ ARMAT 

1.4.3.2.1 Riscos més freqüents 

• Caigudes de personal al mateix i diferent nivell. 

• Bolcada per accident de vehicles i màquines. 

• Atropellaments per màquines o vehicles. 

• Atrapaments. 

• Talls i cops. 

• Vibracions. 

• Projecció de partícules als ulls. 
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1.4.3.2.2 Normes bàsiques de Seguretat 

• S’hauran de mantenir a cada moment els talls d’obra nets i endreçats.  

• Les passarel·les i plataformes de treball tindran, com a mínim, una amplada de 60 

cm, amb una barana de 90 cm o un altre sistema anticaigudes, en alçades superiors 

als 2 m. 

• S’haurà d’evitar  la permanència o pas de  les persones sota càrregues sospeses, tot 

i acotant les àrees de treball. 

• Es suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior 

a 50 Km/h, en aquest darrer cas es retiraran els materials i eines  que puguin 

desprendre’s. 

• En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament 

elèctric, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor 

diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. En el cas que es faci a través de grup electrogen es 

seguiran les instruccions del fabricant. 

• En les zones de pas amb risc de caiguda a diferent nivell, es col·locaran tanques 

tubulars de peus drets, convenientment ancorades. 

• Mantenir les distàncies mínimes de seguretat amb les línies elèctriques existents. En 

principi, a la zona de l’obra no n’hi ha cap. 

1.4.3.2.3 Protecció personal 

- Treballs d’excavació i transports mecànics (conductors): 

o Cascos. 

o Botes de seguretat. 

- Treball amb armadures (operaris)  : 

o Cascos. 

o Botes de seguretat. 

o Guants. 

o Ulleres de seguretat. 

- Treball de formigonat : 

o Cascos. 

o Botes de seguretat de goma. 

o Guants. 

o Ulleres de seguretat. 
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1.4.3.2.4 Protecció col·lectiva 

• Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 1 m i de 2m d’alçada. 

• Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, en 

conformitat a la normativa assenyalada en aquesta activitat. 

• Extintor de pols polivalent. 

1.4.3.3 XARXA ELÈCTRICA 

1.4.3.3.1 Riscos més freqüents 

• Caigudes de personal al mateix i diferent nivell. 

• Contactes elèctrics directes o indirectes. 

• Talls i cops. 

1.4.3.3.2 Normes bàsiques de Seguretat 

• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net i endreçat. 

• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, s’hauran d’instal·lar baranes o altres 

elements de seguretat a partir dels 2 m d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per 

evitar cops, ferides i erosions.  

• En les instal·lacions d’energia elèctrica per als elements auxiliars d’accionament 

elèctric, es disposarà a l’arribada dels conductors de preses d’un interruptor 

diferencial, amb la seva corresponent presa de terra, segons el Reglament 

Electrotècnic per a Baixa Tensió. En el cas que es faci a través de grup electrogen es 

seguiran les instruccions del fabricant. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta 

disposició d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• En la fase d’obra d’obertura i tancament de regates, es tindrà cura de l’ordre i la 

neteja del tall per evitar el risc d’ensopegades. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra, 

sense la utilització de les clavilles mascle-femella. 

• Les escales de mà a utilitzar, seran tipus tisora, dotades amb sabates antilliscants i 

cadeneta limitadora d’obertura, per evitar els riscos de caiguda a diferent nivell. 

• Les eines a emprar pels electricistes instal·ladors, estaran protegides per doble 

aïllament (categoria II). 
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• Les eines dels instal·ladors, els aïllaments de les quals estiguin deteriorats, seran 

retirades i substituïdes per altres en bon estat de manera immediata. 

• Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal·lació elèctrica de l’EDAR, 

l’últim cablejat que s’executarà serà el que vagi del quadre general al de la 

companyia subministradora, guardant a un lloc segur els mecanismes necessaris per 

a la connexió, que seran els últims a instal·lar-se. 

• Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el 

personal abans d’iniciar-se, per evitar accidents. 

• Abans de fer entrar a càrrega la instal·lació elèctrica, s’haurà de fer una revisió a fons 

de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmaments dels quadres 

elèctrics, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

• La instal·lació dels cables d’alimentació des de la presa fins els punts, es realitzarà 

entubats i enterrats a rases. 

• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

1.4.3.3.3 Protecció individual 

- Treballs de transport: 

o Cascos de seguretat. 

o Guants. 

o Botes de seguretat. 

- Pels treballs d’instal·lació: 

o Cascos de seguretat. 

o Guants. 

o Guants aïllants, si els calgués. 

o Botes de seguretat. 

o Cinturó de seguretat, si els calgués. 

- Pels treballs de maçoneria (ajudes) : 

o Cascos de seguretat. 

o Guants. 

o Botes de seguretat. 

o Ulleres antiimpactes (en realitzar regates). 

o Protecció de les oïdes (en realitzar regates). 

o Màscara amb filtre mecànic antipols (en realitzar regates). 
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1.4.3.3.4 Protecció col·lectiva 

• Baranes de seguretat (o altres sistemes anticaigudes), formades per muntants, 

passamà, barra intermèdia i sòcol a partir de 2 m d’alçada. L’alçada de la barana ha 

de ser de 90 cm. 

• Extintor de pols polivalent. 

• Senyalització de seguretat al Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d’abril, conforme 

a la normativa ressenyada en aquesta activitat. 

1.4.3.4 INSTAL·LACIÓ DE CANONADES D'AIGUA I ACCESSORIS 

1.4.3.4.1 Riscos més freqüents 

• Atropellaments i col·lisions, especialment amb marxa endarrera i en girs inesperats 

de les màquines. 

• Caigudes de material. 

• Caigudes del personal. 

• Atropellaments i col·lisions a l'entrada i sortida de camions. 

• Bolcs de les màquines. 

• Generació de pols. 

• Explosions i incendis. 

• Soroll. 

• Electrocucions. 

• Xocs, cops al cap, mans i peus. 

• Punxades d'objectes. 

1.4.3.4.2 Normes bàsiques de seguretat 

Aquest apartat s’ha de realitzar amb moltes precaucions pels riscs que comporta. Les zones 

que siguin perilloses es senyalitzaran adequadament. 

• S’ha de traçar un pla d'entrada i sortida de vehicles pesats, vigilant d'utilitzar vies que 

puguin suportar la càrrega i vetllant per la seguretat dels vianants i el personal de les 

obres. Amb tot el procés s’ha de destinar un peó especialitzat que vetlli pel tràfic 

d'entrada i sortida, així com per prevenir accidents sempre que sigui necessari. 

• Sempre que hi hagi persones o vehicles durant la nit, les àrees de treball acotades 

adequadament s'il·luminaran per punts de llum vermella o groga, alimentades per 
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tensió de 24 V o be protegint la instal·lació amb interruptors diferencials associats 

amb la seva presa de terra. Les rampes d'accés de vehicles seran independents de 

la rampa del personal i estaran separades mitjançant  baranes o dispositius 

equivalents. 

• El maquinista col·locarà la màquina de manera que tingui bona visibilitat de la zona 

d'operacions. 

• Abans de començar a funcionar cada màquina, l'operador mirarà que ningú es trobi 

en el seu radi d'acció. 

• En els encreuaments de vehicles tindrà prioritat el que vagi carregat. 

• Al carregar es mirarà que no hi hagi ningú sota el camió. 

• El pes del material carregat no pot excedir del límit màxim de pes per cada vehicle, ni 

sobresortir de la caixa per evitar la caiguda del material durant el transport. 

• Durant les operacions de càrrega, el vehicle que estigui essent carregat s’haurà 

d'immobilitzar amb els dispositius normals de frens i addicionalment es posaran 

falques que impedeixin el moviment. 

• L'encarregat de la màquina no podrà transportar amb ella a cap persona ni permetre 

que un altre la porti. 

• En les operacions de bolcs amb el Dúmper, tant amb pendent com amb horitzontal, 

s'immobilitzaran amb falques. 

• Es protegiran les línies elèctriques annexes a l'obra mitjançant els apantallaments 

adequats. 

1.4.3.4.3 Protecció personal 

• Casc homologat. 

• Ulleres contra impactes i antipols en cas necessari. 

• Mascaretes antipols amb filtre recanviable en cas necessari. 

• Proteccions auditius en cas necessari. 

• Cinturó antivibrador pel maquinista. 

• Botes de seguretat. 

• Guants de cuir. 

• Mascaretes adients quan es treballi en presència de substàncies perilloses, en cas 

necessari. 
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1.4.3.4.4 Protecció col·lectiva 

• No es permet l'accés del personal a la zona d'influència de la màquina mòbil. 

• Abans de començar la instal·lació es consultarà amb els Organismes competents si 

existeixen línies elèctriques, sanejament, clavegueram, telèfons, gas, pous, foses 

asèptiques, etc. 

• No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures. 

• Màquines previstes de dispositiu sonor i de llum blanca per la marxa endarrera. 

• Zona de trànsit de camions perfectament senyalitzada. 

• Cabines de protecció antibolcada. 

• El control del tràfic es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format. 

• Camions amb cabina protegida. 

• El transport de canonades i/o tubs a les espatlles es farà mantenint-los lleugerament 

aixecats 

• Els restes de materials seran recollits al final de la jornada. 

• Quan plogui i/o quan es treballi en llocs on hi pugui haver aigua, es prendran les 

mesures adequades per tal d'evitar ofegaments (hi haurà sempre dues persones 

treballant i portaran els cinturons de seguretat adients al treball que facin).  

1.4.4 Prevenció de riscos de danys a tercers 

1.4.4.1 GENERALS 

Es tancaran els àmbits de l'obra que donin a les zones públiques prohibint el pas a tota 

persona aliena a la mateixa. 

1.4.4.2 NORMES SOBRE INSTAL·LACIÓ D'INCENDIS 

Els extintors es col·locaran en un lloc visible en tot moment, de fàcil accés i conegut per 

qualsevol persona present a l’obra. 

No es posaran materials a prop dels extintors de manera que quedin amagats o be 

impedeixin l'accés. 

Els extintors normals es col·locaran sobre murs penjats dels seus respectius suports, de 

manera que la part inferior quedi com a màxim a 120 cm del terra. 

La senyalització dels extintors es farà de forma visible . 
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S'instruirà al personal sobre la utilització dels extintors. 

Els extintors seran de pols Polivalent a excepció dels que s'instal·lin al costat dels quadres 

elèctrics que seran de CO2. 

1.4.4.3 MUNTATGES DE MAQUINÀRIA I GRUES  

Riscs més freqüents: 

• Caiguda de persones al mateix o a diferent nivell. 

• Cops amb eines. 

• Cops amb peces manipulades. 

• Cops amb elements col·locats fixes o mòbils. 

• Caigudes de peces amb el transport, en l'elevació o en el muntatge. 

• Projeccions de greix o partícules per esquitxos al copejar peces. 

• Electrocucions per contactes imprevistos. 

• Cremades als ulls. 

• Peces en moviment de motors o màquines sense proteccions. 

• Rebaves de peces trencades o mal rematades. 

• Reparacions o manteniment realitzats amb elements amb moviment. 

1.4.4.4 PROTECCIONS CONTRA ELS RISCS DE LES MÀQUINES: 

• Al transport d'elements o peces. 

• Disposició de maniobres de grues o sobre el moll de descàrrega. 

• Senyalització i instrucció prèvia. 

• Ordenació del tràfic i del moviment dels elements auxiliars. 

• Proteccions als elements mòbils de les màquines. 

• Senyalització i vigilància de les càrregues màximes a cada moment. 

1.4.5 Maquinària 

1.4.5.1 MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES: 

1.4.5.1.1 Camió basculant 

Riscs més freqüents 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 



                                                     Projecte constructiu de l’EDAR i els col·lectors en alta de Calders 

 

21 

 

• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 

• Bolcaments al circular per la rampa d'accés. 

Normes bàsiques de seguretat 

• La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega. 

• A l’entrar i al sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una persona 

de l'obra. 

• Respectarà totes les normes del codi de la circulació. 

• Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle quedarà 

frenat i falcat. 

• Respectarà en tot moment els senyals de l'obra. 

• La velocitat de circulació estarà segons la càrrega transportada, la visibilitat i les 

condicions del terreny. 

Protecció personal 

• Casc homologat 

• Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines. 

• Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà. 

Protecció col·lectiva 

• No hi haurà ningú a les proximitats del camió, en el moment de realitzar maniobres. 

• Si descarrega material a les proximitat de rases o pous de cimentació, s'atansarà a 

una distància màxima d'un metre i col·locant falques. 

• Abans de començar la descàrrega hi haurà posat el fre de mà. 

1.4.5.1.2 Retroexcavadora 

Riscos més freqüents 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 

• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 

• Bolc per enfonsament del terreny. 

• La cabina tindrà extintor d'incendis. 
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Normes bàsiques de seguretat 

• La caixa serà baixada immediatament després de la descàrrega. 

• A l'entrar i sortir de l'obra ho farà amb precaució ajudat per senyals d'una persona de 

l'obra. 

• Respectarà totes les normes del codi de la circulació. 

• Si per qualsevol circumstància tingués de parar a les rampes, el vehicle quedarà 

frenat i falcat. 

• Respectarà en tot moment els senyals de l'obra. 

• El conductor no deixarà mai la màquina sense parar el motor. 

• La cabina tindrà extintor d'incendis. 

• Al circular ho farà amb la cullera plegada i al acabar el treball aquesta quedarà a 

terra o plegada sobre la màquina. Si la parada és llarga, es desconnectarà la bateria 

i es traurà la clau de contacte. 

Protecció personal 

• Casc homologat 

• Durant la càrrega el personal estarà fora del radi d'acció de les màquines. 

• Botes antilliscants. 

Protecció col·lectiva 

• No hi haurà ningú a les proximitats de la màquina, en el moment de realitzar 

maniobres. 

• Al baixar per rampes la cullera estarà situada a la part de darrera de la màquina. 

1.4.5.1.3 Formigonera 

Riscs més freqüents 

• Atrapament per falta de protecció dels motors de la formigonera. 

• Dermatosis, degut al contacte de la pell amb el ciment. 

• Neumoconiosis degut a l'aspiració de pols de ciment. 

• Contactes elèctrics. 

• Trencament del tub per desgast i vibracions. 

• Projecció violenta del formigó a la sortida de la canonada. 
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Normes bàsiques de seguretat 

• Es comprovarà periòdicament el dispositiu de bloqueig de la cuba, així com l'estat 

dels cables, palanques i accessoris. 

• Al acabar el formigonat, l'operador deixarà la cuba reposant a terra o en posició 

elevada, completament immobilitzada. 

• La formigonera està prevista de presa de terra, el motor portarà carcassa i el quadre 

elèctric estarà aïllat i tancat permanentment. 

• En operacions de buidat manual de formigoneres: La superfície per on passen els 

carretons estarà net i sense obstacles. 

Protecció personal 

• Casc homologat 

• Guants de goma. 

• Botes antideslliçants. 

• Mascareta amb filtre per la pols. 

Protecció col·lectiva 

• El motor de la formigonera i els seus òrgans de transmissió estaran coberts. 

• Els elements elèctrics estaran protegits. 

1.4.5.2 SOLDADURA: 

1.4.5.2.1 Soldadura elèctrica 

• Les radiacions actives són un risc inherent a la soldadura elèctrica per arc, afecten 

no solament al ull, sinó també a qualsevol part del cos que estigui exposat. Per això 

el soldador ha d'utilitzar: pantalla, manyoples, maneguí, polaines i mandil. 

• L'alimentació elèctrica del grup es farà mitjançant connexió a través d'un quadre amb 

diferencial adequat al voltatge de subministrament. 

• Abans de començar es necessari examinar el lloc i preveure la caiguda de guspires 

sobre materials combustibles que poden donar lloc a un incendi. 

Normes bàsiques de seguretat 

• Queda prohibit deixar la pinça i el seu elèctrode directament a terra, tirar de forma 

desordenada el cablejat per l'obra, no instal·lar la presa de terra a la carcassa de la 
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màquina de soldar, no desconnectar totalment la màquina de soldar quan es faci una 

pausa, la utilització de mànegues deteriorades, etc. 

Proteccions individuals 

• Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, polaines. 

1.4.5.2.2 Soldadura autògena i oxitall 

• El trasllat de les botelles es farà sempre amb la seva corresponent caperutxa 

• Es prohibeix  tenir les botelles al sol. 

• Les botelles d'acetilè han de utilitzar-les en posició vertical i les d'oxigen també. 

• S'ha de comprovar les fuites a les mànegues, etc. 

• Al acabar el treball s'ha de tancar perfectament les botelles. 

Normes bàsiques de seguretat 

• Queda prohibit : Utilitzar mànegues del mateix color per gasos diferents i deixar a 

terra les botelles buides. 

Proteccions individuals 

• Casc, guants de cuir, mandil de cuir, maneguí, pantalla antiradiacions, polaines. 

1.4.5.3 TRAGINADORA DE TRABUC: 

Riscos més freqüents 

• Xocs amb elements fixes de l'obra. 

• Atropellament de persones en maniobres i operacions de manteniment. 

• Bolcs al circular per la rampa d'accés. 

• Cops amb la manovella de posta en marxa. 

Protecció personal 

• Casc homologat 

• Cinturó antivibrador. 

• Botes de seguretat.. 

• Vestit impermeable. 
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Protecció col·lectiva 

• Es senyalitzarà un topall de fi de recorregut al costat de talussos. 

• Es senyalitzaran els camins i direccions que han de recórrer. 

• La velocitat màxima serà de 20 Km/h. 

• Prohibit sobrepassar la càrrega màxima. 

• Prohibit el transport de persones. 

• Les pendents sota càrrega es faran sempre en marxa endarrera. 

1.4.5.4 COMPRESSOR: 

Riscos més freqüents 

• Bolcs. 

• Soroll. 

• Trencament de mànega. 

• Emanació de gasos tòxics. 

Protecció col·lectiva 

• Quan els operaris facin una operació al compressor en marxa, es farà amb els 

auriculars corresponents. 

• Es traçarà un cercle de 4 metres al voltant del compressor, on serà obligatori l'ús 

d'auricular o protectors auditius. 

• Queda prohibit realitzar maniobres d'engreixament i/o manteniment amb el 

compressor en marxa. 

• No es faran servir mànegues en mal estat. 

1.4.5.5 MARTELL PNEUMÀTIC: 

Protecció individual 

• Botes de seguretat.. 

• Casc homologat. 

• Cinturó de seguretat. 

• Guants, mandil i polaines de cuir. 

• Ulleres de protecció. 

• Vestit de treball. 
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Protecció col·lectiva 

• Les operacions es faran per varies quadrilles diferents. 

• Els operaris passaran cada mes un reconeixement mèdic. 

• Seran especialistes de manipulació del martell pneumàtic. 

• S'inspeccionarà el terreny circumdant per detectar  possibles despreniments del 

terreny. 

1.4.5.6 VIBRADOR: 

Riscos més freqüents 

• Descàrregues elèctriques. 

• Caigudes d'altura. 

• Esquitxada als ulls. 

Normes bàsiques de seguretat 

• Les operacions de vibrat es faran sempre des de una posició estable. 

• La mànega d'alimentació elèctrica estarà protegida. 

Protecció personal 

• Casc homologat 

• Guants de cuir. 

• Botes de goma. 

• Ulleres. 

Protecció col·lectiva 

• El motor del vibrador estarà cobert. 

• Els elements elèctrics estaran protegits. 

1.4.5.7 SERRA CIRCULAR: 

Riscos més freqüents 

• Descàrregues elèctriques. 

• Talls i amputacions d'extremitats superiors. 
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• Trencament del disc. 

• Projecció de partícules. 

• Incendis. 

Normes bàsiques de seguretat 

• El disc estarà protegit per carcassa protectora i resguards que impedeixin els 

atrapaments pels òrgans mòbils. 

• S'ha de controlar l'estat de les dents del disc. 

• La zona de treball estarà neta de serradures i encenalls per evitar incendis. 

• S'ha d'evitar la presència de claus al tallar. 

Protecció personal 

• Casc homologat 

• Guants de cuir. 

• Botes amb plantilles antilclaus. 

• Ulleres. 

Protecció col·lectiva 

• La màquina s'instal·larà en una zona lliure de circulació. 

• Extintor manual. 

1.4.6 Medis auxiliars 

1.4.6.1 ESCALES 

Riscos més freqüents 

• Atropellaments i col·lisions d'entrada i sortida de camions, especialment amb marxa 

endarrera i en girs inesperats de les màquines. 

• Caiguda de l'operari des de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 

• Caigudes de material i eines de l'escala, tant al mateix nivell com a diferent nivell. 

• Cops i caigudes de material. 

• Caiguda de l'escala i de l'operari. 

• Afeccions oculars per partícules. 
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Normes bàsiques de seguretat 

• No es deixaran materials a les escales. Estaran netes i es comprovarà la resistència 

del terra a la que s'ha de sostenir, evitant la humitat excessiva que pugui desfalcar el 

punt de suport formant guies que desviïn l'aigua en cas necessari. 

• No s'estarà a les escales quan hi hagi vent fort. 

• No s'estarà al damunt de les escales per menjar. 

• No es muntaran escales metàl·liques a les proximitats de cables aeris de conducció o 

instal·lacions elèctriques de baixa tensió si no es guarda la distància mínima de 5 

metres. 

• Les escales d'estisores estaran dotades de tirants de limitació d'obertura i si són de 

mà tindran dispositius antideslliçants. 

Protecció personal 

• Casc homologat. 

• Cinturó de seguretat als llocs d'altura. 

• El personal que treballi amb la serra circular portarà ulleres per evitar projeccions de 

partícules i de pols als ulls. 

• Ús de botes de seguretat amb plantilles d'acer, anticlaus i antideslliçants. 

Protecció col·lectiva 

• Xarxes de protecció. 

• Selecció del material a col·locar. 

• Neteja de la zona de treball. 

• Inspecció dels punts de suport i d'ancoratge. 

Protecció contra els riscos de les màquines 

• Les escales estaran lliures d'eines i de materials. 

1.4.7 Formació 

Tot el personal ha de rebre, a l’ ingressar a l’ obra, una exposició dels mètodes de treball i 

dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 

s’utilitzaran. 
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Escollint el personal més qualificat, s’ impartiran cursets de socorrisme, extinció d’incendis i 

primers auxilis, de forma que tots els treballs disposin d’algun socorrista. 

1.4.8 Medicina preventiva i primers auxilis 

1.4.8.1 FARMACIOLA 

Es disposarà d’ una farmaciola amb les medicines de primers auxilis. 

1.4.8.2 ASSISTÈNCIA A ACCIDENTATS 

S’ informarà a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics ( Serveis propis, 

Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on es traslladarà als accidentats 

pel seu ràpid i efectiu tractament. 

1.4.8.3 RECONEIXEMENT MÈDIC 

Tot el personal que comenci a treballar a l’ obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any. 

Es molt convenient disposar a l’obra, i en un lloc molt visible, d’una llista amb els telèfons i 

adreces dels Centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per a garantir un 

ràpid transport dels possibles accidentats als Centres d’ Assistència. 

 

Calders, Octubre 2011 

L’enginyera autora: 

 

 

Anna Múrcia Balaguer 
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2 PLEC DE CONDICIONS 

2.1 RESUM DE LA NORMATIVA LEGAL D’APLICACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS 

2.1.1 Aspectes Generals 

• Prescripcions de Seguretat en la Indústria de la Edificació. Conveni O.I.T. 

• Implantació de l’obligatorietat d’elaborar Estudis i Plans de Seguretat i Higiene en el 

Treball. RD 555/1.986 del 21 de Febrer. BOE del 21 de març de 1.986. Modificació 

parcial: RD 84/1990 del 19 de gener de 1.990. BOE del 25 de gener de 1.990. 

• Model del Llibre d’incidències corresponent a obres en les quals sigui obligatori un 

Estudi de Seguretat i Higiene en el Treball. OM 20 de setembre de 1986. BOE 13 

d’octubre de 1.986. 

• Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Llei 31/1995 de novembre. BOE 10 de 

novembre de 1.995. 

• Reglament dels Serveis de Prevenció. RD 39 del 17 de gener de 1997. BOE 31 de 

gener de 1.997 

• Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de 

riscos laborals. 

2.1.2 Condicions ambientals i dels llocs de treball 

• Real Decret 486/4997, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut en els llocs de treball. 

• Protecció dels Treballadors als riscos derivats de la exposició a soroll durant el 

treball. RD 1316/1989 del 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1.989. 

2.1.3 Utilització d’Equips de Treball. Condicions dels mateixos 

• Real Decret 1215/1.997 del 18 de juliol. Utilització d’Equips de Treball. 

• Reglament d’Aparells d’Elevació i manteniment dels mateixos. RD 2291/1.985 del 8 

de novembre. BOE 11 de desembre de 1.985. 

• Reglament d’aparells Elevadors per Obres. OM 23 de maig. BOE 14 de juny de 

1.977. Modificacions BOE 7 de març de 1.981 i 16 de novembre de 1.981. 
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• Reglament de Seguretat en les màquines. RD 1495/1986 del 26 de maig. BOE 21 de 

juliol de 1.986. Correccions BOE 4 d’octubre de 1.986. 

• ITC-MIE-MSG: Màquines, Elements de Màquines o Sistemes de Protecció utilitzats. 

O. 8 d’abril de 1.991. BOE 11 d’abril 1.991. 

• Disposicions d’Aplicació de la Directiva 89/392/CEE sobre Màquines. RD 1435/1.992 

del 21 de novembre. BOE 11 de desembre de 1.992. 

• Reglament de Recipients a Pressió. D. 16 d’agost de 1.969. BOE 28 d’octubre de 

1.969. Modificacions: BOE 17 de Febrer de 1.972 i 13 de març de 1.972 

• ITC-MIE-APQ-005: Emmagatzematge d’ampolles i contenidors de gasos comprimits, 

liquats i dissolts a pressió. O. 21 de juliol de 1.992. BOE 14 d’agost de 1.992. 

2.1.4 Equips de protecció individual 

• Comercialització i Lliure de Circulació intracomunitària dels Equips de Protecció 

individual. RD del 20 de novembre de 1.992. BOE 28 de novembre de 1.992. 

Modificat per O. del 16 de maig de 1.995 i per RD 159/1.995 del 3 de febrer. 

• Modificació del període transitori establert en el RD 1407/1.992 del 20 de novembre, 

sobre Equips de Protecció Individual. O. 6 de maig de 1.994. BOE 1 de juny de 

1.994.  

• Reial Decret 773/1.997 sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut relatives a la 

utilització pels treballadors d’Equips de protecció individual. 

2.1.5 Senyalitzacions 

• Instrucció 8.3 – I.C. sobre Senyalització, abalisament, defensa, neteja i acabament 

d’obres fixes en vies fora de la població. OM del 31 d’agost de 1.987. BOE 18 de 

setembre de 1.987. 

• Senyalització Mòbil d’obres. Ministeri de Fomento 1.997. RD 485 del 14 d’abril de 

1.997. BOE 23 d’abril de 1.997. 

• Reial Decret 485/1.997 sobre Disposicions Mínimes en matèria de Senyalització de 

seguretat i Salut en el Treball. 

2.1.6 Activitats específiques 

• Reial Decret 1627/1.997 del 24 d’octubre. Disposicions Mínimes de Seguretat i de 

Salut Laboral en Obres de Construcció. 

• Reial Decret 487/1.997 del 14 d’abril sobre Manipulació Manual de càrregues. 
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• Real decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de 

la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric 

• Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de 

coordinació d'activitats empresarials. 

• Real decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels 

treballadors contra els risc relacionats amb l'exposició al soroll 

• Real decret 396/2006, de 31 de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut aplicables als treballs amb riscos d'exposició a l'amiant. 

• Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 

39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i 

el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

• Llei 32/2006 reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

• Real Decret 1109/07 de 24 d’agost pel què es desenvolupa la Llei 32/06 de 18 

d’octubre de la subcontractació en el sector de la construcció 

2.1.7 Varis 

• Quadre de malalties Professionals. R. D. 1403/1978. BOE del 25 d’agost de 1.978 

• Reial Decret 488/1.997 sobre disposicions Mínimes de Seguretat i Salut relatives al 

treball amb equips que incloguin pantalles de visualització. 

• Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió. D. 3151/1968 del 28 de novembre. BOE 

del 27 de desembre de 1968. Rectificat: BOE del 8 de març de 1.969. 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions tècniques Complementàries. 

D. 2413/1.973 del 20 de setembre. BOE del 9 d’octubre de 1.973. 

2.2 CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS I MATERIALS DE SEGURETAT 

2.2.1 Proteccions col·lectives 

En absència d’homologació específica per un organisme especialitzat de l’Administració, les 

proteccions col·lectives i resguards de seguretat  en màquines i eines, s’ajustaran als criteris 

habituals adoptats al respecte per la Comissió de Seguretat de SEOPAN i les pràctiques 

més comuns, especificades ja en l’Estudi de seguretat del Projecte d’execució de l’Obra. 
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En el capítol de documentació gràfica es representen les diferents modalitats d’aplicació de 

proteccions col·lectives que l’Empresa té establerts en els seus centres de treball, i que, en 

essència, qualitat, comesa i eficàcia, s’ajusten a les característiques tècniques i filosofia 

preventiva continguda al respecte en el Estudi de Seguretat i Salut. 

- Baranes 

Disposaran d’un llistó superior a una alçada de 100 cm, de suficient resistència per garantir 

la retenció de persones, i portarà un llistó horitzontal intermedi, així com el corresponent 

entornpeu. 

- Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 100 cm, seran metàl·liques o de fusta. 

- Cables i elements de subjecció del cinturó de seguretat i els seus ancoratges 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a que puguin estar sotmesos, 

d’acord amb la seva funció protectora. 

- Senyals de tràfic i seguretat 

Estaran d’acord amb la normativa vigent. 

- Extintors 

Seran de pols polivalent, revisats en un contingut de càrrega dins de l’any present, i amb el 

timbre d’Indústria corresponent en el seu recipient, amb data dins dels darrers 5 anys. 

- Escales de mà 

Estaran en bon estat d’ús, tindran la llargada suficient per sobrepassar 1 m el recolzament 

superior, i estaran proveïdes de sabates antilliscants. 

- Tapes en arquetes 

Els forats d’arquetes i pous es protegiran amb tapes de fusta de resistència adient. 

- Superfícies de treball i circulació 
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Tindran com a mínim 60 cm d’amplada i les situades sobre desnivells de més de 2 m 

d’alçada estaran dotades de baranes de 90 cm d’alçada, amb llistó intermedi i entornpeu. 

- Topalls per descàrrega de vehicles a diferent nivell  

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny  de manera eficaç. 

2.2.2 Proteccions personals 

En l’obra i en les seves diferents fases i operacions, s’utilitzaran els següents Equips de 

Protecció Individual, que hauran d’estar homologats pel Ministeri de Treball. 

- Protecció del cap 

o Casc de seguretat 

Durant totes les fase de l’obra i per a tot el personal que participa en la 

mateixa. 

- Protecció de la visa 

o Ulleres per a soldadura 

En treballs d’oxitall. 

o Ulleres panoràmiques de picapedrer ajustables amb goma elàstica 

Per treballs en que s’utilitzi el martell, formigons i en general en ambients amb 

presència de pols. 

- Protecció auditiva 

o Protector auditiu composat per taps auditius classe C d’escuma 

Per treballs esporàdics en proximitat de compressors, martells, maquinària de 

moviment de terres i compactació. 

o Orellera antisoroll 

Pels mateixos treballs detallats anteriorment, quan els treballadors estan 

assíduament i permanentment exposats al soroll. 

- Protecció de vies respiratòries 

o Mascareta autofiltrant de cel·lulosa 

Per treballs esporàdics en presència de pols produïda per formigoneres, 

màquines de perforar i picar. 

o Mascareta filtrant de respiració amb filtres de recanvi incorporats 

Per els mateixos treballs detallats anteriorment, quan els treballadors estan 

assíduament i permanentment exposades al soroll. 

- Protecció de les mans 
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o Guants de cuir, lona o làtex 

Per treballs d’ús d’eines manuals i manutenció manual d’objectes i càrregues. 

o Guants antivibradors 

Per treballs en els quals es tinguin de subjectar màquines vibratòries amb 

martells picadors i corró o pales vibratòries manuals. 

- Protecció dels peus 

o Calçat de seguretat amb puntera i amb o sense plantilla metàl·lica per 

protecció de cops i punxades 

Per a tot tipus de treballs, especialment els encofrats d’estructures i els de 

manutenció de càrregues. 

o Plantilla metàl·lica anticlaus, folrada 

Per introduir en les sabates de seguretat, per aquelles fases de l’obra i 

treballs amb risc de punxades (ferrallistes, encofradors,...) 

o Botes impermeables a l’aigua i a la humitat, amb puntera metàl·lica 

incorporada 

Treballs en presència d’humitat amb riscos d’aixafaments, caigudes 

d’objectes sobre els peus i punxades (per exemple en el formigonat de 

lloses). 

- Peces de treball 

o Granota de treball 

En treballs habituals en obra civil i edificació. 

o Impermeable d’obres públiques 

Impermeable de treball comú en treballs esporàdics sota pluja. 

o Armilla reflectant d’obres públiques 

Per treballs en els quals s’hagi de destacar la presència d’homes treballant 

 a la calçada. 

o Abric tipus senyalista, de niló impermeable color taronja amb bandes 

reflectants al pit, a l’esquena, als punys i a la cintura. 

Treballs en els quals s’hagi de destacar la presència de l’usuari i en ambients 

freds en general per comandament i pel personal de l’obra que ho necessiti. 

Duració prevista en condicions normals. No utilitzar en presència de guspires. 

2.3 Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s'ajustarà al Reial Decret 1407/1992 pel qual es registren 

recomanacions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
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protecció individual. La resta s'ajustaran a la homologació de mitjans de protecció personal 

dels treballadors (O.M 17-5-74) (B.O.E  29-5-74). 

Casc: 

Serà d’ ús personal i obligatori inclòs per a visitants o personal aliè a l’ obra, que es trobi 

exposat a risc d’ accident degut a l’ obra. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Aquells que hagin sofert impactes violents o tinguin més de 10 anys, encara que no hagin 

estat utilitzats, seran substituïts per altres de nous. 

Botes: 

A l’ existir risc d’ accident mecànic en els peus i donar-se la possibilitat de perforació de les 

soles per claus, serà obligatori l’ ús de calçat de seguretat, així com també quan es treballi 

amb energia elèctrica. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Quant els treballs s’ hagin de realitzar en sòls humits o es rebin esquitxades d’ aigua o 

morter, les botes seran de goma. 

Guants: 

Per evitar les agressions a les mans dels treballadors, sigui dermatosis, talls, esgarrapades, 

picades, etc, s’ utilitzaran guants, que seran de diferents materials: 

 Cotó o punt: treballs lleugers. 

 Cuir: ús en general. 

 Malla metàl·lica: ús de xapes tallants. 

 Lona: manipulació de fusta. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 
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Cinturons de seguretat: 

En tot treball d’ alçada amb perill de caiguda serà preceptiu l’ ús de cinturó de seguretat. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Dispositius anticaigudes: 

Quant els treballadors realitzin operacions d’ elevació i/o descens, utilitzaran dispositius 

anticaigudes. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors auditius: 

Quant els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior a 

80 dB (compressor, martell pneumàtic, serra de disc, etc), serà obligatòria la utilització de 

protectors d’ audició, que seran sempre d’ ús individual. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Protectors de la vista: 

Quant els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fums, esquitxades 

de líquids, radiacions perilloses o enlluernaments, hauran de protegir-se la vista mitjançant 

ulleres de seguretat i/o pantalles. 

Les pantalles contra protecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, 

transparent i lliure d’ estries, ratlles o deformacions. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 
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Proteccions de les vies respiratòries: 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

Roba de treball: 

Els treballadors hauran d’ utilitzar roba de treball facilitada gratuïtament per la pròpia 

empresa. 

Serà de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos del treballador, sense elements addicionals ( 

bocamànigues, parts girades cap dalt etc.) i de fàcil neteja. 

En els casos de treballs sota pluja o en condicions d’ humitat anàlogues se’ls hi donarà roba 

de treball impermeable. 

Disposaran de marcat CE. 

Estaran d'acord a les normes UNE-EN corresponents. 

2.4 Proteccions col·lectives 

Es diferenciaran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident (prevenció) 

d’aquells que encara que no l'evitin, puguin evitar lesions o disminuir la seva gravetat 

(protecció). 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals 

següents: 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm d’ alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb 

peus per mantenir la seva verticalitat. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny. 
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Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran les que compleixin, amb 

garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 

Els elements de subjecció del cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 

xarxes tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos 

d’ acord amb la seva funció protectora, tenint en compte la seva fixació als elements de 

l’estructura no enderrocats en la fase de treball. 

Els forats interiors es protegiran amb una malla electrosoldada de 15 x 15 x 3 de resistència 

adequada, fortament unida a l’estructura. 

Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’ enllumenat de 30 mA i per la 

força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte indirecte 

màxima de 24 V. 

Cables i receptors elèctrics 

Compliran el vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions 

Complementàries. 

Baranes 

Seran rígides de 90 cm d’ alçada mínima, barra intermèdia o brèndoles verticals separades 

cada 15 cm. 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obres, només deixant lliures els 

accessos previstos. Tindran la resistència suficient per garantir el pes de les persones. 

Per les zones d’ abocament de deixalles, aquestes baranes seran practicables. 

Xarxes perimetrals 

Seran de poliester o poliamida d’ alta tenacitat. La malla serà quadrada de 50 mm de costats 

com a màxim. Disposaran de cantoneres. 
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La protecció de risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà utilitzant pescants tipus 

forca. 

Passadissos de seguretat 

Podran fer-se mitjançant pòrtics amb peus drets i realitzats a base de taulons embridats, 

fortament subjectats al terreny. Aquests elements també podran ser metàl·lics. 

Il·luminació 

Es disposarà de l’ adequada llum artificial per als treballs, extremant-se aquesta mesura en 

operacions delicades o de risc major. 

Reg de deixalles 

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es 

produeixin embussaments, tallant-se el cabal d’ aigua cada cop que s’ efectuï aquesta 

operació. 

Precaucions de tipus general 

Quant s’ hagi d’ acumular deixalles s’ haurà d’ evitar que el pes de les mateixes superi els 

100 Kg/m2. 

Hauran de ser abatuts tots els elements que es trobin en equilibri inestable per evitar 

possibles desploms i les seves conseqüències. 

Al final de la jornada no quedaran murs sense arriostrar d’ una alçada superior a 7 vegades 

el seu gruix. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, a l’ època més seca de l’ any. 

Senyalització 

Es disposaran senyals reflectants en els accessos de l’ obra de forma visible. Els materials 

estaran d'acord amb la normativa vigent . Algunes d'aquestes senyals poden ser les 

següents : 

 Stop 

 Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 
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 Risc elèctric, caiguda d’ objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

 Entrada i sortida de vehicles. 

 Prohibit el pas a tota persona aliena a l’ obra. 

 Farmaciola i extintor. 

Cordó d’ abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar clarament les 

zones de treball, en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a l’obra. 

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació, com 

son: col·locació d’elements prefabricats i operacions metàl·liques (quan el Director ho trobi 

oportú) pel seu evident perill o la integritat física de les persones. 

En tots els casos que calgui el seu ús, es garantiran les suficients distancies de seguretat 

que el risc necessiti. 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es realitzaran mitjançant taulons clavats i reblats entre sí, fixats al terreny mitjançant perxes 

clavades. 

Extintors 

Seran adequats a l'agent extintor i la càrrega al tipus d’incendi previsible. Es revisaran cada 

6 mesos com a màxim. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com cintes, banderoles, mires, etc,. seran dielèctrics, donat el risc 

d’electrocució per les línies elèctriques. 

Circulació de vehicles 

Serà vigent el Codi de Circulació a l’ obra. 

No es sobrecarregaran els vehicles. 

Els camions no podran circular amb la caixa aixecada. 
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Es protegiran cables i mànegues. 

Es regarà periòdicament el sòl per evitar l’ aixecament de pols. 

Existirà una perfecta coordinació amb els vehicles propis i aliens a l’ obra.
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3 SERVEIS DE PREVENCIÓ 

3.1 Consulta i participació dels treballadors 

L’empresa informarà als treballadors del seu dret a nomenar els seus delegats de prevenció 

que els representaran en matèria de prevenció. Aquests podran optar lliurament a tenir o no 

delegats de prevenció; en cas afirmatiu es constituirà el comitè de seguretat i salut quan 

s’arribi a la quantitat de 50 treballadors (les obligacions i formes d’ aquest comitè estaran 

d’acord amb la normativa vigent). 

3.2 Formació 

Tot el personal ha de rebre, a l’ ingressar a l’ obra, una exposició dels mètodes de treball i 

dels riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que 

s’utilitzaran. 

Escollint el personal més qualificat, s’impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 

forma que en tots els llocs de treball hi hagi sempre un socorrista. 

3.3 Coordinador de seguretat i salut 

L’ obra s’ haurà de comptar amb un Coordinador en matèria de Seguretat i Salut, en règim 

permanent, la seva missió serà la de coordinar l’aplicació dels principis generals de 

prevenció i seguretat, coordinar les activitats de l’obra per garantir que el contractista, 

subcontractista i treballadors autònoms apliquin d'una manera coherent i responsable els 

principis de l’acció preventiva, aprovar el Pla de Seguretat i Salut, Organitzar les activitats 

empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes 

de treball i adoptar les mesures necessàries per evitar que entrin a l’obra persones no 

autoritzades. Quan no sigui necessari la designació del coordinador de seguretat i salut , les 

seves funcions seran assumides per la direcció facultativa. 

3.4 Servei mèdic 

L'empresa constructora disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi , aliè o mancomunat.
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4 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’ immediat la reposició del material 

consumit. 

Els centres mèdics més propers són:  

 CAP d’Artés:   C/ Arquitecte Gaudí, 76. 08271 Artés 

     Telèfon: 93 820 20 60 

     Distància: 1.7 km. 

 

Figura 1. Plànol de situació del CAP d’Artés. 

 

Althaia (Unitat Assistencial Clínica Sant Josep): 24h. 

:  C/ Caputxins 16, 08240 Manresa. 

      Telèfon: 93 874 40 50 

      Distància: 18.7 km 
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Figura 2. Plànol de situació de la Unitat Assistencial Clínica Sant Josep.. 

Centre Assistencial de Mutua Intercomarcal Manresa (8-20h) 

:  C/ Sant Josep 62, 08240 Manresa. 

      Telèfon: 93 877 27 00 

      Distància: 17.1 km 

 

Figura 3. Plànol de situació Centre Assistencial de Mutua Intercomarcal Manresa.
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5 SERVEIS DE SEGURETAT CIUTADANA I BOMBERS 

5.1 Seguretat ciutadana 

En cas de qualsevol necessitat o incident durant l'execució de les obres de l'EDAR de 

Calders, pot resultar necessari contactar amb els serveis de seguretat locals o autonòmics. 

El municipi de Calders disposa d'un servei de Policia Local propi: 

 Policia Local:    C/ Barquera, 41. 08071 Artés.. 

     Telèfon: 670 70 66 70 

     Distància: 2.4 km.  

 

Figura 4. Plànol de situació de la Policia Local. 

La comissaria de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra més propera a la ubicació 

de l'obra: 

Comissaria de Manresa: Av. Països Catalans, 169-171. 08240 Manresa.  

     Telèfon: 93 875 98 00 

     Distància: 17.4 km. 
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Figura 5. Plànol de situació de la Comissaria dels Mossos d’esquadra. 

5.2 Serveis de bombers 

En cas que els equips d'extinció d'incendis previstos a l'obra o per causa major (incendi 

forestal o de qualsevol altre tipus) que pugui afectar la seguretat dels treballadors i de la 

mateixa obra, pot resultar necessari contactar amb els serveis de bombers més propers a la 

ubicació d'aquesta. A continuació s'adjunten les dades referents al parc de bombers més 

proper a l'obra, així com un mapa d'ubicació del mateix. 

Parc de bombers de Moià:  Carretera de Manresa 131  

      08180 Moià 

Telèfon: 93 8300080 

Distància: 12.8 km. 
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Figura 6.- Plànol de situació dels bombers.
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6 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

La situació i característiques de les instal·lacions d'higiene i benestar depenen del nombre 

de treballadors. L' article 15 del Reial Decret 1627/1997 descriu que hi haurà un nombre 

suficient de vestuaris, dutxes, wàters i lavabos i que les seves dimensions  seran les 

adequades. S'han considerat com a mesures suficients les següents : 1 vestuari de 2 

m2/treballador, 1 dutxa de 1 m2 per cada 5 treballadors, 1 wàter de 1,2 m2 per cada 15 

treballadors, 1 lavabo de 1 m2 per cada 5 treballadors, 1 penjador de 0,2 m2 per cada 

treballador. 

L' article 19 del Reial Decret 1627/1997 descriu que els treballadors disposaran 

d'instal·lacions per poder menjar ,i en el seu cas, per poder preparar els seus menjars amb 

condicions de seguretat i salut. S'ha considerat un espai de 1,2 m2 per cada treballador. 

6.1 Menjadors 

Per cobrir les necessitats es disposarà d'un recinte de suficient superfície que disposarà 

d'il·luminació natural i artificial adequada, ventilació suficient i hi haurà taules, cadires, aigua 

potable, escalfa-menjars, piques per rentar els plats i cubs amb tapa per deixar el rebuig i 

escombraries que hi hagi durant les menjars del personal de l'obra. A l'hivern tindrà 

calefacció. 

6.2 Vestuaris 

Per cobrir les necessitats es disposarà d'un recinte de dimensions suficients amb una 

taquilla per cada treballador amb tanca i seients. 
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7 PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest estudi als 

seus medis i mètodes d'execució. La base per realitzar aquest Pla serà l'Estudi bàsic de 

Seguretat i Salut que es descriu al present document. 

Aquest Pla es presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut perquè procedeixi a la seva 

aprovació, aplicant les mesures pertinents durant l'execució de les obres. 

8 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 

El constructor està obligat a : 

• Preparar un Pla de Seguretat i Salut. 

• Presentar aquest Pla al Coordinador de Seguretat i Salut per la seva aprovació. 

• Complir amb els requisits de la Llei de Subcontractació 

9 LLIBRE D'INCIDÈNCIES 

Es mantindrà un llibre d'incidències on el Coordinador de l'obra o la Direcció Facultativa 

plasmarà per escrit les incidències que es produeixin a l'obra.  

En cas d'incompliment de les mesures del Pla de Seguretat, es farà constar al llibre. 

Aquestes incidències es faran arribar abans de les 24 hores a la Inspecció de Treball i 

Seguretat Social de la província en que es realitzi l'obra. 

10 SEGUIMENT I CONTROL DE L’OBRA 

A l'obra hi haurà constantment el coordinador de seguretat i salut el qual farà el seguiment i 

control de l'obra amb matèria de seguretat i salut, per tant vetllarà perquè es compleixi tot el 

pla de seguretat i salut. Tots els imprevistos que puguin sorgir a l'obra  seran estudiats pel 

contractista i la seva solució tindrà que se aprovada pel coordinador de seguretat i salut. 

Aquestes correccions i/o ampliacions es reflectiran al pla de seguretat i salut.
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11 DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

11.1 Apuntalament de rases 

És convenient apuntalar una rasa quan la profunditat d’aquesta supera els 1.5 m. 

 

En cas de no apuntalar la rasa es respectaran els talussos de la següent taula: 
Naturalesa del terreny Excavacions en terrenys verges o 

terraplens homogenis molt antics 
Excavacions en terrenys remoguts 

recentment o terraplens recents 
TERRENYS TERRENYS 

Secs Immersors Secs Immersors
 Angle amb 

l'horitzont
al 

Pendent Angle amb 
l'horitzont

al 

Pendent Angle amb 
l'horitzontal

Pendent Angle amb 
l'horitzont

al 

Pendent

Roca dura 80º 5/1 80º 5/1 - - - - 
Roca tova o esquerdada 55º 7/5 55º 7/5 - - - - 
Restes rocoses, 
pedregoses, enderrocs 45º 1/1 40º 4/5 45º 1/1 40º 4/5 

Terra forta (barreja d'arena 
i argila) barrejada amb 
pedra i terra vegetal 

45º 1/1 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Grava, arena granelluda no 
argilosa 35º 7/10 30º 3/5 35º 7/10 30º 3/5 

Arena fina no argilosa 30º 3/5 20º 1/3 30º 6/10 20º 1/3 



Annex 21. Estudi de Seguretat i Salut   _____ 

 

58 

 

11.2 Protecció de rases 
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11.4 Senyals d’advertència 

Es caracteritzen per tenir un dibuix negre sobre un fons groc. 

 

11.5 Senyals de prohibició 

Es caracteritzen per tenir un dibuix negre sobre fons blanc i un contorn vermell. 
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11.8 Tanca 

 

A – Planta 

B – Alçat 

C – Perfil 
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11.9 Baranes 
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12 PRESSUPOST 



 



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR
I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,30 €

(CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

4,18 €

(QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

H1423230P-3 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer
recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3,65 €

(TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc
amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H142CD70P-5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731

9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1431101P-6 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,19 €

(ZERO EUROS AMB DINOU CENTIMS)

H1433115P-7 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

11,06 €

(ONZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

H1446004P-8 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 9,24 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

H1447005P-9 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 9,26 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1455710P-10 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

1,74 €

(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

H1459630P-11 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

4,40 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H145B002P-12 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

4,17 €

(QUATRE EUROS AMB DISSET CENTIMS)



Pressupost de l´estudi de seguretat i salut del PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR
I ELS COL·LECTORS EN ALTA DE CALDERS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H145K153P-13 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

15,37 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

H1461110P-14 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346
i UNE-EN ISO 20347

3,89 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

H1465275P-15 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

16,27 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H146J364P-16 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344
i UNE-EN 12568

1,73 €

(UN EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)

H1474600P-17 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 10,28 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H147L005P-18 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçària, homologat
segons UNE-EN 795

33,36 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

H147M007P-19 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció de caigudes d'alçària,
homologat segons UNE-EN 813

68,22 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)

H147N000P-20 u Faixa de protecció dorsolumbar 16,49 €

(SETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

H1481242P-21 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

15,94 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1482222P-22 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)
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H1484110P-23 u Samarreta de treball, de cotó 2,05 €

(DOS EUROS AMB CINC CENTIMS)

H1485140P-24 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 9,79 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H1485800P-25 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

13,40 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H1486241P-26 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors 21,57 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

H1487350P-27 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H1488580P-28 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i
UNE-EN 348

11,02 €

(ONZE EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1489890P-29 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó (65%-35%), color
blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

9,72 €

(NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

H148B580P-30 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador, elaborat amb serratge,
homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

11,87 €

(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

H1512010P-31 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de seguretat
normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda
perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs

7,27 €

(SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

H152J105P-32 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge
inclòs

3,82 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

H1534001P-33 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs

0,16 €

(ZERO EUROS AMB SETZE CENTIMS)

H153A9F1P-34 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

16,54 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
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H15Z1001P-35 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 29,34 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1004P-36 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1005P-37 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 15,41 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

H16F3000P-38 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 17,13 €

(DISSET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

H6452131P-39 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat
col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

16,98 €

(SETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)

HB2C1000P-40 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada

90,13 €

(NORANTA EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

HBA31011P-41 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina
d'accionament manual

14,66 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)

HBBAC005P-42 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser
vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

19,09 €

(DINOU EUROS AMB NOU CENTIMS)

HBBAC013P-43 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

21,11 €

(VINT-I-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)

HBBAE001P-44 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit 3,54 €

(TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

HBBAF004P-45 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

28,72 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

HBC12300P-46 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària 6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

HBC16632P-47 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada 4,47 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)
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HBC19081P-48 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,08 €

(UN EUROS AMB VUIT CENTIMS)

HBC1D081P-49 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

HBC1JF01P-50 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 15,25 €

(QUINZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HBC1KJ00P-51 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 4,04 €

(QUATRE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

HM31161JP-52 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

32,23 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HQU1531AP-53 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

178,00 €

(CENT SETANTA-VUIT EUROS)

HQU1A50AP-54 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

124,15 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HQU1H53AP-55 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

116,23 €

(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

HQU22301P-56 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

41,95 €

(QUARANTA-UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

HQU25701P-57 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)
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HQU27502P-58 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 13,44 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU2AF02P-59 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 84,99 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

HQU2D102P-60 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 40,29 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)

HQU2E001P-61 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 63,21 €

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)

HQU2GF01P-62 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

39,33 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

HQU2P001P-63 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs 1,38 €

(UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

HQUA1100P-64 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

82,26 €

(VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

HQUA2100P-65 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

81,77 €

(VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

HQUA3100P-66 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball

54,51 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HQUAAAA0P-67 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 138,35 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HQUACCJ0P-68 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 14,76 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQUAM000P-69 u Reconeixement mèdic 24,65 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

HQUZM000P-70 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions 13,94 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)
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OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut Calders

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

5,30 22,000 116,60

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

4,18 3,000 12,54

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 3)

3,65 2,000 7,30

4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)

5,93 2,000 11,86

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

9,26 2,000 18,52

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,19 84,000 15,96

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

11,06 9,000 99,54

8 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

9,24 7,000 64,68

9 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 9)

9,26 7,000 64,82

10 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
10)

1,74 25,000 43,50

11 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats
segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 11)

4,40 25,000 110,00

12 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 12)

4,17 25,000 104,25

13 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 13)

15,37 12,000 184,44

14 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

3,89 9,000 35,01

15 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 15)

16,27 9,000 146,43

16 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de
120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i
folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
(P - 16)

1,73 17,000 29,41

17 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 17) 10,28 9,000 92,52
18 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda

d'alçària, homologat segons UNE-EN 795 (P - 18)
33,36 9,000 300,24

euros
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19 H147M007 u Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçària, homologat segons UNE-EN 813 (P - 19)

68,22 2,000 136,44

20 H147N000 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 20) 16,49 10,000 164,90
21 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 21)

15,94 9,000 143,46

22 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 22)

6,58 9,000 59,22

23 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 23) 2,05 9,000 18,45
24 H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant (P - 24) 9,79 9,000 88,11
25 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471 (P - 25)
13,40 9,000 120,60

26 H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors (P - 26)

21,57 1,000 21,57

27 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
27)

3,82 9,000 34,38

28 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 28)

11,02 2,000 22,04

29 H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 29)

9,72 9,000 87,48

30 H148B580 u Parell de maniguets amb protecció per a espatlla, per a soldador,
elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348 (P - 30)

11,87 2,000 23,74

TOTAL CAPÍTOL 01.01 2.378,01

OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut Calders

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

7,27 20,000 145,40

2 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

3,82 30,000 114,60

3 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb
desmuntatge inclòs (P - 33)

0,16 100,000 16,00

4 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 34)

16,54 4,000 66,16

5 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

16,98 200,000 3.396,00

6 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New
Jersey, prefabricada i col.locada (P - 40)

90,13 10,000 901,30

7 HBA31011 m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora,
amb màquina d'accionament manual (P - 41)

14,66 10,000 146,60

8 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

19,09 2,000 38,18
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9 HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

21,11 2,000 42,22

10 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 44)

3,54 2,000 7,08

11 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

28,72 2,000 57,44

12 HBC12300 u Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 46) 6,58 15,000 98,70
13 HBC16632 u Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm

d'alçària i clavada (P - 47)
4,47 25,000 111,75

14 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 48)

1,08 200,000 216,00

15 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)

1,80 100,000 180,00

16 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 50)

15,25 10,000 152,50

17 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)

4,04 20,000 80,80

18 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

32,23 2,000 64,46

TOTAL CAPÍTOL 01.02 5.835,19

OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut Calders

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 35)

29,34 120,000 3.520,80

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 37) 15,41 2,000 30,82
3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó

d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 53)

178,00 10,000 1.780,00

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 54)

124,15 10,000 1.241,50

5 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 55)

116,23 10,000 1.162,30

6 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

41,95 10,000 419,50

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 57)

15,93 2,000 31,86

8 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 58)

13,44 2,000 26,88

9 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 59)

84,99 1,000 84,99

euros
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10 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 60)

40,29 1,000 40,29

11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 61)

63,21 1,000 63,21

12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 62)

39,33 1,000 39,33

13 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 63) 1,38 1,000 1,38
14 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 64)
82,26 1,000 82,26

15 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 65)

81,77 1,000 81,77

16 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 66)

54,51 1,000 54,51

17 HQUAAAA0 u Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 67) 138,35 1,000 138,35
18 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 68) 14,76 1,000 14,76
19 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal.lacions (P - 70) 13,94 120,000 1.672,80

TOTAL CAPÍTOL 01.03 10.487,31

OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut Calders

CAPÍTOL 04 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
36)

13,94 30,000 418,20

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 38) 17,13 9,000 154,17

TOTAL CAPÍTOL 01.04 572,37

OBRA 01 Pressupost Estudi de Seguretat i Salut Calders

CAPÍTOL 05 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 69) 24,65 10,000 246,50

TOTAL CAPÍTOL 01.05 246,50

euros
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL 01.01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.378,01
CAPÍTOL 01.02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 5.835,19
CAPÍTOL 01.03  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA 10.487,31
CAPÍTOL 01.04  DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL 572,37
CAPÍTOL 01.05  DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL 246,50
OBRA 01  Pressupost Estudi de Seguretat i Salut Calders 19.519,38
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19.519,38
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA 01  Pressupost Estudi de Seguretat i Salut Calders 19.519,38

19.519,38

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL .......................................................................... 19.519,38

13 % Despeses Generals SOBRE 19.519,38...................................................................... 2.537,52

6 % Benefici Industrial SOBRE 19.519,38............................................................................ 1.171,16

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE € 23.228,06

18 % IVA SOBRE 23.228,06................................................................................................ 4.181,05

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 27.409,11

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a 

vint-i-set mil quatre-cents nou euros amb onze centims

Calders, Octubre 2011
L´enginyera autora:

Anna Múrcia Balaguer
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