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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte denominat “Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i 

Albatàrrec”, al municipis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, desenvolupa els treballs de construcció 

dels col·lectors i l’EDAR que donaran servei a aquests dos municipis de la comarca del Segrià. És una 

de les actuacions previstes al Pla de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002) en 

la seva revisió del 2005, en el llistat d’actuacions programades per a la seva actualització del 2010. 

Aquest document descriu de forma concisa les característiques principals de les obres, de forma 

que sigui un resum que permeti comprendre l’abast del projecte. Per aquest motiu la informació que 

conté aquest document és limitada, i caldrà consultar els seus annexos per tenir més infromació. 

1.1 SITUACIÓ 

El projecte de col·lectors i EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec es desenvolupa a la Comunitat 

autònoma de Catalunya, dins de la província de Lleida, en els termes municipals de Montoliu de 

Lleida i Albatàrrec, en la comarca del Segrià i al marge esquerre del riu Segre.  

Tots dos municipis es caracteritzen per la seva proximitat amb la capital provincial, Lleida, 

situant-se al sud  d’aquesta en el pas de la carretera N-230 i a una distància aproximada de 8 i 6 km, 

respectivament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localització geogràfica de Montoliu de Lleida i Albatàrrec dins de la província de Lleida i la 
comarca del Segrià. 

El municipi de Montoliu de Lleida es un petit municipi situat a 166 metres d’altitud en el sector 

meridional del Pla de Lleida. Limita amb els municipis de Lleida al nord, Albatàrrec a l'est, Alfés al 

sud-est, Sunyer al sud-oest i Sudanell a l'oest. S'estén al marge esquerre del Segre i s'allargassa vers 

el sud fins a la riba dreta del riu de Set, que forma en part el límit sud-occidental. Travessen el sector 
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planer proper al Segre el canal d'Urgell (que desguassa en aquest riu dins el terme municipal), 

l'antiquíssima sèquia de Torres i el canal de Seròs.  

El terme comprèn el poble i cap de municipi de Montoliu de Lleida, la urbanització de l'Abellà i 

l'antic terme i despoblat de Tabac. La carretera N-230, procedent de Llardecans i Sudanell, passa pel 

nord del poble. Travessa el sector meridional l'autopista AP-2, poc abans de la sortida que porta a 

Lleida, ja al terme d'Albatàrrec. 

Albatàrrec s'estén a la vora esquerra del riu Segre a 147 metres d’altitud. Limita amb el municipi 

de Lleida al nord i al nord-est, i amb els d'Alfés al sud-est i Montoliu de Lleida al sud-oest.  

El terme comprèn el poble i cap de municipi d'Albatàrrec, únic nucli de població agrupada del 

municipi, i el despoblat de Pedrós. Les principals vies de comunicació són la carretera N-230, que va 

a Lleida, l'autopista AP-2 de Barcelona a Lleida i a Saragossa (l'accés a l'autopista que porta a Lleida 

es troba dins el terme d'Albatàrrec), la C-12 que va d'Amposta a Àger, una carretera que va a Alfés i 

diversos camins rurals. 

1.2 ESTAT ACTUAL DELS MUNICIPIS 

En l’actualitat, cap dels dos municipis presenta un sistema de sanejament per a les aigües 

residuals urbanes que produeixen, de manera que aquestes són abocades directament al medi 

receptor sense cap tipus de tractament. 

En el cas del municipi de Montoliu de Lleida es fa un abocament directe al canal d’Urgell en el seu 

pas per la localitat. En la urbanització de l’Abellà, pertanyent al municipi de Montoliu de Lleida, el 

sanejament és resolt mitjançant un abocament directe al riu Segre. Hi ha una fossa sèptica en les 

proximitats a la urbanització que actualment s’ha optat per anul·lar-se en no efectuar-ne el 

manteniment corresponent. Per aquesta raó, es va executar un col·lector que recondueix les aigües 

negres per abocar-les directament al riu Segre. 

En el municipi d’Albatàrrec tampoc es realitza cap tipus de tractament de depuració de les aigües 

residuals. Aquestes són conduïdes a través d’un col·lector fins a arribar a una sèquia situada al nord-

oest del municipi, on són abocades directament. Després de recórrer un centenar de metres, la 

sèquia desemboca en el riu Segre. 

1.3 OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

L'objecte del present Projecte és la definició dels processos, de les obres i les instal·lacions 

necessàries per a la depuració de les Aigües Residuals del sistemes de Montoliu de Lleida i 

Albatàrrec. 

L’objectiu bàsic d’aquest projecte és dotar el nuclis de Montoliu de Lleida, la urbanització de 

l’Abellà i Albatàrrec, d´un sistema de sanejament d´aigües residuals amb un cost de manteniment 

baix, un alt rendiment de depuració i una gran flexibilitat, que pugui adaptar-se a les variacions de 

cabal i de la càrrega contaminant dels abocats. 
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Aquesta Sistema de Sanejament tractarà les aigües residuals originàries dels nuclis urbans 

mencionats, i un cop depurades, es restituiran a al riu Segre, beneficiant l’estat mediambiental del 

riu. 

Aquesta obra d’infraestructura és necessària per acomplir amb els objectius fixats amb la 

Directiva marc de l’aigua (2000/60/CE), la Directiva 91/271/CEE, la Directiva 98/15/CE, el Reial 

Decret-llei 11/1995 i el Reial Decret 509/1996, i es troba dins del Programa de sanejament d’aigües 

residuals urbanes (PSARU 2005) del Pla de sanejament de Catalunya. A més, dins del Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal de cadascun dels municipis en qüestió, es contempla executar una estació 

depuradora d’aigua residual per al sanejament de les aigües residuals urbanes. 

Per altra banda, L’Agència Catalana de l’Aigua promou la construcció d'aquestes estacions 

depuradores per tal d’aconseguir un bon estat de les aigües abocades. No obstant això la zona de 

Lleida presenta en l'actualitat nombroses i greus manques dintre del cicle integral de l'aigua, 

sobretot quant al sistema de depuració, inexistent en molts indrets. Existeixen alguns nuclis de 

població que per motius generalment associats a la seva reduïda grandària o ubicació 

geogràficament dispersa, aboquen les seves aigües residuals directament a lleres i sòls, sense un 

tractament previ de depuració. 

1.4 RESULTATS A OBTENIR 

La qualitat de l’efluent de sortida de l’EDAR ve establerta pel Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de 

Desembre, que estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes i 

contempla la incorporació de la Directiva Europea 91/271/CEE en la que es fixen els requisits tècnics 

que han de complir els sistemes col·lectors i les instal·lacions de tractament d’aigües residuals, així 

com els requisits dels abocaments procedents de les instal·lacions secundàries. 

 

• Qualitat exigida en l’aigua del efluent de l’EDAR 

Paràmetre Concentració 
Percentatge de reducció 

mínim (2) 

Demanda bioquímica d’oxigen 
(DBO5  a 20 oC sin nitrificació) (1) 

25 mg O2 /l 70-90 % 

Demanda química d’oxigen (DQO) 125 mg O2/l 75% 

Matèria en suspensió (MES) 35 mg/l 90 % 

Fòsfor total 2 mg/l P(3) 
1 mg/l P(4) 

80% 

Nitrogen total 15 mg/l N(3) 
10 mg/l N(4) 

70-80% 

(1) Aquest paràmetre es pot substituir per un altre: Carboni Orgànic Total (COT) o 
Demanda Total d’Oxigen (DTO) si pot trobar-se una correlació entre DBO5 i el paràmetre 
substitutiu.  
(2) Reducció relacionada amb la càrrega de cabal a l’entrada. 
(3) de 10.000 a 100.000 habitants equivalents 
(4) més de 100.000 habitants equivalents 

Taula 1. Concentracions límit exigides en la qualitat del efluent de l’EDAR. 
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2. DADES DE DISSENY 

 
2.1 CARACTERÍSTIQES DE L’EMPLAÇAMENT 

El terme municipal de Montoliu de Lleida, de dimensions força reduïes, 7,24 km2, es troba al 

sector meridional del Pla de Lleida, estenent-se de nord a sud entre el marge esquerre del riu Segre i 

la riba dreta del riu Set. Se situa a una altitud de 166 m, una longitud de 0.590881o i a una latitud de 

41.560817o. 

Montoliu de Lleida limita al nord amb Albatàrrec. El terme municipal d’Albatàrrec té una extensió 

de 10.5 km2 i es troba a una altitud de 147 metres. Les seves coordenades són: longitud 0.606572o i 

latitud 41.574206o. 

Els terrenys on es projecta la ubicació de l’EDAR se situen en el terme municipal de Montoliu de 

Lleida, al igual que la gran part de les actuacions per a la construcció dels col·lectors, a excepció de 

part del col·lector que recull les aigües d’Albatàrrec, que se sitúa dins del terme municipal del propi 

municipi.  

Al terme municipal de Montoliu de Lleida els cursos d’aigua presents són el riu Segre i el riu Set 

(un curs estacional), així com els creats artificialment per al regadiu: el canal d’Urgell, el qual rega el 

32% dels cultius de Montoliu de Lleida i cedeix les seves aigües sobrants al riu Segre, dins del terme 

municipal; el canal de Seròs, que circula paral·lel al Segre dins del terme municipal, no rega cap cultiu 

del terme donat que la seva funció és alimentar una central elèctrica situada al barranc de Carratalà; 

i la antiga sèquia de Torres, més al nord que es troba en funcionament des del segle XII. 

A la vora del riu Segre se situa la zona coneguda com Els Patamolls de Montoliu, que està 

catalogada com a zona humida i espai d’interès natural. Està composada per uns herbassars humits i 

arbredes situats a banda i banda d’un rec de derivació del Canal d’Urgell cap al riu Segre, ocupa unes 

14 hectàrees de terreny i és un espai prou singular com per tenir cura de la seva conservació. 

2.2 CLIMATOLOGIA 

La climatologia de l’àmbit d’actuació del sector correspon a la climatologia comuna de l’estepa de 

la depressió de l’Ebre. Aquest clima es tradueix amb temperatures una mica extremes (mitjana de 14 

a 15oC), estius molt secs i pluges anàrquiques i poc freqüents. La irregularitat pluviomètrica és 

peculiar i les variacions interanuals són marcades, encara que es pot qualificar de poc plujós (la 

mitjana seria de 400 mm aproximadament). Les variacions estacionals també són notables, sent la 

tardor i la primavera les èpoques més plujoses. Els vents més freqüents bufen del nord-est, sud-oest 

i oest. 

2.3 POBLACIÓ 

La població de Montoliu de Lleida es troba repartida entre dos nuclis urbans: el format per la 

zona del poble original i la urbanització situada entre el poble i Albatàrrec i coneguda amb el nom de 

L’Abellà. Segons les dades obtingudes de l’IDESCAT, el municipi de Montoliu de Lleida consta d’una 
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població de 495 habitants (2010), xifra que el col·loca entre els deu municipis menys poblats de la 

comarca del Segrià. 

Pel que fa a la població del municipi d’Albatàrrec, les dades també s’han obtingut a través de 

l’IDESCAT. Albatàrrec és el 13è municipi més poblat del Segrià, amb una població de 1.979 habitants 

a l’any 2010. 

La estacionalitat del municipi de Montoliu de Lleida és pràcticament menyspreable, però cal tenir 

en compte la demanda de treballadors que cada any té lloc durant el període de recollida de la 

fruita. Així, el volum de treballadors que arriben a Montoliu de Lleida per aquesta raó pot arribar a 

ser de 150 persones de mitja. 

Pel que fa a Albatàrrec, no existeix una gran estacionalitat de població a excepció del volum de 

treballadors que, al igual que en el cas de Montoliu de Lleida, cada any arriben per a la campanya de 

recollida de fruita durant els mesos d’estiu. El nombre d’habitants en que es veu incrementada la 

població en aquest sentit pot variar entre 300 i 400 persones. Per altra banda, tenint en compte les 

dades referents als habitatges no principals, la estacionalitat en aquest sentit pot arribar a ser de 

161 habitants. 

Finalment, per tal de fer el dimensionament de les estacions depuradores caldrà treballar amb la 

població futura a un horitzó de 25 anys. Tenint en compte el creixement viscut per tots dos 

municipis en els darrers anys, es fa una prognosi de població per a l’any 2036 que es resumeix en la 

següent taula. 

 

• Previsió de població a Montoliu de Lleida i Albatàrrec al 2036 

Municipi 
Creixement 

esperat 
Tipus de població 

Població 
(hab.) 2011 

Població (hab.) 
2036 

Montoliu de 
Lleida 

0.5% 
Fixa 495 560 

Estacional 0 0 
 - Treballadors temporals 150 150 

Albatàrrec 2.6% 
Fixa 2.070 3.932 

Estacional 167 317 
 - Treballadors temporals 350 350 
 TOTAL 3.082 5.309 

Taula 2. Població futura a Montoliu de Lleida i Albatàrrec (previsió pel 2036) 

 

2.4 CABALS I QUALITAT DE L’AIGUA A TRACTAR 

El subministrament d’aigua a la localitat de Montoliu de Lleida està gestionat pel propi 

ajuntament del municipi. L’ajuntament paga un cànon anual per captar aigua del canal d’Urgell, 

gestionat per l’Agència Catalana de l’Aigua, qui li permet desviar una quantitat d’aigua il·limitada cap 

al dipòsit municipal. 

L’abastament d’aigua al municipi d’Albatàrrec està gestionat per la companyia Aqualia Gestió 

integral de l’aigua S.A. Segons la informació facilitada per aquesta gestora, l’aigua subministrada a 
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Albatàrrec es compra a la ciutat de Lleida, transportant-la per canonades soterrades fins al dipòsit 

municipal on s’emmagatzema.  

Es pren com a dotació d’aigua el valor obtingut per la relació entre el consum d’aigua real i la 

població. S’adopta per al càlcul dels cabals d’aigües residuals una dotació d’aigua per a usos 

domèstics diferent per a cada municipi. Per a Montoliu de Lleida es creu convenient agafar un 

consum de 180 l/hab·dia, mentre que per Albatàrrec s’adoptarà una dotació de 140 l/hab·dia. 

Els cabals mig per a cada municipi són els següents: 

• Cabals mig 

 Montoliu de Lleida Albatàrrec Total 

Cabal mig mínim (2035) 4.4 m3/h 19.5 m3/h 23.9 m3/h 
Cabal mig màxim (2035) 5.3 m3/h 22.8 m3/h 28.1 m3/h 

Taula 3. Cabals migs a Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

I els cabals de disseny són els següents: 

• Cabals de disseny 

 Montoliu de Lleida Albatàrrec Total 

Cabal mig diari, QMD 128.2 m3/dia 547.3 m3/dia 675.5 m3/dia 
Cabal mig horari, QMH  5.3 m3/h 22.8 m3/h 28.1 m3/h 
Cabal punta, QPH 12.2 m3/h 52.4 m3/h 64.6 m3/h 
Cabal dilució, QD 26.5 m3/h 114 m3/h 140.5 m3/h 
Cabal mínim, QMINH 2.65 m3/h 11.4 m3/h 14.1 m3/h 

Taula 4. Cabals de disseny a Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

Pel que respecta a la qualitat de l’aigua a tractar, es pren com a referència el valor de les 

càrregues contaminants de l’EDAR de Torres de Segre, pròxima a l’àmbit d’estudi i de 

característiques similars. 

• Càrregues contaminants EDAR Torres de Segre 

Paràmetre Valor 

DBO5 200 mg/l 
DQO No disponible 
MES 200 mg/l 
NTK 19.1 mg N/l 
PT 2.61 mg P/l 

 Taula 5. Càrregues contaminants al afluent de l’EDAR de 
Torres de Segre. 

 

2.5 TOPOGRAFIA 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha treballat amb plànols cartogràfics de la zona a escala 

1:5000 publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, tant en format ràster com en format CAD. 

Les principals característiques del sector són la presencia de cursos d’aigua artificials (canal 

d’Urgell, canal de Seròs i sèquia de Torres) i naturals (riu Segre), i un terreny amb pendents suaus i 

relleu suau que és idoni per a l’explotació agrària. 
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El municipi de Montoliu de Lleida es troba a 166 metres d’altitud, mentre que Albatàrrec a 147 

metres d’altitud. Tot i així, la pendent del àmbit d’estudi decreix molt suaument en sentit Albatàrrec-

Montoliu de Lleida, paral·lelament al riu Segre, i de forma més accentuada en sentit transversal al 

riu. 

2.6 GEOLOGIA 

L’àmbit d’estudi forma part de la Depressió Central Catalana, a l’extrem nord-est de la conca de 

l’Ebre. Aquesta conca limita al nord amb els Pirineus, al sud-est amb la serralada Costanera Catalana 

i al sud/sud-oest amb la branca aragonesa de la serralada Ibèrica. 

La zona on es preveu construir la planta depuradora, a la vora del riu Segre, disposa de material 

sedimentari que pertany al sistema de les “Terrasses del riu Segre”. Els sediments quaternaris del 

sector són constituïts, bàsicament, per sòls al·luvials-col·luvials, (dipòsits de glacis i de fons de vall) 

representats per graves de naturalesa principalment calcària i morfologies arrodonides, gresos, llims 

i argiles de tonalitats ocres. 

El substrat rocós que aflora és constituït per una alternança de nivells competents de gresos i 

nivells menys resistents de fins (argiles i llims), juntament amb la presència de successions de lutites,  

formacions pròpies de l’Oligocè. 

2.7 ESTUDI D’INUNDABILITAT 

El Pla INUNCAT conté l’estudi realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que defineix les 

àrees potencialment inundables des d’un punt de vista geomorfològic. Aquest tipus d’estudi permet 

identificar problemàtiques d’inundació que el mètode de simulació hidràulica no pot detectar. 

D’aquest estudi s’observa que el terme municipal de Montoliu de Lleida inclou les àrees 

potencialment inundables del riu Segre i el riu Set. No obstant, la zona d’estudi es troba fora de la 

zona de risc, es a dir, fora de la zona d’inundació per a una avinguda de període de retorn de 500 

anys (301.9 m3/s) i per tant és òptima per a la construcció de la nova EDAR de Montoliu de Lleida i 

Albatàrrec. 

3. ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 
3.1 SELECCIÓ D’ALTERNATIVES  

Per a la definició d’un sistema de sanejament de les aigües residuals dels municipis de Montoliu 

de Lleida i Albatàrrec s’han considerat les següents possibles actuacions: 

• No actuació o cap tipus de tractament de les aigües residuals: solució cero o alternativa 0. 

• Sistema de col·lectors fins a  una EDAR ja en servei per al tractament de les aigües de tots dos 

municipis. Les EDAR més properes son: 

- EDAR de Lleida 

- EDAR d’Alcarràs 

- EDAR d’Alfés 
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• Sistema de depuració independent per a cada municipi. 

• Sistema de depuració conjunt per a tots dos municipis. 

 

� ALTERNATIVA 0: No actuar 

La solució zero consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació i per tant continuar amb l’escenari 

actual. Amb ella no es solucionaria la problemática dels punts d’abocament descontrolat que 

existeixen i perduraría la contaminació de les aigües superficials. 

� ALTERNATIVA 1: Sistema de col·lectors fins a una EDAR actualment en servei 

L’Alternativa número 1 consisteix a projectar tot un seguit de col·lectors que transportin les 

aigües residuals a tractar fins a una EDAR que estigui en servei en la actualitat i que estigui situada 

pròxima als municipis d’estudi. Les EDAR’s considerades són les següents: 

� EDAR de Lleida: Tractament biològic amb eliminació de nitrògen i fòsfor, amb un cabal de 

disseny de 87.500 m3/dia, una població equivalent de disseny de 186.666 hab-eq i una 

DBO5 de disseny de 120 mg/l. Assisteix als municipis d’Alpicat i Lleida i va ser ampliada 

l’any 2010. 

 

� EDAR d’Alcarràs: Tractament biològic de fangs activats de mitja càrrega, amb un cabal de 

disseny de 1.680 m3/dia, una població equivalent de disseny de 6.440 hab-eq i una DBO5 

de disseny de 230 mg/l. Assisteix únicament al municipi d’Alcarràs. 

 

� EDAR d’Alfés: Tractament per llacunatge amb macròfits, amb un cabal de disseny de 15 

m3/dia amb una població sanejada de 329 habitants. Assisteix únicament al municipi 

d’Alfés. 

Figura 2. EDAR’s més properes a la zona d’estudi. 
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Estudiant les característiques de cada una de les depuradores, s’extreu que l’EDAR d’Alfés té una 

capacitat de tractament molt més baixa que la resta, pel que una connexió de les aigües residuals de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec caldria una ampliació de l’EDAR de tal magnitud que equivaldria a fer 

una de nova. Per aquest motiu aquesta alternativa queda directament descartada sense aprofundir 

en el seu anàlisis.  

Per tant, l’alternativa 1 queda dividida en les següents possibilitats: 

- Alternativa 1.1: Connexió a l’EDAR de Lleida 

- Alternativa 1.2: Connexió a l’EDAR d’Alcarràs 

 

� ALTERNATIVA 2: Sistema de depuració independent per a cada municipi 

Aquesta opció consisteix en dotar cada nucli urbà amb una depuradora,  projectant i construint 

dues EDAR que donin servei a cadascun dels municipis per separat. Aquesta alternativa permet 

reduir la longitud total de col·lectors i evitar la intersecció d’aquests amb el riu Segre o 

infraestructures de la zona. Per contra, la construcció de dues depuradores fa que s’incrementen els 

costos de construcció i d’explotació. 

� ALTERNATIVA 3: Sistema de depuració conjunt per a tots dos municipis 

L’alternativa 3 planteja la construcció d’una nova depuradora que tracti les aigües provinents dels 

dos municipis estudiats. Al igual que les alternatives 1, es tractaria d’una solució centralitzadora però 

d’envergadura menor que les primeres. Es pretén aprofitar la proximitat dels nuclis per construir una 

única EDAR que permeti aprofitar economies d’escala i reduir els costos d’explotació. 

3.1.1 CRITERIS DE SELECCIÓ I VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Els criteris de selecció que es tenen en compte s’inclouen dins de tres tipologies: econòmics, 

tècnics i mediambientals. 

• Econòmics 

- Inversió en col·lectors 

- Inversió en línies de tractament 

- Costos d’explotació 

 

• Tècnics 

- Laminació del factor d’estacionalitat 

- Dispersió del cabal d’abocament 

- Fiabilitat de les instal·lacions 

- Complexitat tècnica construcció col·lectors 

- Complexitat tècnica construcció EDAR 

 

• Ambientals 

- Afectació a la població humana 

- Afectació al medi ambient 

- Afectació a la xarxa fluvial 
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A continuació es mostra la matriu final de selecció de l’anàlisi multicriteri. 

 

CRITERI 
PES 

ESPECÍFIC 

ALTERNATIVES 

1.1 1.2 2 3 

• Econòmics 40 25.2 18.5 24.8 27.7 

Inversió en col·lectors 20 0.26 0.29 1 0.96 
Inversió en línies de tractament 10 1 0.93 0.39 0.61 
Costos d’explotació 10 1 0.34 0.09 0.24 

• Tècnics 45 17.4 13.65 36.7 35 

Laminació del factor d’estacionalitat 6 1 0.06 0.02 0.02 
Dispersió del cabal d’abocament 8 0.24 0.27 1 1 
Fiabilitat de les instal·lacions 6 0.01 0.2 1 0.5 
Complexitat tècnica construcció 
col·lectors 

13 0.26 0.21 1 0.96 

Complexitat tècnica construcció 
EDAR 

12 0.5 0.6 0.8 0.95 

• Ambientals 15 12.5 11.5 10 11.5 

Afectació a la població humana 5 0.8 0.8 0.6 0.7 
Afectació al medi ambient 5 0.8 0.6 0.5 0.7 
Afectació a la xarxa fluvial 5 0.9 0.9 0.9 0.9 

TOTAL 100 55.1 43.6 71.5 74.2 

Taula 6. Matriu final de l’anàlisi multicriteri de selecció d’alternatives. 

 

3.2 SELECCIÓ DEL TRACTAMENT DE DEPURACIÓ 

En el cas de la tipologia de tractament s’ha realitzat una preselecció seguint els criteris i consells 

de la literatura tècnica per a escollir les alternatives més adequades a la situació de Montoliu de 

Lleida i Albatàrrec, on s’ha tingut en compte: 

� Assolir el nivell de tractament exigit. 

� No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin suficients 

garanties en el procés de depuració. 

� Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius. 

� Buscar alternatives que dotin de flexibilitat a la instal·lació, permetent la seva implantació 

per fases i ampliacions futures. 

Per a poder considerar tot això, s’ha creat un sistema multicriteri de decisió. En aquest sistema 

multicriteri per a l’obtenció del millor sistema de tractament s’han tingut en compte els següents 

conceptes: (a) superfície necessària per a construir el sistema, (b) complexitat de la Construcció, (c) 

complexitat d’explotació i manteniment, (d) costos de construcció, (d) costos d’explotació i 

manteniment, (e) rendiment en l’eliminació de contaminants, (f) estabilitat en la qualitat de l’aigua 

efluent, (g) impacte ambiental de cada opció i (h) producció de fangs. 

Abans de tot però, es realitza una primera preselecció d’alternatives entre tots el sistemes de 

tractament existents en l’actualitat, convencionals o naturals, segons la idoneïtat del tractament per 
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al volum de població a assistir i segons la superfície requerida per cada alternativa. D’aquesta 

manera, s’obtenen 5 alternatives preseleccionades per al tractament de depuració, que son les 

següents: 

 

1) Biodiscs 

2) Tractament fisicoquímic 

3) Aireig prolongat 

4) Llacuna airejada 

5) Llacuna anaeròbia 

A partir d’aquí, es realitza un anàlisi multicriteri analitzant cadascun dels conceptes anteriorment 

esmentats i donant un pes a cadascun d’ells. 

A continuació es mostra la matriu final de selecció, amb la valoració de cada criteri per als 

diversos tractaments preseleccionats.  

 

• Matriu final de selecció 

 Biodiscs 
Tract. 

fisicoquímic 
Aireig 

prolongat 
Llacuna 
airejada 

Llacuna 
anaeròbia 

PES 

Superfície necessària 9 10 10 9 9 25 
Complexitat 
constructiva 

7 5 5 7 8 3 

Complexitat 
d’explotació i 
manteniment 

5 3 3 7 10 7 

Costos de construcció 4 6 3 4 9 3 
Costos d’explotació i 
manteniment 

8 9 8 7 10 15 

Rendiment eliminació 
contaminants 

7 7 8 7 5 15 

Estabilitat del 
tractament 

7 6 7 5 5 10 

Impacte ambiental 9 8 7 6 4 12 
Producció de fangs 8 1 7 9 9 10 

PUNTUACIÓ TOTAL 776 710 759 729 759  

Taula 7.  Matriu final de selecció de tractament 

3.3 SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ DE L’EDAR 

Es plantegen dos parcel·les en diferents punts del terme municipal de Montoliu de Lleida coma 

possibles ubicacions de la futura depuradora. Les 2 alternatives seleccionades es situen dins de 

terrenys no urbanitzables on actualment existeixen conreus de regadiu. Les dues alternatives (A i B) 

es poden observar en la següent figura: 

 

 



MEMÒRIA 

14 
 

Figura 3. Alternatives de ubicació de l’EDAR dins del terme municipal de Montoliu de Lleida. 

El conjunt de condicionants i criteris per a la selecció de la ubicació de l’EDAR s’han agrupat en 3 

conjunts: 

� Criteris econòmics 

� Criteris estrictament tècnics 

� Criteris ambientals 

Entre els criteris econòmics s’han estudiat variables tals com la longitud necessària de col·lectors 

per a cada alternativa (i per tant el seu cost), una estimació del cost del moviment de terres 

necessari per a cada alternativa en funció de la ondulació del terreny i cota, i un estimador del cost 

general de l’obra englobant altres aspectes no tractats en els punts anteriors. 

Pel que fa als criteris estrictament tècnics es tracta de condicionants tècnics que poden variar el 

cost d’inversió inicial de l’obra, així com el cost de la seva explotació. Els criteris tinguts en compte 

en aquest sentit són per exemple les condicions geotècniques, la inundabilitat de la parcel·la, 

l’accessibilitat o la disponibilitat de terreny suficient. 

Finalment, pel que fa als criteris ambientals s’ha valorat l’efecte que la infraestructura pot tenir 

sobre el medi que l’envolta, així com les afectacions sobre la població humana en cada cas. Els 

criteris concrets tinguts en compte són l’impacte visual i acústic, l’acceptació social, i les molèsties 

que les obres poden provocar sobre la població. 

En la Figura 4 es pot observar la possible configuració del traçat dels col·lectors per a cadascuna 

de les dues alternatives. 
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Figura 5. Traçat proposat per als col·lectors de cadascuna de les dues alternatives d’ubicació de l’EDAR 

A continuació es mostren els resultats de l’anàlisi multicriteri realitzat per a la selecció de la ubicació 

de l’EDAR. 

 

CRITERI PES ESPECÍFIC 
ALTERNATIVES 

A B 

• Econòmics 40 35 30 

Cost dels col·lectors 15 0.9 1 
Moviment de terres 15 0.9 0.6 
Cost general 10 0.8 0.6 

• Tècnics 35 33.2 29.3 

Condicionants geotècnics 7 1 1 
Inundabilitat 10 1 1 
Accessibilitat 10 0.9 0.55 
Disponibilitat de terreny 8 0.9 0.85 

• Ambientals 25 18.5 21.5 

Impacte visual i acústic 10 0.6 0.8 
Acceptació social 10 0.8 0.9 
Afectació de les obres  5 0.9 0.9 

TOTAL 100 86.7 80.8 

Taula 8. Matriu final de selecció de la ubicació de l’EDAR 

 

 



MEMÒRIA 

16 
 

3.4 CONCLUSIÓ DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 

Els resultats de l’estudi d’alternatives han estat els següents: 

 

� Queda justificada la construcció d’un sistema de depuració conjunt per al municipis de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec (EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec). 

 

� A partir d’una preselecció de sistemes de tractament d’aigües residuals representatius de les 

metodologies actuals i mitjançant un anàlisi multicriteri s’ha determinat que el sistema de 

depuració per biodiscs és la solució òptima per aquest projecte. Els Biodiscs tenen un alt 

rendiment de depuració, un baix consum energètic, un impacte visual i acústic mínim i una 

emissió d’olors i aerosols pràcticament nul·la. Així mateix es tracta de la alternativa que un 

millor rendiment en relació a altres factors com superfície necessària, explotació i capacitat 

d’ampliació. 

 

� S’ha determinat que la millor ubicació de la nova EDAR correspon a la de la alternativa A, 

situada entre el riu Segre i Montoliu de Lleida, al nord-oest del municipi. 

 

En l’annex corresponent a l’Estudi d’Alternatives es desenvolupen tots els passos seguits en 

l’anàlisi, a més d’explicar el perquè de cadascun dels indicadors contemplats. 

4. SOLUCIÓ ADOPTADA 

 
4.1 ESQUEMA GENERAL DEL TRACTAMENT 

La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades als municipis de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec així com la de tractament dels fangs produït es defineix a 

continuació. 

� Línia d’aigua 

 

� Pretractament: 

i. Tamís rotatiu  

 

� Tractament primari: 

ii. Tanc polivalent de tres cambres (que actuen simultàniament com a tancs de 

regulació de cabals, decantadors primaris i digestors de fangs) 

 

� Tractament secundari:  

iii. Tractament biològic mitjançant Contactors Biològics Rotatius (CBR) o Biodiscs. 

iv. Decantació secundaria per mitjà de decantador lamel·lar 
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� Línia de fangs 

 

i. Purga i recirculació de fangs en excés i sobrenedants del decantador lamel·lar cap al 

pou de capçalera 

ii. Digestió de fangs en el tanc polivalent 

iii. Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug 

iv. Emmagatzematge de fangs deshidratats 

 
4.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE DEPURACIÓ PROPOSAT 

La línia de tractament d’aigua proposada està constituïda per un pou de bombament de 

capçalera format per dues (1+1) bombes centrífugues submergibles que impulsen l’aigua bruta fins 

el pretractament format per un tamís dinàmic rotatiu. El pou de bombament, apart de rebre les 

aigües residuals brutes, rebrà també la purga de fangs en excés del tractament biològic posterior, 

així com els flotants retinguts en el clarificador secundari. 

Un cop desbastada, l’aigua arriba per gravetat a dos tancs polivalents (que actuen 

simultàniament com tancs de regulació de cabal, decantadors primaris i digestors de fangs). El 

decantador primari és un element que actua per eliminar la contaminació formada per la fracció 

sedimentable i els flotants, a un baix cost energètic. Al tractar-se d’una EDAR de més de 500 h-e, els 

tancs polivalents seran de formigó (obra civil) en forma de paral·lelepípede i amb tres 

compartiments. 

Després d’una arqueta de distribució, l’aigua es conduïda a dues línies de tractament amb tres 

mòduls de contactors biològics rotatius cada línia (tractament biològic) i quatre dos clarificadors 

lamel·lars. En tractar-se d’una EDAR de més de 1.500 h-e els Biodiscs estaran ubicats en bótes 

semienterrades de formigó (obra civil) i el decantador lamel·lar s'instal·larà separadament pel que fa 

al mòdul de Biodiscs. Les cobertes són d'alumini amb sistema d'obertura assistida que permet l'accés 

a tots els components de mòdul dels biodiscs. 

La línea de tractament de fangs està formada per dues bombes submergibles de purga que 

conduiran els fangs en excés al pou de bombament de l’entrada de la planta per passar, 

posteriorment, als tancs polivalents. Aquestes bombes es regeixen mitjançant un temporitzador a 

què es programa la cadència amb la qual ha d'actuar la bomba així com el temps que ha de 

funcionar cada vegada que s'acciona. Els termes d'aquesta programació dependran de les 

característiques de cada planta, així com de l'aigua residual que tracti, encara que generalment es 

tracta d'un equip que sol treballar de l'ordre d'una hora al dia en total (3 minuts cada 2 hores). 

Els fangs produïts s'emmagatzemen en el Tanc Polivalent durant diversos mesos on pateixen una 

fermentació anaeròbia, una forta reducció del seu volum i un augment del seu grau de sequedat (de 

60 a 80 g/l). Dues bombes peristàltiques aspiren els fangs del tanc polivalent, per impulsar-lo a un 

decantador centrífug. El fang deshidratat és dipositat a un contenidor mitjançant un 

cargol/compactador per la seva posterior evacuació. Tot això implica que els fangs extrets siguin 

idonis per a la seva aplicació agrícola o en la jardineria. 
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L’aigua depurada i l’aigua dels by-passsos s’uneixen als pous de registre de la canonada de 

sortida.  

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 
5.1 COL·LECTOR D’ARRIBADA 

L’obra de col·lectors es divideix en dos trams independents:  

� Col·lector d’Albatàrrec: Aquest col·lector recull les aigües residuals del municipi 

d’Albatàrrec i de la urbanització de l’Abellà i les condueix fins a l’EDAR. El punt d’inici del 

col·lector se situa en el punt de connexió PC-1 , en la intercepció amb el col·lector de 

sortida de la xarxa de clavegueram actual del municipi d‘Albatàrrec. El seu traçat 

transcorre paral·lel a la sèquia de torres, i al PK 1+075 arriba al punt de connexió amb la 

xarxa de clavegueram de la urbanització de l’Abellà. Al PK 1+133, el col·lector deixa de 

seguir un traçat paral·lel a la sèquia i s’interna entre els camps de regadiu situats a la 

vora del riu Segre, seguint primerament un camí existent i resseguint els limits dels 

camps de conreu. Finalment, arriba a l’EDAR amb una longitud total de 2.468 metres. 

 

� Col·lector de Montoliu: Aquest col·lector recull únicament les aigües residuals del 

municipi de Montoliu de Lleida. El seu traçat és pràcticament recte. Comença en el punt 

de connexió PC-3 amb la xarxa de clavegueram del municipi, i després continua pel camí 

de l’Horta Vella transversal al riu Segre fins a arribar a l’EDAR, amb una longitud total de 

825 metres. Aquest col·lector presenta dos punts conflictius en tant que ha de travessar 

en primer lloc el canal de Seròs i a continuació la carretera C-230a. Les dues 

intercepcions es solucionen amb el sistema de perforació rotativa amb crics hidràulics.  

La connexió de tots dos col·lectors amb la nova EDAR es realitza en el punt de connexió PC-4, on 

se farà el pou de registre d’entrada a l’EDAR. 

Les rases tindran una base d’amplada de 0.8 m i 2 metres de profunditat mitja. Les conduccions 

són de PEAD de 315 mm (diàmetre mínim). Es consideren pous de registre cada 50 m 

aproximadament. S’executaran pous de diàmetre 0.8 m en general, i de 1.2 metres per aquells que 

superin els 3 metres de profunditat. 

5.2 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

 

La xarxa d’abastament d’aigua potable es projecta mitjançant una conducció en Polietilè d’Alta 

Densitat Banda Blava de diàmetre 63 mm que discorre des de la connexió amb la xarxa municipal de 

Montoliu de Lleida fins a la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR.  Es posaran arquetes als punts baixos (per 

facilitar el buidat de les canonades per averia) i als punts alts (per desallotjar l’aire si hi hagués 

concentració d’aire). 
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5.3 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC  

L’escomesa de l’energia elèctrica es realitzarà a partir de la xarxa de distribució elèctrica bàsica 

pertanyent a la Distribuïdora Elèctrica de Montoliu S.L. o de la línea de mitja tensió de Fecsa-Endesa 

que rodeja Montoliu de Lleida i que discorre paral·lela al canal de Seròs, a les proximitats del camí 

d’accés a l’EDAR. 

La línea elèctrica discorrerà en la seva totalitat soterrada, aprofitant la rasa executada per al 

col·lector de Montoliu i l’aigua d’abastament. Un cop a l’EDAR, es distribuirà l’energia elèctrica a 

totes les instal·lacions que requereixin de subministrament.  

S'estableix un consum mitjà d’energia elèctrica de 397.96 kWh/dia. 

5.4 POU DE BOMBAMENT DE CAPÇALERA 

El pou de bombament es dimensiona considerant un cabal admissible igual al cabal de dilució 

(140.5 m3/hora). El pou tindrà un volum efectiu de 8.5 m3 i un volum total de 22.7 m3, amb dues 

(1+1) bombes centrífugues submergibles amb una capacitat de 64.6 m3/h que treballaran de manera 

alternada, impulsant l’aigua bruta fins al tamís de pre-tractament.  

El pou, a més de rebre les aigües residuals tamisades, rep també la purga de fangs en excés i els 

flotants retinguts en el decantador secundari (decantador lamel·lar), així com els flotant retinguts en 

el clarificador secundari. 

5.5 PRETRACTAMENT 

Dins de l’edifici de serveis i explotació, s’instal·larà un tamís rotatiu dinàmic amb un pas de 1 mm 

i una capacitat màxima de 83 m3/hora per debastar l’aigua bruta que arriba a la planta. El sistema de 

neteja serà automàtic i la forma d’extracció dels residus serà mitjançant cargol transportador 

compactador. Els residus aniran a parar a un contenidor. 

5.6 TANCS POLIVALENTS 

Es proposa la construcció de dos Tancs Polivalents de tres cambres que actuaran de forma 

simultània com a dipòsits de decantació primària, cambra de digestió en fred de fangs i tancs de 

regulació de cabals. 

La seva construcció s’ha resolt mitjançant dos dipòsits de geometria rectangular, col·locats l’un al 

costat de l’altre, fabricats amb formigó, en instal·lació parcialment soterrada i realitzada sobre una 

llosa de formigó armat de 50 cm de gruix. Cada dipòsit constituirà una línia de tractament quedant al 

final dues línies que treballaran en paral·lel. 

Cada tanc tindrà una llargada útil de 10.6 m, una amplada útil de 7 m i una alçada útil de 3 m, 

amb el que es disposarà d’un volum útil de 222 m3. Dels 222 m3 totals, aproximadament 68 m3 

actuen com a zona de decantació primària, 54 m3 de zona de digestió de fangs i 100 m3 operen com 

a tanc de regulació de cabals. D’aquesta manera, s’aconsegueix laminar les puntes de cabal i que les 

instal·lacions de tractament biològic funcionin en condicions més constants.  
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Per a minimitzar l’arrossegament de sòlids a posteriors etapes de tractament, s’ha disposat cada 

un dels dos dipòsits formant tres (3) compartiments comunicats mitjançant un tub deflector. 

5.7 BIODISCS I DECANTADORS LAMEL·LARS 

Com tractament secundari de depuració, s’ha previst la instal·lació de dues línies de tractament 

en paral·lel composades de tres mòduls de contactors biològics rotatius (biodiscs) de 2.5 metres de 

diàmetre i una superfície total de contacte de 5.213 m2, dos clarificadors lamel·lars, sínies d'elevació 

de l’aigua bruta i dues electrobombes de purga dels fangs en excés. Tot el conjunt construït amb 

formigó. Aquest sistema compacte de depuració, s’instal·larà semi-soterrat, recolzat sobre una llosa 

de formigó armat de 30 cm de gruix, amb el que es reduirà l’impacte visual i acústic que pugui 

ocasionar la seva presència. 

Respectives tapes amb sistema d’obertura hidràulica permetran l’accés als mòduls de contactors. 

5.8 EVACUACIÓ DE L’AIGUA DEPURADA 

L'aigua depurada s'abocarà, per gravetat, al riu Segre, a través d’una canonada de sortida de la 

planta que serà de 327 m de longitud amb 3 pous de registre. El desguàs es realitzarà a una cota 

superior a la corresponent a la zona d’inundació per una avinguda de període de retorn de 500 anys, 

per tal d’evitar que entri en càrrega i puguin haver problemes per inundació de la planta. 

5.9 EDIFICI DE SERVEIS I EXPLOTACIÓ, PRETRACTAMENT I DESHIDRATACIÓ 

Es construirà un edifici de serveis i explotació, pretractament i deshidratació d’un nivell, on 

s’ubicaran els quadres elèctrics i de control de l’EDAR i els serveis per al personal d’explotació de 

l’EDAR, la maquinària per al pretractament i per a la deshidratació. 

Tindrà els fonaments formats per sabates i riostres corregudes. L’edifici estarà construït amb 8 

pilars de 30 x 30 cm i tancament de bloc, totalment arrebossat i pintat per tal d’aconseguir que 

l’edifici s’integri amb l’entorn. La coberta serà d’una aigua amb teula àrab. La superfície total serà 

77.88 m2, amb una superfície total útil de 67.87 m2. 

A la sala de pretractament s’instal·larà el tamís dinàmic rotatiu per a realitzar el desbast de 

l’aigua bruta que arriba a l’EDAR. Els residus seran transportats mitjançant un cargol compactador 

fins un contenidor situat a la mateixa sala. Aquesta sala comptarà amb un ventilador que donarà a 

l’exterior per tal millorar la ventilació. 

A la sala de deshidratació s’instal·laran les bombes peristàltiques d’alimentació de la centrífuga, 

les bombes dosificadores de polielectrolit, la central de preparació de polielectrolit i el decantador 

centrífug. Aquesta sala comptarà amb un ventilador que donarà a l’exterior per tal millorar la 

ventilació. 

A la sala central hi haurà mobiliari d’oficina i els quadres elèctrics i de control del equips 

electromecànics de l’EDAR. També es col·locarà un grup electrogen per tal de garantir el 

subministrament d’energia elèctrica en cas de fallada de la xarxa de subministrament amb un forat a 

la paret pel tub d’escapament i una obertura per la instal·lació d’una reixa de ventilació per afavorir 

l’entrada d’aire. Els serveis comptaran amb lavabo, inodor i plat de dutxa. 
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6. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

La totalitat del traçat del col·lector es troba enterrat, de manera que només necessitarà 

expropiació total els elements funcionals i instal·lacions permanents. D'aquesta manera només 

caldrà d'expropiació dels pous de registre projectats al llarg del eix del col lector. A més, també serà 

necessari expropiar els terrenys on s’ha de construir l’EDAR. 

Per altra banda, segons els plànols dels POUM’s de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, en una 

primera observació de la zona d’actuació es pot determinar que no existeix la necessitat de desviar 

cap tipus de servei, i per tant, no es considera que hi hagi cap servei afectat. 

Finalment, s’han valorat les expropiacions determinant el tipus d’afecció, resultant un pressupost 

total d’expropiacions per al Projecte Constructiu dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i 

Albatàrrec que arriba a la quantitat de SETZE MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA 

CÈNTIMS (16.136,90 €). 

7. IMPACTE AMBIENTAL 

En l’estudi d’impacte ambiental s’han previst uns criteris de disseny i unes mesures correctores a 

aplicar en funció de la fase del projecte encaminats a minimitzar qualsevol impacte associat a l’obra. 

Durant la fase de construcció, es proposen les següents mesures: 

� S’establirà un nombre de passadissos i corredors suficients per a garantir l’accés a les 

finques i immobles. 

� Es planificarà amb la suficient antelació el programa de treballs, establint les etapes i 

coordinant-les de forma que es minimitzi la possible afecció a l’accés rodat a la zona del 

projecte. 

� Les tasques de neteja i esbrossada, es reduiran al mínim per a la normal realització de les 

obres. 

� Durant l’excavació se separarà la terra vegetal i es mantindrà en condicions de conservació 

adequades el temps que durin les obres, per a la seva posterior utilització. 

� Durant l’execució de l’obra, es mantindrà neta de terres i restes de l’obra les franges de 

carrers obertes al tràfic. 

� En general es reposarà la vegetació que s’hagi hagut de treure en la franja d’ocupació, llevat 

en les servituds de pas definitives, on no s’hi podran reimplantar espècies arbòries o 

arbustives. 

� En cas d’afectar exemplars arboris i arbustius de valor, s’haurà de procedir al seu 

trasplantament. 

� Es tindrà especial cura que els residus procedents de les tasques de manteniment dels 

equips i maquinària, com rentats, greixadors, etc., rebin el tractament adequat, en quant al 

seu emmagatzemant, conservació i evacuació. 

Durant la fase d’explotació: 
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� Per a evitar les emissions d'olors desagradables a l'exterior en tant que sigui possible s’han 

previst evitar la sortida dels gasos odorífers mitjançant el cobriment d’aquelles instal·lacions 

que es considera són els principals generadors d'olor. 

 

8. SEGURETAT I SALUT 

En conformitat amb el contingut del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre i el 84/1990 de 19 

de gener, el present projecte inclou un estudi de Seguretat i Salut que estableix, durant l’execució de 

l’obra, les previsions en prevenció d’accidents i malaies laborals, així com les derivades dels treballs 

de reparació, conservació i manteniment així com les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar 

dels treballadors. Aquest document consta de memòria, plans, plec de prescripcions i pressupost, i 

servirà per a donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per a dur a terme les seves 

obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals. 

9. PREUS I PRESSUPOST 

A continuació es detalla el Pressupost per a Coneixement de l’Administració de l’alternativa 

escollida com al Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec.  

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.696.560,74 € 

Despeses generals (13%) 220.552,90 € 

Benefici industrial (6%) 101.793,64 € 

Subtotal 2.018.907,28 € 

IVA (18%) 363.403,31 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.382.310,59 € 

  

Expropiacions 16.136,90 € 

Serveis afectats 0 € 

Control de qualitat 2.529,57 € 

  

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 2.400.977,06 € 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: DOS 

MILIONS QUATRE-CENTS MIL NOU-CENTS SETANTA-SET euros amb SIS cèntims, IVA inclòs. 

10. REVISIÓ DE PREUS 

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

revisió de preus, s'atendrà a la legislació vigent: 

� Decret llei de 4 de febrer nº 2/64 (B.O.E. 6 de febrer)."Contratos de Obras del Estado y 

Organismos Autonomos", Clàusules de revisions de preus.  
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� Decret de 8 de febrer nº 222/64 (B.O.E. 10 de febrer), formules per calcular els 

coeficients de revisions de preus dels contractes d'obres depenents del Ministeri d'Obres 

Públiques.  

� Ordre Ministerial de 26 de març (B.O.E. 9 d'abril), inclusió de clàusules de revisió de preus 

en contractes d'obres. Apartat 7 modificat per l'Ordre de 28 de març de 1967 (B.O.E. de 8 

d'abril).  

� Decret de 28 de desembre nº 3650/70 (B.O.E. 29 de desembre de 1970), pel que s'aprova 

el quadre de fórmules generals de revisió de preus dels contractes d'obres de l'Estat i 

Organismes autònoms.  

� Decret de 11 de maig nº 461/1971, sobre la inclusió de clàusules de revisió en els 

contractes d'obres. 

� Decret de 31 de maig nº 1757/1974, pel que es regula la revisió de preus en els 

contractes de les Corporacions Locals. 

Es proposa com a fórmula de revisió de preus, la fórmula tipus nº 9 de l'Annex del Decret 

3650/1970 de 19 de desembre de 1970, aplicable a obres d'abastament d'aigua. 

 

�� = 0.33 
��

�	

+  0.16 
�

	

+  0.20 
��

�	

+  0.16 
��

�	

+  0.15 

Essent: 

Kt :  Coeficient de revisió pel moment de l'execució t  

Ho : Índex de cost de ma d'obra a la data de licitació  

Ht :  Índex de cost de la ma d'obra en el moment de l'execució t  

Eo : Índex de cost de l'energia a la data de licitació  

Et :  Índex de cost de l'energia en el moment de l'execució t  

Co : Índex de cost de ciment a la data de licitació  

Ct :  Índex de cost de ciment en el moment de l'execució t  

So : Índex de cost de materials siderúrgics a la data de licitació  

St :  Índex de cost de materials siderúrgics en el moment de l'execució t 

 

 

11. TERMINI DE GARANTIA 

El període de garantia es xifra en DOTZE (12) mesos a partir de la data de recepció provisional, 

durant el qual l’empresa constructora tindrà al seu càrrec exclusiu la conservació de les obres, amb 

l’obligatorietat d’entregar-les en l’acta de la recepció definitiva, en perfectes condicions. 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El termini d’execució de les obres, contant des de la firma de l’Acta de Replanteig fins a la seva 

finalització, s’estima en VUIT (8) mesos. 
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13. ÍNDEX DEL PROJECTE 

El projecte consta dels següents documents: 

DOCUMENT No1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

Memòria  

Annexos 

� Annex 1. Antecedents administratius i marc legal 

� Annex 2. Població 

� Annex 3. Cabals i càrregues contaminants 

� Annex 4. Topografia 

� Annex 5. Geologia i geotècnia 

� Annex 6. Estudi d’inundabilitat 

� Annex 7. Estudi d’alternatives 

� Annex 8. Reportatge fotogràfic 

� Annex 9. Dimensionament del procés 

� Annex 10. Càlculs hidràulics 

� Annex 11. Càlculs estructurals 

� Annex 12. Instal·lacions elèctriques 

� Annex 13. Urbanització i jardineria 

� Annex 14. Replanteig de l’obra 

� Annex 15. Processos constructius 

� Annex 16. Gestió de residus 

� Annex 17. Manteniment i explotació 

� Annex 18. Expropiacions i serveis afectats 

� Annex 19. Pla d’obra 

� Annex 20. Estudi d’impacte ambiental 

� Annex 21. Estudi de seguretat i salut 

� Annex 22. Pla de control de qualitat de l’obra 

� Annex 23. Pressupost per a coneixement de l’administració 

 

DOCUMENT No2: PLÀNOLS 

� Plànol 0. Índex  

� Plànol 1. Situació i emplaçament 

� Plànol 2. Topografia 

� Plànol 3. Xarxes de clavegueram existents 

� Plànol 4. Replanteig 

� Plànol 5. Col·lector. Distribució de fulls – Perfil longitudinal 

� Plànol 6. Col·lector. Perfil longitudinal 

� Plànol 7. Diagrama del procés i línia piezomètrica 

� Plànol 8. Conjunt EDAR 

� Plànol 9. Biodiscs 
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� Plànol 10. Edifici d’explotació i serveis, pretractament i deshidratació de fangs 

� Plànol 11. Armadures 

� Plànol 12. Arquetes de distribució i by-pass 

� Plànol 13. Pous de registre 

� Plànol 14. Secció tipus rasa col·lector 

� Plànol 15. Urbanització de l’EDAR i drenatge 

� Plànol 16. Subministrament d’aigua potable 

� Plànol 17. Emissor 

DOCUMENT No3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

DOCUMENT No 4: PRESSUPOST 

� Amidaments 

� Quadre de preus n
o 

1 

� Quadre de preus n
o
 2 

� Pressupost  

� Resum del pressupost 

� Pressupost d’execució per contracte 
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14. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

Les instal·lacions objecte del present projecte constitueixen una obra completa i com a tal poden 

ser lliurades a l’ús públic per a la seva utilització, complint-se així els requisits exigits en la llei 

13/1995, de 18 de maig, de CONTRATOS CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

15. CONCLUSIONS 

El projecte d’execució que s’ha presentat, és una solució molt adequada per a les aigües residuals 

dels municipis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. La planta depuradora plantejada permet millorar 

l’estat ecològic de la zona i té un impacte ambiental mínim sobre l’entorn.  

A més, amb l’execució d’aquest projecte es permet tancar el Cicle Integral de l’Aigua, retornant 

l’aigua al medi natural i millorant la qualitat del aigua del medi receptor, en aquest cas, el riu Segre.  

Igualment, l’execució d’aquest projecte permetrà complir amb les exigències de la normativa 

medi ambiental actual respecte a la depuració i tractament de les aigües residuals urbanes, en el cas 

dels municipis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es descriu la situació i historia administrativa fins al moment de la redacció del 

projecte. 

Com a antecedents tècnics es descriu el Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 

(PSARU), i les seves conclusions tècniques pel que fa al sanejament dels municipi de Montoliu de 

Lleida i Albatàrrec, a més de la urbanització de l’Abellà. 

Es presentarà també aquella informació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 

terme municipal de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec  relativa al sanejament de les aigües residuals 

de ambdós municipis, i que ha estat un element important a la hora de redactar i dissenyar el 

present projecte. 

2. PROGRAMA DE SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 
URBANES (PSARU) 

 
2.1 MARC LEGAL 

La Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes té per objecte la recollida 

i abocament de les aigües residuals urbanes, així com el tractament i abocament de les aigües 

residuals procedents de determinades activitats industrials i disposa que per a la seva aplicació els 

Estats membres adoptaran el programa corresponent.  

Aquesta Directiva defineix els nivells de tractament de les aigües residuals urbanes i calendaris 

per a la seva implantació, per a les aglomeracions de més de 2.000 habitants equivalents; en canvi, 

no imposa un determinat nivell de tractament per a les de menys de 2.000 habitants equivalents, 

recomanant solament que sigui l’adequat, és a dir, que permeti assolir els nivells de qualitat 

establerts pel medi receptor i fixa la data límit de la seva instal·lació el 31 de desembre de 2005. 

Emmarcat a aquesta directiva de la Comunitat Europea, es creà el Pla de Sanejament de 

Catalunya, (novembre de 1995), que marca les directrius per al sanejament d'aigües residuals 

orientades a: 

� Preveure la contaminació d'aigües superficials, subterrànies i marines posant especial èmfasi 

a la prevenció en origen. 

� Restituir el caràcter potable i natural de les aigües subterrànies i superficials. 

Dins d’aquest Pla de Sanejament es parla de l'aigua utilitzada en qualsevol activitat humana i els 

seus impactes directes o indirectes infringits en el medi hídric. S'estableixen així les directrius i els 

principis d'actuació que permetin d'abordar el problema, d'una banda, des de la posició dels agents 

contaminants de l'aigua i, d'altra banda, des de la posició del medi hídric receptor, ja sigui aigua 

continental (superficial o subterrània) o aigua marina. 

La bondat de la infraestructura de sanejament urbà exhaureix pràcticament les possibilitats de 

depuració de les aigües residuals urbanes, però pot resultar insuficient per aconseguir els objectius 
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de qualitat quan l'origen contaminant és un altre o també quan l'usuari malbarata un recurs escàs 

com és l'aigua. D'aquí la importància d'aquests principis d'actuació, de la gestió integral del 

sanejament, compartint responsabilitats, i de l'educació ambiental com a promotora de 

l'autoregulació.  

Els programes de desenvolupament del Pla de Sanejament són els següents: 

� Aigües residuals urbanes (PSARU) 

� Tractament de fangs de depuradores d'aigües residuals urbanes 

� Aigües residuals industrials (PSARI) 

� Aigües residuals d’origen ramader 

� Aigües residuals d’origen agrícola 

� Aigües residuals per contaminació d'origen difós 

Per a aquest estudi, caldrà centrar-se precisament en el Programa de Sanejament d’Aigües 

Residuals Urbanes (PSARU), que té com a objecte global la millora de l’estat ecològic dels cursos 

d’aigua, mitjançant la definició de solucions de tractament de les aigües residuals a les 

aglomeracions de Catalunya. 

Posteriorment, la Directiva 2000/60/CE de 23 d’octubre estableix un marc comunitari d’actuació 

en l’àmbit de la política d’aigües a tots els països de la Unió Europea, adreçada a la protecció de les 

aigües i perseguint com un dels seus objectius que, com a màxim, l’any 2015 s’aconsegueixi un bon 

estat de les masses d’aigua superficials mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, 

millora i regeneració. 

2.2  PSARU 

L’antecedent principal del programa actual és el que fins avui s’ha anomenat PSARU I, i que 

bàsicament fa referència al sanejament de les aigües residuals urbanes de les aglomeracions de més 

o de menys de 2.000 habitants, però amb més de 5.000 estacionals. Aquest primer programa està 

pràcticament enllestit, i a partir d’aquí el PSARU 2002 l’amplià en dues direccions: per una banda 

donant solució a nuclis petits (menys de 2.000), i per una altra reconsiderant els nivells de 

tractament en les depuradores del PSARU I (millora de la qualitat dels efluents). 

El desenvolupament integral del PSARU 2002 comportà passar d’unes 300 estacions depuradores 

d’aigües residuals a més d’un miler. Aquest Programa, establia que al 2005 els nuclis amb 200 

habitants també tindrien resolt el seu sanejament. Al 2015 estarà sanejat el 100% del territori. A 

més, el PSARU 2002 inclou la revisió i l’actualització del PSARU I, així com la definició de la resta 

d’actuacions que afecten les aglomeracions urbanes de menys de 2.000 habitants equivalents. 

La redacció del PSARU 2002 suposà un canvi de filosofia respecte al PSARU I. Aquest programa 

tenia per objecte depurar les aigües residuals de nuclis de més de 2.000 habitants. El PSARU 2002 

analitza com està el medi receptor i com volem que estigui des del punt de vista qualitatiu; per tant, 

fixa l’estat ecològic desitjat per als nostres rius. A partir d’aquest objectiu, s’ha redactat el Programa 

per al conjunt de les conques de Catalunya, i s’han definit les solucions adequades. 

Per tal d’afrontar el sanejament de Catalunya en tota la seva complexitat, es treballà en el 

disseny d’un Sistema de Suport a la Decisió (DSS), basat en la reproducció del procés de raonament 
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d’un conjunt d’experts davant situacions d’alta complexitat. La implantació d’aquest model 

comportà un valor afegit que permetia tractar volums d’informació de variables diverses, aspecte 

fonamental a l’hora de plantejar la solució del sanejament de més de 3.600 nuclis a tot Catalunya. 

Finalment, aparegué el PSARU 2005, que actualment és el instrument de la planificació 

hidrològica a Catalunya, els objectius del qual són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa 

PSARU 2002, concretant-se en diferents línies d’actuació: 

� Optimització d'inversions: Assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat més 

assumible que permeti a l’Administració hidràulica de Catalunya donar compliment efectiu a 

les obligacions de sanejament. 

 

� Sanejament del creixement urbà: El reforçament dels sistemes de sanejament obligat pels 

creixements urbanístics vinculats a canvis en el règim del sòl haurà d’anar a càrrec dels 

promotors pel que fa a la construcció tant del clavegueram (sanejament en baixa), com dels 

col·lectors en alta i de la depuradora. 

 

� S’estableix una definició única per al terme sistema de sanejament en alta, que suposa la 

reconsideració de l’abast competencial i inversor de les infraestructures que ha de 

desenvolupar l’Agència. En aquest sentit, les urbanitzacions de més de 2.000 habitants 

equivalents es consideren nuclis urbans convencionals, mentre que les de menys de 2.000 

podran acreditar les condicions per ser objecte de finançament. 

 

� Ordenament d'abocaments industrials: S'incorporen els objectius de qualitat que van ser 

recollits al Programa de sanejament d’aigües residuals industrials 2003 (PSARI 2003). 

 

� Reutilització d'aigües depurades: El futur Programa de reutilització (PRAC) assoleix un paper 

de complementarietat al PSARU 2005, atès que aprofitarà la tasca realitzada amb la 

depuració per reduir l’impacte si finalment no s’aboca al medi o per disminuir la pressió 

sobre els recursos de més qualitat, satisfent determinats usos amb aigua regenerada. 

 

� Abocament de sobreeixidors: Identificació dels efectes del sobreeiximent en episodis de 

pluja intensos i inesperats per tal d’evitar l’incompliment dels objectius de qualitat. 

 

2.2.1 MESURES D’INTERVENCIÓ 

La relació d’actuacions que acompanya el PSARU 2005 és la mateixa, en termes generals, que 

l’aprovada l’any 2002 amb algunes diferències a causa de l’actualització de les llistes on s’han tingut 

en consideració les dades obtingudes a partir de la recent edició del document IMPRESS 

d’assoliment d’objectius de qualitat de masses d’aigua i risc d’incompliment de la Directiva 

2000/60/CE, i també noves consideracions respecte de la capacitat de l’Agència d’inversió en casos 

on no hi té competència (cas d’urbanitzacions, tant residencials com industrials). 

Així, s’han agrupat les actuacions en: 
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1) Actuacions programades: El document PSARU 2005 aprovat provisionalment fa una 

reprogramació de les obres noves i relaciona ordenadament una llista exhaustiva i concreta 

d’actuacions en sistemes existents exigibles per la Directiva marc de l’aigua per a l’any 2015, 

agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 2009 al 2014). En els sistemes amb 

població equivalent inferior a 2.000, i no previstos al primer escenari, el tractament proposat 

és més exigent que l’adequat segons els termes de la Directiva 91/271/CE. Dit d’una altra 

manera, els abocaments de totes les aglomeracions que no són objecte d’actuacions del 

primer escenari (de sistemes de menys de 2.000 h-e) ja reben actualment un tractament 

adequat. 

La resta d’actuacions sobre sistemes existents s’ordenen de tal manera que quedin en el primer 

escenari aquelles que siguin de compliment obligatori i afectin la contaminació concreta del medi i 

alguns usos prioritaris. 

L’ordre implícit considerat en la relació d’actuacions i la seva programació obeeix a: 

� Actuacions en execució. 

� Actuacions en relació amb incompliments (o en risc d’incompliment) de totes les obligacions 

legals. En concret els biològics per als sistemes de més de 2.000 h-e (1) i tots els tractaments 

adequats per als sistemes de menys de 2.000 h-e. 

� Prevenció de masses d’aigua que cal protegir. 

� Actuacions de reducció de la presència d’amoni als rius. 

� Actuacions amb compromisos de finançament de fons europeus. 

� Actuacions correctives de sistemes en servei. 

� Obres de millora per a la gestió dels fangs. 

� Actuacions noves de més a menys impacte sobre el medi. 

 

2) Actuacions candidates. Es tracta d'actuacions que, després d'haver estat preses en 

consideració, resten com a candidates a ésser incorporades en el Programa. Es tracta 

principalment d'actuacions en urbanitzacions que van aparèixer al PSARU 2002 i que 

corresponen a sistemes de sanejament de menys de 2.000 habitants-equivalents. Per poder 

ser finançades, les urbanitzacions hauran de demostrar l'execució de les seves obligacions en 

els termes exposats en l'apartat 6.4.  

A més, el PSARU 2005 opta per no considerar les actuacions següents: determinades actuacions 

que anaven destinades a resoldre el sanejament d'activitats econòmiques concretes d'interès 

particular, actuacions derivades d'una intervenció administrativa insuficient i actuacions que no 

suposen millores per al medi i que, en algun cas, són alternatives a una actuació ja programada. 

L’ACA prioritzarà l’execució de nous sistemes de sanejament, sempre que existeixi el compromís 

explícit de l’Administració local, la qual se’n responsabilitzi com a ens gestor. En cas de coincidència 

temporal de dues actuacions, l’Agència impulsarà amb més celeritat la resolució de la que tingui al 

darrera una administració actuant executiva. 

Cal tenir present que els programes han de tenir un grau de flexibilitat suficient que els permeti 

adaptar-se a les necessitats i les exigències de l'interès públic. Per aquest motiu, es preveu un 
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procediment per a la no-execució d'obres i actuacions previstes en la planificació hidrològica i per a 

la incorporació d'obres i actuacions no considerades.  

2.2.2 ACTUACIONS REFERIDES A MONTOLIU DE LLEIDA I ALBATÀRREC  

El PSARU 2005 contempla actuacions en els municipis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec en el 

llistat d’actuacions programades per a la seva actualització del 2010. 

S’estableix que el sanejament de les aigües residuals de tots dos municipis es realitzarà de forma 

independent, amb la construcció d’una Estació depuradora d’aigües residuals i dels corresponents 

col·lectors en alta per a cada municipi. Ambdues actuacions s’emmarquen dins del escenari establert 

per als anys 2009 – 2014.  

3. PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL 

El respectiu Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de cadascun dels municipis de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec, és el instrument d’ordenació urbanística integral del territori 

comprès dins del terme municipal de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec, respectivament, de 

conformitat amb allò que disposa l'actual legislació urbanística.  

El Pla d’ordenació urbanística municipal és públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions 

tenen caràcter prioritari sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva 

interpretació no podrà contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de la legislació 

urbanística. 

A continuació es mostra la part de cadascun dels POUM de cada municipi relativa al sanejament 

de les aigües residuals. 

3.1 MONTOLIU DE LLEIDA  

El POUM de Montoliu de Lleida estableix que en l’actualitat no hi ha cap sistema de tractament 

de l’aigua, i es fa un abocament directe cap el canal d’Urgell. 

Pel que fa a la urbanització de l’Abellà, pertanyent al municipi de Montoliu de Lleida, el 

sanejament és resolt mitjançant un abocament directe al riu Segre. Hi ha una fossa sèptica en les 

proximitats a la urbanització que actualment s’ha optat per anul·lar-se en no efectuar-ne el 

manteniment corresponent. Per aquesta raó, s’ha executat un col·lector que recondueix les aigües 

negres per abocar-les directament al riu al nord del municipi. 

Vista la situació actual, en el marc de compliment de les determinacions del Pla de sanejament 

d’aigües residuals vigent, el POUM estableix que cal incidir en l’execució dels tractaments necessaris 

per resoldre les afeccions negatives que es produeixen sobre el medi. 

Seguint les determinacions del Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes (PSARU), és 

objectiu del Pla executar un sistema de tractament que permeti reduir la càrrega contaminant de les 

aigües residuals. El PSARU preveu ja l’execució d’aquest tractament però amb una hipòtesi de 

població màxima inferior a la prevista pel Pla (3.100 habitants, a l’any 2016). Amb aquest 
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requeriment s’opta per augmentar-ne la superfície proporcionalment a l’increment de població 

servida. 

Segons dades del PSARU, la ràtio de superfície per habitant equivalent establert amb les 

previsions actuals s’estableix en 3.13 m2/habitant equivalent. Aplicant aquesta mateixa ràtio a les 

previsions de població màxima del Pla (3.100 habitants), el POUM dedueix establir una reserva de 

9.700 m2 per a l’execució de l’EDAR de Montoliu en una zona especificada. 

El tractament a realitzar preveu que en un futur es tractin les aigües residuals de l’agregat 

d’Abellà mitjançant la construcció del ramal col·lector pertinent. 

3.2 ALBATÀRREC 

Dins del POUM d’Albatàrrec s’estableix que les aigües residuals no podran abocar-se a llera lliure 

o canalització sense depuració prèvia realitzada per procediments adequats a les característiques de 

l'afluent i dels valors ambientals dels punts d'abocament, considerant-se com mínim els nivells i 

valors establerts al Decret 2414/1961 que constitueix el Reglament d'activitats Molestes, Insalubres, 

Nocives i Perilloses, Ordre del Ministeri de la Governació de 15 de març de 1963, Decret de la 

Presidència del Govern i Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i Urbanisme de 14 d'abril de 1980. 

A més, tot procés industrial i terciari comercial haurà de garantir, durant tot el període de 

l'activitat, un abocament controlat i dintre dels límits permesos a la xarxa general de sanejament. 

Les normes subsidiàries regulen de forma general i per a la totalitat del terme municipal les 

condicions de protecció ecològica del medi natural i dels nivells de confort i seguretat per a les 

persones i la naturalesa. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’estudia la població dels municipis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, i es 

descriuen les característiques pròpies dels nuclis d’estudi generadors d’aigües residuals. Aquests 

paràmetres juntament amb els establerts a l’annex 2 condicionaran el dimensionament de l’EDAR 

proposada. 

2. ENTORN 

El municipis de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec es situen a la comarca del Segrià, en la província 

de Lleida i al marge esquerre del reu Segre. Tots dos nuclis urbans es caracteritzen per la seva 

proximitat amb la capital provincial, Lleida, situant-se al sud  d’aquesta en el pas de la carretera N-

230 i a una distància aproximada de 8 i 6 km, respectivament. Aquesta proximitat amb la ciutat de 

Lleida confereix a tots dos municipis unes perspectives de creixement poblacional de gran 

rellevància, degut a la bona connexió amb un punt administratiu, econòmic i comercial com és una 

capital de província. 

2.1 MONTOLIU DE LLEIDA 

El municipi de Montoliu de Lleida es un petit municipi situat a 166 metres d’altitud en el sector 

meridional del Pla de Lleida. Limita amb els municipis de Lleida al nord, Albatàrrec a l'est, Alfés al 

sud-est, Sunyer al sud-oest i Sudanell a l'oest. S'estén al marge esquerre del Segre i s'allargassa vers 

el sud fins a la riba dreta del riu de Set, que forma en part el límit sud-occidental. Travessen el sector 

planer proper al Segre el canal d'Urgell (que desguassa en aquest riu dins el terme municipal), 

l'antiquíssima sèquia de Torres i el canal de Seròs.  

El terme comprèn el poble i cap de municipi de Montoliu de Lleida, la urbanització de l'Abellà i 

l'antic terme i despoblat de Tabac. La carretera N-230, procedent de Llardecans i Sudanell, passa pel 

nord del poble. Travessa el sector meridional l'autopista AP-2, poc abans de la sortida que porta a 

Lleida, ja al terme d'Albatàrrec. 

L’activitat industrial se centra en el sector agrícola, el qual és la base de l’economia del municipi. 

La terra conreada representa més de la meitat de la superfície total del municipi i el regadiu ocupa 

una tercera part dels conreus. Reguen el terme la sèquia de Torres i els canals d'Urgell i de Seròs. El 

cultius més importants del terme són els cereals (ordi), seguits dels arbres fruiters (pereres), i 

l'olivera. La Societat Cooperativa del Camp de Montoliu es dedica a l'emmagatzematge frigorífic i la 

comercialització de la fruita.  

Pel que fa a la ramaderia, aquesta té molt poca importància, basant-se principalment en la cria de 

bestiar porcí.  

Per últim, cal esmentar que en el terme municipal de Montoliu de Lleida s’hi troba la Planta de 

compostatge i dipòsit controlat de residus municipals del Segrià. 
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2.2 ALBATÀRREC 

Albatàrrec s'estén a la vora esquerra del riu Segre a 147 metres d’altitud. Limita amb el municipi 

de Lleida al nord i al nord-est, i amb els d'Alfés al sud-est i Montoliu de Lleida al sud-oest.  

El terme comprèn el poble i cap de municipi d'Albatàrrec, únic nucli de població agrupada del 

municipi, i el despoblat de Pedrós. Les principals vies de comunicació són la carretera N-230, que va 

a Lleida, l'autopista AP-2 de Barcelona a Lleida i a Saragossa (l'accés a l'autopista que porta a Lleida 

es troba dins el terme d'Albatàrrec), la C-12 que va d'Amposta a Àger, una carretera que va a Alfés i 

diversos camins rurals. 

La seva activitat industrial se centra en el sector agrícola i en particular en el cultiu de fruita. Els 

arbres fruiters són el conreu predominant, sent majoritàriament de poma i pera, la qual rep la 

denominació origen protegida “Pera de Lleida”. El regadiu aprofita l'aigua de sèquies derivades del 

Segre (com la de Torres) i la del canal d'Urgell, que passa pel sector meridional del terme,  

La industria agrícola de la zona està gestionada per la Cooperativa Agrícola d’Albatàrrec, que des 

de la seva fundació a l’any 1953, ha anat creixent dins d’una de les planícies més fèrtils i amb més 

possibilitats d’expansió. La bona ubicació del municipi d’Albatàrrec dins de la xarxa de comunicació 

viària permet donar sortida a les més de  13.000 Tm de peres i 2.500 Tm de pomes que es 

produeixen a l’any. A més, l’exercici de l’activitat de la industria fruitera atrau cada any entre 300 i 

400 persones per a la temporada de recollida de la fruita duta a terme durant l’estiu. 

3. POBLACIÓ ACTUAL DE LA ZONA D’ESTUDI 

 

3.1 POBLACIÓ DE LA COMARCA DEL SEGRIÀ 

Pel que fa a la població de la comarca del Segrià, les dades s’han obtingut a través del Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). La seva població total és de 204.724 habitants (any 2010), dels 

quals més de la meitat resideixen a la capital de província, Lleida.  

• Població del Segrià 

 
Municipi 

N
o
 habitants 

(2010) 

1 Lleida 

137.387 

2 Alcarràs 

8.029 

3 Almacelles 

6.577 

4 Alpicat  

6.116 

5 Torrefarrera 

4.151 

6 Almenar 

3.631 

7 Alfarràs 

3.158 

8 Alguaire 

3.140 

9 Rosselló 

2.950 

10 Alcoletge 

2.816 

11 Aitona 

2.393 

12 Torres de Segre 

2.080 

13 Albatàrrec 

1.979 



 
Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) 

 

5 
 

14 Seròs 

1.867 

15 Soses 

1.763 

16 Artesa de Lleida 

1.525 

17 Benavent de Segrià 

1.522 

18 Puigverd de Lleida 

1.390 

19 Corbins 

1.380 

20 Vilanova de la Barca 

1.235 

21 Gimenells i el Pla de la Font 

1.183 

22 Maials 

1.006 

23 Granja d'Escarp, la 

986 

24 Sudanell 

878 

25 Vilanova de Segrià 

862 

26 Portella, la 

773 

27 Alamús, els 

739 

28 Massalcoreig 

590 

29 Llardecans 

521 

30 Montoliu de Lleida 

495 

31 Sarroca de Lleida 

433 

32 Almatret 

399 

33 Torre-serona 

350 

34 Alfés 

337 

35 Sunyer 

307 

36 Torrebesses 

299 

37 Aspa 

242 

38 Alcanó 

235 

TOTAL Segrià 

205.724 

Taula 1. Població de la comarca del Segrià per Municipis (IDESCAT) 

 

3.2 POBLACIÓ DE MONTOLIU DE LLEIDA 

Segons les dades obtingudes de l’IDESCAT, el municipi de Montoliu de Lleida consta d’una 

població de 495 habitants (2010), xifra que el col·loca entre els deu municipis menys poblats de la 

comarca del Segrià. L’ajuntament del municipi estableix un total aproximat de 500 habitants entre 

tots dos nuclis urbans, el del poble de Montoliu i el de la urbanització de l’Abellà. 

 

• Població per grups d’edat a Montoliu de Lleida 

Edat N
o
 habitants (2010) 

De 0 a 14 anys 59 

De 15 a 64 anys 322 

De 65 a 84 anys 95 

De 85 anys i més 19 

Total 495 

Taula 2. Població per grups d’edat de Montoliu de Lleida (IDESCAT) 
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3.3 POBLACIÓ D’ALBATÀRREC 

Pel que fa a la població del municipi d’Albatàrrec, les dades també s’han obtingut a través de 

l’IDESCAT. 

Albatàrrec és el 13è municipi més poblat del Segrià, amb una població de 1.979 habitants a l’any 

2010. Actualment a l’any 2011, segons l’alcalde del municipi la població s’ha incrementat fins els 

2070 habitants. 

• Població per grups d’edat a Montoliu de Lleida 

Edat N
o
 habitants (2010) 

De 0 a 14 anys 321 

De 15 a 64 anys 1.420 

De 65 a 84 anys 202 

De 85 anys i més 36 

Total 1.979 

Taula 3. Població per grups d’edat d’Albatàrrec (IDESCAT) 

 

3.4 POBLACIÓ FIXA I ESTACIONAL DE MONTOLIU DE LLEIDA 

Com ja s’ha comentat, la població de Montoliu de Lleida es troba repartida entre dos nuclis 

urbans: el format per la zona del poble original i la urbanització situada entre el poble i Albatàrrec i 

coneguda amb el nom de L’Abellà. Aquesta urbanització forma part del terme municipal de Montoliu 

de Lleida des de l’any 2002,  el qual presta els serveis urbanístics obligatoris i la seva gestió. 

 

• Parc d’habitatges a Montoliu de Lleida 

Tipus d’habitatge Quantitat 

Principals 149 
Secundaris 0 

Vacants 76 
Altres 0 

Total 225 

Taula 4. Ús del parc d’habitatges de Montoliu de Lleida a l’any 2010 
(IDESCAT) 

 

Dins del parc d’habitatges, el 100% d’aquests són de vivenda principal i tampoc existeixen serveis 

d’hostatgeria o albergs. En aquest sentit es podria considerar que la estacionalitat del municipi és 

pràcticament menyspreable, però cal tenir en compte la demanda de treballadors que cada any té 

lloc durant el període de recollida de la fruita. Així i segons l’alcalde de la localitat, el volum de 

treballadors que arriben a Montoliu de Lleida per aquesta raó pot arribar a ser de 150 persones de 

mitja. 
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En definitiva, s’opta per suposar una població màxima actual de 645 habitants (495 + 150), els 

quals resideixen tot l’any com a població fixa del municipi. 

3.5 POBLACIÓ FIXA I ESTACIONAL D’ALBATÀRREC 

 

La població d’Albatàrrec es troba distribuïda en un únic nucli de població, on resideixen el total 

dels habitants. 

No existeix una gran estacionalitat de població a excepció del volum de treballadors que cada any 

arriben per a la campanya de recollida de fruita durant els mesos d’estiu. D’acord amb les dades 

facilitades per l’ajuntament, el nombre d’habitants en que es veu incrementada la població en 

aquest sentit pot variar entre 300 i 400 persones. Aquest factor d’estacionalitat però, no es veu 

afectat directament per la taxa de creixement poblacional i per tant se suposa que el nombre de 

persones atretes per la recollida de la fruita romandrà aproximadament constant durant tot el 

període de temps pel qual es fa la prognosi o es veurà reduït per la pèrdua de terres de conreu en 

favor a zones d’habitatges. 

Segons les dades de les que disposa l’ajuntament del municipi, en l’actualitat el parc d’habitatges 

està format per un total de 718 habitatges, dels quals 52 tenen caràcter de segona residència. 

Aquestes dades responen a la demanda de subministrament elèctric que facilita el propi 

ajuntament, a partir de la qual pot diferenciar aquells habitatges que paguen la quota mínima de 

manteniment. D’aquesta manera s’interpreta que els habitatges associats a la quota mínima 

corresponen als de segona residència o no principal, mentre que la resta pertanyen al grup 

d’habitatges de caràcter principal. 

Aquestes dades difereixen amb les aportades per l’IDESCAT, que a l’any 2001 va establir un total 

de 517 habitatges dels quals 419 eren de residència principal. Cal tenir en compte però, que en els 

darrers 10 anys la població d’Albatàrrec ha gairebé duplicat el seu valor. 

 

• Parc d’habitatges a Albatàrrec 

Tipus d’habitatge Quantitat 

Principals 419 
Secundaris 3 

Vacants 93 
Altres 2 

Total 517 

Taula 5. Ús del parc d’habitatges d’Albatàrrec a l’any 2010 (IDESCAT) 

 

Es pot concloure que en l’actualitat tan sols el 7.2% dels habitatges és utilitzat com a segona 

residència (segons dades de l’ajuntament). Per tant, tenint en compte les dades referents als 

habitatges no principals i la absorció de treballadors durant la campanya de recollida de fruita (350 

persones de mitjana), la població fixa de 2.070 habitants a l’any 2011 es pot veure incrementada fins 

a 2.581  �2070 + 2070 � �.�
	�.
� + 350� en el períodes de màxima estacionalitat. 
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Un altre factor a tenir en compte dins la població estacional és la corresponent a la màxima 

ocupació hostalera possible, que en el cas d’Albatàrrec és de 6 persones allotjades en l’hostal “La 

Vidriera”. 

En definitiva, s’opta per suposar una població màxima actual de 2.587 habitants, dels quals 

2.070 ciutadans resideixen tot l’any i 517 de manera puntual durant l’any o els mesos d’estiu. 

4. PROGNOSI DE POBLACIÓ 

Per tal de fer el dimensionament de les estacions depuradores caldrà treballar amb la població 

futura a un horitzó de 25 anys. 

Per fer els càlculs s’aplicarà un creixement continu estimat de la població en base a la formula: 

P� = P������ ∙ �1 + g�� on n és el nombre d’anys que passen (en el nostre cas 25) i g el creixement 

continu esperat. 

Cal conèixer quin és el creixement de la població, per poder fer la prognosi. En primer lloc, 

estudiem l’evolució històrica de la població de tots dos municipis, i a partir d’aquesta es calcula la 

taxa de creixement esperat. 

� Montoliu de Lleida 

L’evolució de la població fixa de Montoliu de Lleida en els darrers 14 anys mostra un equilibri al 

voltant dels 500 habitants, amb una lleugera tendència cap a la pèrdua de població. 

  

 

Taula 6. Evolució de la població a Montoliu de Lleida (IDESCAT; *Ajuntament de Montoliu de Lleida) 

 

• Evolució històrica població 

Any Població 
Creixement 

relatiu 

1998 500 - 
1999 488 -2.4% 
2000 479 -1.8% 
2001 469 -2.1% 
2002 451 -3.8% 
2003 456 1.1% 
2004 477 4.6% 
2005 491 2.9% 
2006 498 1.4% 
2007 510 2.4% 
2008 491 -3.7% 
2009 486 -1.0% 
2010 495 1.8% 
2011 495* 0% 
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De les dades de la Taula 5 s’obté un creixement continu en els darrers 14 anys del -0.1%, amb 

variacions puntuals que arriben a un màxim del 4.6% en l’any 2004 i un mínim del -3.8% al 2002. 

P� = P�		
 ∙ �1 + ��� → 500 · �1 + ���� = 495 → � = −0.1% 

Un valor de creixement tan baix e inclús negatiu indica clarament una tendència cap al equilibri 

poblacional i en el pitjor dels casos de pèrdua de població, però de cap manera fa pensar en un 

creixement substancial en els propers 25 anys.  

Per altra banda però, el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de l’any 2007 considera un 

creixement urbanístic per a 3.100 habitants a l’any 2016, xifra que s’allunya moltíssim de la realitat i 

expectatives del municipi però que demostra que el terme municipal i el sòl urbanitzable és 

suficientment gran i que no representa un factor limitant. 

Tot i aquest anàlisi realitzat a partir de la última dècada, no s’ha de menysprear la influència que 

podria tenir una gran ciutat i capital de província com és Lleida sobre els municipis del voltant, 

afavorint el seu creixement. Per aquest motiu s’opta per considerar el millor dels casos per al càlcul 

de la prognosi de població en els pròxims 25 anys (n = 25), és a dir, s’agafa l’escenari en que la 

població de Montoliu de Lleida tindria una taxa de creixement esperat mínima del 0.5% (g = 0.005). 

� Albatàrrec 

En el cas de l’evolució de la població fixa d’Albatàrrec s’observa clarament un creixement 

continuat de la població en els darrers 14 anys. Les dades mostren un creixement mig del 5.2% per 

any, amb un màxim del 7.9% a l’any 2007 i un mínim del 2.6% a l’any 1999.  

P� = P�		
 ∙ �1 + ��� → 1068 · �1 + ���% = 2070 → � = 5.2% 

 

 
Taula 7. Evolució de la població a Albatàrrec (IDESCAT; *Ajuntament d’Albatàrrec) 

 

 
• Evolució històrica població 

Any Població 
Creixement 

relatiu 

1998 1.068 - 
1999 1.096 2.6% 
2000 1.130 3.1% 
2001 1.189 5.2% 
2002 1.236 3.9% 
2003 1.306 5.6% 
2004 1.393 6.7% 
2005 1.444 3.7% 
2006 1.519 5.2% 
2007 1.639 7.9% 
2008 1.749 6.7% 
2009 1.872 7.0% 
2010 1.979 5.7% 
2011 2.070* 4.5% 
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Probablement, aquesta tendència ascendent tan accentuada és deguda a la proximitat del 

municipi amb la capital provincial de Lleida juntament amb el fenomen migratori de la població des 

de els grans nuclis urbans cap a zones de l’extraradi i les poblacions adjacents (cas de Lleida i 

Albatàrrec). Per tant, la població no mostra símptomes d’estabilitat sinó de creixement continuat. 

Per altra banda, cal tenir en compte per a la previsió de creixement en els pròxims 25 anys que la 

situació econòmica i l’expansió immobiliària viscuda durant els darrers 15 anys difereix enormement 

de les prediccions establertes per als anys vinents, de tal manera que les expectatives de construcció 

de nous habitatges són molt més baixes per a la pròxima dècada. En aquest sentit, només cal 

observar les dades del producte interior brut a Catalunya que mostren un creixement interanual de 

tan sols el 0.7% en el segon trimestre del 2011. A més, analitzant el PIB per branques d’activitat, la 

construcció obté una variació interanual negativa del 4.4% en el mateix període. 

També és important tenir present que el terme municipal i sobretot el sòl urbanitzable establert 

en el Pla Director Urbanístic d’Albatàrrec és gran, i que per tant no resulta en un impediment per a 

l’expansió del municipi. 

Tenint en compte tots els factors considerats anteriorment, es tindrà en compte una taxa de 

creixement esperat del 2.6% (g = 0.026) durant els propers 25 anys (n = 25). Cal remarcar que tot i 

haver obtingut un creixement continuat del 5.2%, es creu més que justificat reduir fins la meitat el 

creixement esperat degut a les previsions de l’activitat econòmica durant les properes dues dècades. 

 

• Previsió de població a Montoliu de Lleida i Albatàrrec al 2036 

Municipi 
Creixement 

esperat 
Tipus de població 

Població 

(hab.) 2011 

Població (hab.) 

2036 

Montoliu de 
Lleida 

0.5% 
Fixa 495 560 

Estacional 0 0 
 - Treballadors temporals 150 150 

Albatàrrec 2.6% 
Fixa 2.070 3.932 

Estacional 167 317 
 - Treballadors temporals 350 350 
 TOTAL 3.082 5.309 

Taula 8. Població futura a Montoliu de Lleida i Albatàrrec (previsió pel 2036) 

 

En conclusió, segons els càlculs realitzats i els diversos aspectes considerats s’opta per una 

població de disseny per a la futura EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec de 5.309 habitants - 

equivalents. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per al dimensionament d’una estació depuradora és necessari conèixer els paràmetres que 

caracteritzen  les aigües residuals que arriben a la planta: cabals d’aigua i qualitat de l’aigua. La 

manera òptima de conèixer aquests paràmetres és a través de campanyes d’aforament de cabals 

representatius i de la determinació de les concentracions dels diferents contaminants mitjançant 

analítiques d’aigua, respectivament.  

Donat el caràcter d’aquest projecte, no ha estat possible realitzar assajos per determinar cabals o 

concentracions contaminants actuals, encara que s’han aconseguit certes dades referents al 

subministrament d’aigua urbana i a altres projectes existents d’EDAR’s pròximes a Montoliu de 

Lleida i Albatàrrec que han servit per suplir la manca d’informació. 

2. ESTUDI DE L’ABASTAMENT D’AIGUA  
 

Per a aquest estudi, es diferencia entre el subministrament d’aigua per consum domèstic i per 
consum industrial. 

 
2.1 CONSUM DOMÈSTIC 

 

� Montoliu de Lleida 

El subministrament d’aigua a la localitat de Montoliu de Lleida està gestionat pel propi 

ajuntament del municipi. L’ajuntament paga un cànon anual per captar aigua del canal d’Urgell, 

gestionat per l’Agència Catalana de l’Aigua, qui li permet desviar una quantitat d’aigua il·limitada cap 

al dipòsit municipal. L’emmagatzematge, potabilització i subministrament final de l’aigua a la 

població corre a càrrec del propi ajuntament. 

Des del municipi, també es subministra aigua a la Planta de compostatge i dipòsit controlat de 

residus municipals del Segrià, la qual disposa d’uns sistema de sanejament propi, i per tant, el volum 

d’aigua subministrat a aquesta s’ha de restar del consum total del municipi. 

A partir de les dades facilitades per l’Ajuntament de Montoliu de Lleida, s’inclou la Taula 1 amb 

les dades del consum d’aigua potable per a ús domèstic a la població durant els últims 5 anys. 

Aquests valors no comptabilitzen el subministrament a la planta de compostatge ni els 

subministraments industrials. 

• Consum domèstic de Montoliu de Lleida 

Any 
Consum 

(m
3
/any) 

Cabal mig diari 

(m
3
/dia) 

Creixement 

anual 

2006 36.208 99.2 - 
2007 34.399 94.2 -5% 
2008 30.182 82.7 -12% 
2009 31.108 85.2 3% 
2010 28.182 77.2 -9.4% 

Taula 1. Consum aigua potable d’ús domèstic a Montoliu de Lleida (2006 - 
2010) (Font: Ajuntament Montoliu de Lleida) 
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Per tal d’obtenir un valor aproximat del increment del consum d’aigua potable durant els propers 

25 anys per als quals es dissenya d’EDAR en qüestió, s’ha considerat el promig dels creixements 

anuals del període 2006-2010 i s’ha obtingut la següent dada: 

- Increment mig del consum d’aigua de Montoliu de Lleida (2006 - 2010):  - 5.9% 
 

� Albatàrrec 

L’abastament d’aigua al municipi d’Albatàrrec està gestionat per la companyia Aqualia Gestió 

integral de l’aigua S.A. Segons la informació facilitada per aquesta gestora, l’aigua subministrada a 

Albatàrrec es compra a la ciutat de Lleida, transportant-la per canonades soterrades fins al dipòsit 

municipal on s’emmagatzema.  

S’ha de tenir en compte que des del dipòsit municipal, es subministra aigua tant al nucli urbà com 

a la Cooperativa Agrícola d’Albatàrrec i a l’estació de servei de l’AP-2 en la seva sortida cap a Lleida. 

En el cas de l’estació de servei, aquesta ja disposa d’un sistema propi de sanejament d’aigua, i per 

tant s’ha de descomptar el seu consum del consum total per al cas que ens ocupa. 

 

A partir de les dades facilitades per Aqualia, s’inclou la Taula 2 amb les dades del consum d’aigua 

potable per a ús domèstic a la població durant els últims 5 anys, no comptabilitzant altres usos com 

podria ser la provisió d’aigua per a granges o industria. 

 

 

• Consum domèstic d’Albatàrrec 

Any 
Consum 

(m
3
/any) 

Cabal mig diari 

(m
3
/dia) 

Creixement 

anual 

2006 84.426 231 - 
2007 94.133 258 11.7% 
2008 83.388 228 -11.6% 
2009 73.144 200 -12.3% 
2010 77.748 213 6.5% 

Taula 2. Consum aigua potable d’ús domèstic a Albatàrrec (2006 - 2010) 
(Font: Aqualia) 

 

Per tal d’obtenir un valor aproximat de l’increment del consum d’aigua potable durant els 

propers 25 anys per als quals es dissenya d’EDAR en qüestió, s’ha considerat el promig dels 

creixements anuals del període 2006-2010 i s’ha obtingut la següent dada: 

- Increment mig del consum d’aigua d’Albatàrrec (2006 – 2010): - 5.7% 
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Figura 1. Evolució del consum d’aigua potable a Montoliu de Lleida i Albatàrrec en el període 2006-2010. 
 

S’observa com en tots dos casos, el increment mig anual del consum d’aigua potable és negatiu amb una 

taxa propera al -6%. Comparant aquesta dada amb el increment de població de cada un dels municipis, podria 

arribar a entendre’s en el cas de Montoliu de Lleida ja que té una taxa de creixement poblacional negativa, 

però és sorprenent en el cas d’Albatàrrec, que té un creixement del 5.2%.  

Així doncs, aquesta dada negativa només es pot arribar a comprendre com el resultat de conductes 

d’estalvi d’aigua potable per part de la població i pel fet que només s’han tingut en compte les dades dels 

últims 5 anys. 

Per tant, sembla incoherent considerar un creixement negatiu tan elevat i constant per als pròxims 25 anys, 

per la qual cosa l’estimació del consum d’aigua es realitzarà a partir de la dotació d’aigua per a usos domèstics 

habitual. 

2.2 CONSUM INDUSTRIAL 

 

� Montoliu de Lleida 

A Montoliu de Lleida existeix indústria del sector fruiter, representada per la Societat Cooperativa 

del Camp de Montoliu. A més, dins del terme municipal es localitza la Planta de compostatge i 

dipòsit controlat de residus municipals del Segrià, tot i que aquesta ja té un sistema de depuració de 

les aigües residuals propi, i per tant, no s’ha de tenir en compte en els càlculs. 

Segons les dades facilitades per l’Ajuntament de Montoliu, el consum industrial durant els últims 

5 anys és el següent. 
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• Consum industrial de Montoliu de Lleida 

Any 
Consum 

(m
3
/any) 

Cabal mig diari 

(m
3
/dia) 

Creixement 

anual 

2006 17.713 48.5 - 
2007 5.111 14 -71.1% 
2008 7.103 19.4 38.6% 
2009 6.306 17 -12.4% 
2010 6.003 16.4 -3.5% 

Taula 3. Consum d’aigua d’ús industrial a Montoliu de Lleida (2006 - 2010) 
(Font: Aqualia) 

 

Per tal d’obtenir un valor aproximat de l’increment del consum industrial durant els propers 25 

anys, s’ha considerat el promig dels creixements anuals del període 2006-2010 i s’ha obtingut la 

següent dada: 

- Increment mig del consum industrial a Montoliu de Lleida (2006 - 2010):  -12.1% 
 

Al ser un valor negatiu, no es considerarà que hagi un decreixement de l’activitat industrial en els 

propers anys, ja que no es tracta amb la hipòtesi de que l’activitat industrial arribés a desaparèixer 

en el municipi. Per altra banda, tampoc es pot fer una previsió de l’activitat industrial en un sentit de 

creixement positiu ja que les dades no representen aquesta tendència. Per tant, es considerarà una 

activitat industrial en l’any horitzó 2036 equivalent a la existent actualment. 

� Albatàrrec 

 

En el cas d’Albatàrrec, l’activitat industrial ve definida pel sector fruiter, reflectit principalment en 

la Cooperativa Agrícola d’Albatàrrec, Fruites Baró i Fruites Biosca. El polígon industrial del municipi 

disposa de la seva pròpia depuradora, i en cap cas es preveu portar les aigües de noves naus a la 

EDAR prevista en aquest projecte. Per altra banda, en el terme municipal també hi és present 

l’estació de servei de l’AP-2, però aquesta també disposa d’un sistema de depuració propi.  

 

Per tant, en el cas d’Albatàrrec no es tindrà en compte consum d’aigua per l’activitat industrial. 

 

3. ANÀLISI I CONTRAST DE LES DOTACIONS D’AIGUA  
 

3.1 DOTACIÓ D’AIGUA PER A ÚS DOMÈSTIC  

La dotació per a usos domèstics es troba habitualment entre 120 i 250 litres per habitant i dia.  En 

base a totes les dades estudiades es prendrà com a xifra de referència una dotació d’aigua potable 

de 200 l/hab·dia. 

En la següent taula es mostra els habitants equivalents que correspondrien segons un consum de 

200 l/hab·dia i el consum domèstic per any en cada municipi: 
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 Montoliu de Lleida  Albatàrrec 

Any 

Consum 

domèstic 

(m
3
/any) 

Cabal 

mig diari 

(m
3
/dia) 

Habitants 

equivalents 

(200 

l/hab·dia) 

Increment 

consum 

(%) 

Consum 

domèstic 

(m
3
/any) 

Cabal 

mig diari 

(m
3
/dia) 

Habitants 

equivalents 

(200 

l/hab·dia) 

Increment 

consum 

(%) 

2006 36.208 99.2 496 - 84.426 231 1.155 - 

2007 34.399 94.2 471 -5.0% 94.133 258 1.290 11.7% 

2008 30.182 82.7 414 -12.1% 83.388 228 1.140 -11.6% 

2009 31.108 85.2 426 2.9% 73.144 200 1.000 -12.3% 

2010 28.182 77.2 386 -9.4% 77.748 213 1.065 6.5% 

Taula 4. Habitants equivalents segons un consum de 200 l/hab·dia. 

La dotació d’aigua potable també es pot analitzar com a relació entre el volum anual consumit a 

cada població en àmbit domèstic i la dada de població. Tot seguit es mostra aquest valor entre els 

anys que es disposa de dades reals, tant de consum com de població. 

 

 Montoliu de Lleida  Albatàrrec 

Any 

Consum 

domèstic 

(m
3
/any) 

Població 

(hab.) 

Dotació 

(l/hab·dia) 

Increment 

dotació 

Consum 

domèstic 

(m
3
/any) 

Població 

(hab.) 

Dotació 

(l/hab·dia) 

Increment 

dotació 

2006 36.208 498 199 - 84.426 1.519 152 - 

2007 34.399 510 185 -7.0% 94.133 1.639 157 3.3% 

2008 30.182 491 168 -9.2% 83.388 1.749 131 -16.6% 

2009 31.108 486 175 4.2% 73.144 1.872 107 -18.3% 

2010 28.182 495 156 -10.8% 77.748 1.979 108 0.9% 

Taula 5. Valor de la dotació d’aigua d’ús domèstic segons la relació entre el consum d’aigua i la població. 

Fent el promig de la dotació resulta que el subministrament d’aigua potable és de l’ordre de 177 

l/hab·dia per Montoliu de Lleida, i de 131 l/hab·dia en el cas de Albatàrrec. 

Finalment, es creu més convenient prendre com a dotació d’aigua el valor obtingut per la relació 

entre el consum d’aigua real i la població, ja que s’ajusta més a la realitat. S’adopta per al càlcul dels 

cabals d’aigües residuals una dotació d’aigua per a usos domèstics diferent per a cada municipi. Per 

a Montoliu de Lleida es creu convenient agafar un consum de 180 l/hab·dia, mentre que per 

Albatàrrec s’adoptarà una dotació de 140 l/hab·dia. 

3.2 DOTACIÓ D’AIGUA PER A ÚS INDUSTRIAL 

Únicament existeix consum industrial en el cas de Montoliu de Lleida. Aquest consum es 

transforma en habitants equivalents segons el consum diari per habitant establert en l’apartat 

anterior, equivalent a 180 l/hab·dia. 
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• Dotació industrial 

Any 
Consum 

(m
3
/any) 

Cabal mig diari 

(m
3
/dia) 

Habitants 

equivalents 

(180 l/hab·dia) 

2006 17.713 48.5 269 
2007 5.111 14 78 
2008 7.103 19.4 108 
2009 6.306 17 94 
2010 6.003 16.4 91 

Taula 6. Habitants equivalents segons el consum d’aigua d’us industrial. 

Segons les dades anteriors, el promig d’habitants que equivalen al consum d’aigua de l’activitat 

industrial de Montoliu de Lleida és de 128 habitants equivalents. 

4. DEFINICIÓ DELS CABALS D’ESTUDI 

Es defineixen els següents cabals d’estudi: 

� Cabal mig diari de disseny (QMD): és el cabal mig diari d'aigües residuals (urbanes més 

industrials) que circulen pel col·lector existent i que es tracten a la planta depuradora, en 

temps sec. S'expressa en m3/d. 

� Cabal mig horari de disseny (QMH): és el cabal mig horari d'aigües residuals (urbanes més 

industrials) que circulen pel col·lector i que es tracten a la planta depuradora. Es calcula a 

partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, QMD/24. S'expressa en m3/h. 

� Cabal punta horari de disseny (QPH): és el màxim cabal que, en un determinat moment, 

s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant el cabal mig horari per 

el factor punta obtingut a partir de la següent fórmula, presentada a Batanero (1994). 

 

�� = 1,15 +
2,575


��
�

 

El factor punta resultant en aquest cas és: 2.3 

� Cabal mínim horari de disseny (QMINH): és el mínim cabal que, en un determinat moment, 

s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal mig horari, és a 

dir, QMH per un factor mínim comprès entre 0.3 y 0.7. S’agafa un factor de 0.5 i s'expressa en 

m3/h. 

� Cabal de dilució (QD): és el cabal que pot entrar a la planta depuradora en temps de pluja, un 

cop passat el sobreeixidor d'emergència situat a la seva capçalera. Aquest cabal rebrà alguna 

mena de tractament. Es calcula com a 5 vegades el QMH en els trams de gravetat. S'expressa 

en m3/h. Aquest criteri d’elecció de factor igual 5 s’ha fet seguint les recomanacions del 

llibre “Wastewater engineering, Treatment and reuse” de Metcalf-Eddy (2004) on s’estableix 

una gràfica del factor punta per a aigües residuals d’ús domèstic segons el nombre 

d’habitants. Aplicant aquesta gràfica, es pot apreciar que pels valors de població que es 

tenen (al voltant de 5.000 hab-eq), el factor pel cabal de dilució és igual a 5. 
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� Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o procés unitari de la 

planta depuradora. El cabal admissible pot referir-se tant a tancs (decantadors, reactor 

biològic, etc.) com a les conduccions d’interconnexió (canals i tubs). S’expressa en m3/h. 

 

5. CABALS DE DISSENY 

Es considera que arribarà a l’EDAR un 85% del cabal d’abastament, ja que la resta s’utilitza en 

processos de producció, pèrdues per infiltració, fuites...etc. 

Es diferencia entre el cabal mig màxim i el cabal mig mínim, corresponent a la temporada alta i a 

la temporada baixa, respectivament: 

- Temporada baixa: correspon a la població fixa + el consum industrial 

- Temporada alta: correspon a la població fixa + població estacional + consum industrial 

A partir de les dades de població obtingudes en l’Annex 2 “Població” i la població equivalent al 

consum industrial calculada anteriorment, en l’any horitzó 2036 es tindran els següents valors: 

Montoliu de Lleida (2036): 

- Població fixa: 560 hab-eq. 

- Població estacional: 150 hab-eq. (treballadors temporals) 

- Població equivalent al consum industrial: 128 hab-eq. 

- Dotació d’aigua: 180 l/hab·dia 

 

Albatàrrec (2036): 

- Població fixa: 3.932 hab-eq. 

- Població estacional: 667 hab-eq. (317 + 350 treballadors temporals) 

- Població equivalent al consum industrial: 0 hab-eq. 

- Dotació d’aigua: 140 l/hab·dia 

 

 

� Cabal mig mínim (temporada baixa): 

 

Montoliu de Lleida (2036): 

 

�560 + 128�ℎ�� · 180
�

ℎ�� · ���
· 0.85 = 105264

�
���

= 4.4
��

ℎ
 

 

 Albatàrrec (2036): 

 

�3932 + 0�ℎ�� · 140
�

ℎ�� · ���
· 0.85 = 467908

�
���

= 19.5
��

ℎ
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� Cabal mig màxim (temporada alta): 

 

Montoliu de Lleida (2036): 

 

�560 + 150 + 128�ℎ�� · 180
�

ℎ�� · ���
· 0.85 = 128214

�
���

= 5.3
��

ℎ
 

 

 

Albatàrrec (2036): 

 

�3932 + 667 + 0�ℎ�� · 140
�

ℎ�� · ���
· 0.85 = 547281

�
���

= 22.8
��

ℎ
 

En resum, els cabals mig són els següents: 

• Cabals mig 

 Montoliu de Lleida Albatàrrec Total 

Cabal mig mínim (2035) 4.4 m3/h 19.5 m3/h 23.9 m3/h 
Cabal mig màxim (2035) 5.3 m3/h 22.8 m3/h 28.1 m3/h 

Taula 7. Cabals migs a Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

Aquests cabals seran els que serviran per dimensionar els col·lectors que portaran les aigües 

residuals de tots dos municipis a l’EDAR. 

Pel que fa al dimensionament de l’EDAR, aquest es realitza en base al màxim cabal, que 

corresponen al de temporada alta, i per tant, serà el que s’agafa com cabal mig bàsic. 

En la següent taula es defineixen el conjunt de cabals de disseny. 

• Cabals de disseny 

 Montoliu de Lleida Albatàrrec Total 

Cabal mig diari, QMD 128.2 m3/dia 547.3 m3/dia 675.5 m3/dia 
Cabal mig horari, QMH  5.3 m3/h 22.8 m3/h 28.1 m3/h 
Cabal punta, QPH 12.2 m3/h 52.4 m3/h 64.6 m3/h 
Cabal dilució, QD 26.5 m3/h 114 m3/h 140.5 m3/h 
Cabal mínim, QMINH 2.65 m3/h 11.4 m3/h 14.1 m3/h 

Taula 8. Cabals de disseny a Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

 

6. CÀRREGUES CONTAMINANTS 

En aquest apartat es defineixen les dades de contaminació de les aigües residuals que arribaran a 

l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec.  

Ja que degut al caràcter d’aquest projecte no es disposen de medis ni recursos per a realitzar les 

analítiques corresponents per a conèixer les característiques de les aigües residuals a tractar, es 

prendran com a referència les dades de les càrregues de contaminants de les aigües afluents 
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d’EDAR's equiparables a la d’aquest projecte, a la vegada que es tindran en compte els valors 

estàndards i habituals per a la planificació d’EDAR's. 

6.1 DEFINICIONS DE DISSENY 

Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la definició 

dels diferents conceptes que s'han fet servir pel disseny de l'estació depuradora d'aigües residuals 

de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

� pH: si les aigües residuals urbanes no contenen abocaments industrials, sense pretractar, el 

seu pH oscil·la entre 6,5 i 8,5, valors on els processos de depuració no plantegen problemes. 

� Sòlids totals (ST): és la fracció en pes de matèria que resta com a residu de l'evaporació a 

103-105 ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues fraccions: sòlids suspesos (SS) i 

sòlids filtrables (SF). 

- Sòlids suspesos (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que resten retinguts en fer 

passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas aproximat d'1 µm. També es poden 

simbolitzar per MES (matèria en suspensió). Els SS tenen dues fraccions: sòlids 

sedimentables (Ssed) i sòlids no sedimentables. Els sòlids sedimentables es 

defineixen com aquells que es dipositen en el fons d’un got cònic, anomenat con 

Imhoff, després d’un període de 60 min. 

- Sòlids filtrables (SF): SF és la fracció de sòlids totals que travessa el filtre. El SF tenen 

dues fraccions: sòlids en suspensió col·loïdal (Scol) i sòlids en dissolució vertadera 

(SD), segons si les partícules sòlides tenen una mida superior o inferior a 10-3 µm. 

 

� Demanda biològica d’oxigen (DBO5): aquest paràmetre defineix la contaminació orgànica de 

les aigües residuals i s’utilitza per al dimensionament de les instal·lacions de tractament. Es 

determina a partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 20 ºC i en absoluta 

obscuritat durant 5 dies. 

� Demanda química d’oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el contingut de matèria 

orgànica de les aigües residuals que es pot oxidar per via química. Es defineix com la 

quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i en suspensió, tractant una 

mostra amb un oxidant i en condicions establertes. La DQO d’una aigua residual sol ser 

major que la DBO5 a causa de l’existència d’un major nombre de compostos que s’oxiden per 

via química. 

� Nitrogen total Kjeldahl (NTK): aquest paràmetre defineix el nitrogen amoniacal potencial 

d’una aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i el nitrogen orgànic que pot 

transformar-se en ió amoni. És un paràmetre important en EDARs ja que mesura el nitrogen 

capaç de ser nitrificat a nitrits i nitrats i, posteriorment i en el seu cas, desnitrificat a nitrogen 

gasós. No inclou, per tant, els nitrats ni els nitrits. 

� Fòsfor total (PT): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats, 

actua com nutrient sent un factor important en l’eutrofització. 
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6.2 QUALITAT DE L’AFLUENT 

Les aigües afluents provenen de petits nuclis urbans on l’aigua és d’origen fundamentalment 

domèstic amb baixa incidència industrial. Per tant, es pot arribar a considerar un disseny únicament 

per a aigua d’origen domèstic.  

En primer lloc es compararan dades teòriques amb dades d’estacions depuradores properes, per 

tal d’estimar les càrregues de contaminació a considerar pel disseny. L’estació depuradora més 

pròxima i amb característiques de disseny més semblants és la EDAR de Torres de Segre. Aquesta 

EDAR es troba situada aigües avall de Montoliu de Lleida, a tan sols 8 km de distància, i va ser 

dissenyada per a una població de disseny de 3.887 hab-eq. i un cabal de disseny  de 1.166 m3/dia. 

Segons les dades facilitades per l’Agència catalana de l’aigua, les càrregues contaminants de 

l’afluent de l’EDAR de Torres de Segre són: 

 

• Càrregues contaminants EDAR Torres de Segre 

Paràmetre Valor 

DBO5 200 mg/l 
DQO No disponible 
MES 200 mg/l 
NTK 19.1 mg N/l 
PT 2.61 mg P/l 

Taula 9. Càrregues contaminants al afluent de l’EDAR de 
Torres de Segre. 

 

Per altra banda, les aportacions de contaminants estàndard segons el llibre Ingeniería de Aguas 

Residuales, de Metcalf and Eddy (2004) són: 

• Càrregues contaminants estàndard 

Paràmetre Valor 

DBO5 220 mg/l 
DQO 500 mg/l 
MES 220 mg/l 
NTK 25 mg N/l 
PT 8 mg P/l 

Taula 10. Càrregues contaminants estàndar d’aigües 
residuals urbanes. 

 

Les dades són molt similars, i per proximitat s’utilitzaran les dades de disseny de l’EDAR Torres 

de Segre, complimentada amb el valor convencional per a la DQO de 500 mg/l. 

Aquestes concentracions han servit per dimensionar els diversos elements del projecte. En tot 

cas, seria recomanable una petita campanya d’aforament que permetés determinar les 

concentracions reals dels contaminants. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest annex és la definició de la topografia de la parcel·la prevista per a la 

implantació de l’estació depuradora d’aigües residuals i els col·lectors que l’abasteixen. 

La pràctica habitual en un projecte d'aquestes característiques és realitzar un aixecament 

topogràfic el més precís possible. D'aquesta manera s'eviten una gran quantitat de problemes en 

l'execució de les obres. 

Atès que per a la realització d'aquest projecte no es disposen de mitjans necessaris per dur a 

terme un aixecament topogràfic s'ha recorregut a altres mètodes per tal de obtenir una topografia 

aproximada però suficient per poder realitzar el present Projecte Final de Carrera. 

Els recursos emprats per a l'obtenció de la topografia han estat s’han centrat en la consulta de la 

informació en l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

 

2. PLÀNOLS TOPOGRÀFICS 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha treballat amb plànols cartogràfics de la zona a escala 

1:5000 publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, tant en format ràster com en format CAD. 

Encara que el nivell de detall d’aquests plànols no és suficient per a la realització de les obres, 

s’ha considerat acceptable treballar amb aquests plànols per a realitzar el projecte. En el moment 

d’iniciar-se l’obra seria necessari realitzar un aixecament topogràfic de la zona així com el replanteig 

de les bases. 

Les principals característiques del sector són la presencia de cursos d’aigua artificials (canal 

d’Urgell, canal de Seròs i sèquia de Torres) i naturals (riu Segre), i un terreny amb pendents suaus i 

relleu suau que és idoni per a l’explotació agrària. 

A continuació s’adjunta el plànol topogràfic obtingut a partir de la base topogràfica 1:5000 de 

l’ICC, i que correspon al Plànol 2 “Topografia”. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es pretén descriure les característiques geològiques dels terrenys a on s’estudia 

implantar els col·lectors que recullen l’aigua de les urbanitzacions i els terrenys que ocuparà la 

planta de tractament, mencionant totes aquelles recomanacions que a efectes de disseny i 

construcció s’hauran de tenir presents. Tal i com s’indica en l’Annex 7 “Anàlisi d’alternatives”, la 

nova EDAR es pretén ubicar dins del terme municipal de Montoliu de Lleida, juntament amb la major 

part del traçat dels col·lectors que es troba dins del terme municipal. Per aquest motiu, el present 

estudi geològic i geotècnic es centra en el terme municipal de Montoliu de Lleida. 

Els objectius concrets d'aquest estudi geotècnic són: 

� Anàlisi del context geològic i geotècnic de la zona 

� Caracterització geotècnica dels materials, determinació de la resistència de les capes 

interceptades en els treballs de camp 

� Determinació de la cota del nivell freàtic 

� Excavabilitat del terreny 

� Estabilitat de talussos 

� Determinació del risc sísmic 

Cal destacar que donat el caràcter d’aquest projecte no es tenen les capacitats econòmiques per 

a dur a terme un estudi geològic amb tots els treballs de camp i posteriors de laboratori que 

caldrien. No obstant, els treballs realitzats consisteixen en una primera feina de buscar informació 

bàsica en els plànols geològics comarcals del Instituto Geológico y Minero de España, en els del 

Institut Geològic de Catalunya i en la bibliografia existent com per exemple la informació geològica 

de possibles projectes ja redactats aI mateix terme municipal o estudis mediambientals presents en 

el pla d’ordenació urbanística municipal. Finalment, s’ha realitzat una feina de camp que consisteix 

en un reconeixement in situ, mitjançant el recorregut de totes les zones on transcorre el projecte, 

les unitats que formen la geologia de la zona. 

2. SITUACIÓ GEOLÒGICA 

 

2.1 MARC GEOLÒGIC 

El terme municipal de Montoliu de Lleida pertany a la comarca del Segrià, formant part de la 

Depressió Central Catalana, a l’extrem nord-est de la conca de l’Ebre. Aquesta conca limita al nord 

amb els Pirineus, al sud-est amb la serralada Costanera Catalana i al sud/sud-oest amb la branca 

aragonesa de la serralada Ibèrica. 

La Depressió Central Catalana és una conca d'avantpaís respecte la serralada dels Pirineus que es 

va omplir durant el Paleogen amb materials procedents dels marge nord (Pirineus) i del marge sud 

(Serralades Costaneres). El gruix de sediments paleògens és de diversos milers de metres i 

litològicament són roques detrítiques, carbonatades i evaporítiques. 

La configuració actual de la conca de l’Ebre és el resultat de les últimes etapes de l’estructuració 

paleògena dels Pirineus i la serralada Ibèrica, dels quals n’és la conca d’avantpaís. El sector oriental 
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de la conca de l’Ebre es formà principalment per propagació cap al sud de la flexió de la litosfera de 

la placa Ibèrica, a causa de l’apilament dels mantells pirinencs i en menor proporció de les làmines 

encavalcants de la serralada Ibèrica. La subsidència de la conca fou controlada per l’evolució dels 

Pirineus (Paleocè-Oligocè superior). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Detall de la taula de temps geològic que correspon a les formacions 
geològiques de la zona d’estudi. (Font: Institut Geològic de Catalunya) 

 

2.2 MARC GEOMORFOLÒGIC 

 

La comarca del Segrià ha estat modelada per processos fluvials i en menor grau, eòlics, donant 

lloc a dues zones (sector nord-oest i sud-oest de la comarca) on el materials sedimentològics més 

durs han resistit l’erosió formant els típics turons arrodonits segrianencs. La zona nord-oest de la 

comarca presenta una sèrie d’elevacions d’escassa altitud que no arriben a superar els 380 metres, 

amb alguns turons característics com el tossal de Coscollar (280 m) o la Serra Pedragosa (380 m). 

L’evolució del sector sud-est, d’altra banda, ha estat similar, encara que el relleu és molt més 

accidentat per la proximitat de l’aixecament pre-litoral. 

 

3. DESCRIPCIÓ LITOLÒGICA 

La zona on es preveu construir la planta depuradora, a la vora del riu Segre, disposa de material 

sedimentari que pertany al sistema de les “Terrasses del riu Segre” tal i com es mostra en el següent 

esquema morfoestructural de la zona d’estudi. 
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Figura 2. Esquema morfoestructural del mapa geològic d’escala 1:50.000 no 388 “Lleida” de la 
Sèrie Magna del Instituto Geológico y Minero de España. El cercle negre senyala la zona d’estudi 
on s’ubica la EDAR.  
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3.1 UNITATS LITOLÒGIQUES 

A la zona d’estudi es troba situada en la zona geològicament coneguda com “Les terrasses del riu 

Segre”. 

 

Figura 3. Detall i llegenda del mapa geològic de la zona d’estudi en els municipis de Montoliu de 

Lleida i Albatàrrec. (Institut Geològic de Catalunya). 
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3.2 SUBSTRAT ROCÓS – SUBSTRAT TERCIARI 

El substrat rocós que aflora al terme municipal de Montoliu de Lleida és constituït per una 

alternança de nivells competents de gresos i nivells menys resistents de fins (argiles i llims), 

juntament amb la presència de successions de lutites. Aquestes formacions són pròpies de l’Oligocè. 

� Els gresos, de granulometria mitja a grollera i amb elements i ciment predominantment 

carbonatat, es presenten en paquets d’ordre decimètric a mètric, amb geometries tabulars o 

bé canaliformes i estructures de corrent (superfícies de reactivació, granoclassificacions, 

etc.) Aquests, afloren ben individualitzats quan alternen o es troben intercalats en 

successions dominantment lutítiques. 

 

� Les lutites són ocres, rogenques o virolades, finament estratificades. Aquestes lutites 

inclouen capes de gresos i calcàries lacustres. Amb menys freqüència s’observa la presència 

de bancs de lignit de poca potència. Les margues, amb una coloració gris, generalment són 

massives, les quals poden presentar nòduls de limonita.  

 

Aquests materials poden assimilar-se a sòls cohesius de consistència dura, i que en superfície es 

comporten com a tal, alterant-se ràpidament. D’altra banda, el seu gruix en profunditat es superior a 

desenes de metres. 

3.3 FORMACIONS SUPERFICIALS – SEDIMENT QUATERNARI 

 

Lleida presenta gran abundància i varietat de dipòsits superficials atribuïbles al període 

quaternari. Els dipòsits quaternaris de Lleida presenten tres àrees de procedència: els Pirineus 

(nord), els relleus calcaris de la Segarra (sud est) i el conglomerats (pundingues) de Les Garrigues. 

Els sediments quaternaris del sector són constituïts, bàsicament, per sòls al·luvials-col·luvials, 

(dipòsits de glacis i de fons de vall) representats per graves de naturalesa principalment calcària i 

morfologies arrodonides, gresos, llims i argiles de tonalitats ocres. 

� Dipòsits fluvials: Els sediments que formen les terrasses del riu Segre en aquest sector són 

constituïts per graves polimíctiques, sorres i llims. 

 

� Dipòsits de glacis: Graves de naturalesa principalment calcària i morfologies arrodonides, 

gresos, llims i argiles. Es tracta de dipòsits dels glacis de les Garrigues. 

 

� Dipòsits de fons de vall: Llims i argiles de tonalitats ocres que poden englobar clasts de 

naturales calcària. Es tracta de rebliments de valls de fons de pla amb una dinàmica mixta 

d’aports, tant al·luvials com de vessant. 
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4. HIDROGEOLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNIA 

 

4.1 AIGÜES SUPERFICIALS 

Les aigües superficials del terme municipal de Montoliu de Lleida, al igual que totes les del Segrià, 

s’integren en el vessant occidental català, que recull principalment les aigües tributàries de la conca 

de l’Ebre, que alhora es correspon amb les Conques Hidrogràfiques Intercomunitàries integrades per 

la part catalana de les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer, ocupant una superfície de 14.000 

km2 de superfície, és a dir, el 48% de la superfície del territori de Catalunya. 

Les conques dels rius actuen com a corredors biològics dels municipis als quals cal assegurar la 

continuïtat en el temps i l’espai a través dels esmentats cursos d’aigua. Al terme municipal de 

Montoliu de Lleida els cursos d’aigua presents són el riu Segre i el riu Set (un curs estacional), així 

com els creats artificialment per al regadiu: el canal d’Urgell, el qual rega el 32% dels cultius de 

Montoliu de Lleida i cedeix les seves aigües sobrants al riu Segre, dins del terme municipal; el canal 

de Seròs, que circula paral·lel al Segre dins del terme municipal, no rega cap cultiu del terme donat 

que la seva funció és alimentar una central elèctrica situada al barranc de Carratalà; i la antiga sèquia 

de Torres, més al nord que es troba en funcionament des del segle XII. 

Pel que fa a les zones humides catalogades de la comarca del Segrià, la zona coneguda com els 

Patamolls de Montoliu està composada per uns herbassars humits i arbredes situats a banda i banda 

d’un rec de derivació del Canal d’Urgell cap al riu Segre. Ocupa unes 14 hectàrees de terreny i els 

usos que s’hi donen són els de regadiu i agrícola, i és un espai prou singular com per tenir cura de la 

seva conservació. 

4.2 AIGÜES SUBTERRÀNIES 

Pel que fa al tractament de les aigües subterrànies, cal tenir en compte que tot l’àmbit d’actuació 

objecte del present estudi dins del terme municipal de Montoliu de Lleida, no es troba inclòs en cap 

aqüifer protegit, segons el Decret 328/1988, d’11 d’Octubre, pel qual s’estableixen normes de 

protecció i addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya. 

Segons la informació obtinguda a través de l’Agència Catalana de l’Aigua, dins del territori català 

hi ha delimitats 53 sistemes de masses d’aigües subterrànies. Els municipis de Montoliu de Lleida i 

Albatàrrec s’inclouen parcialment  dins del sistema anomenat Al·luvial del Baix Segre. 

4.2.1 AQÜÍFER AL·LUVIAL DEL BAIX SEGRE 

L’al·luvial del Baix Segre s’identifica amb els al·luvials dels rius Noguera Ribagorçana (d’Alfarràs 

cap el sud) i Segre (des de Sant Llorenç de Mongai cap el sud). El límit aigües avall està poc més avall 

de la confluència del riu Cinca i el Segre, que desguassa a la cua de l’embassament de Riba-roja. En 

aquest indret s’acaba l’al·luvial, coincidint aproximadament amb el límit administratiu de Catalunya. 

Tot el conjunt forma un sistema aqüífer que a la nomenclatura de l’Instituto Geológico i Minero 

de España (IGME) es denomina “Aqüífer al·luvial del Segre”. Com a unitat hidrogeològica classificada 

per l’IGME com a no 413, l’Al·luvial del Segre és una unitat hidrogeològica de tipologia litològica 

dominant al·luvial. 
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Es reconeix un únic aqüífer format pels dipòsits al·luvials i terrasses del riu Segre i del Noguera 

Ribagorçana. L’aqüífer es correspon amb una sola capa de caràcter lliure, sostingut sobre un substrat 

argilós terciari impermeable. L’espessor saturat mig de aquest aqüífer s’estima en uns 10 metres. 

La zona de més interès inclou la plana d’inundació i la terrassa baixa connectada amb el riu. Està 

formada amb graves netes, poc consolidades amb matriu de components fins. La terrassa mitjana 

està desconnectada en molts casos del nivell regional del riu per afloraments miocènics, i està 

constituïda per còdols de roca calcària, gresos i granits pirenaics. El substrat, argilós, és de molt baixa 

permeabilitat. 

L’aqüífer posseeix una alta permeabilitat per porositat d’origen primari. Els assajos de bombeig 

realitzats donen unes dades de transmissivitat entre 100 i 500 m2/dia (ITGE, 1982), amb una 

porositat eficaç calculada de 0.05 (coeficient d’emmagatzematge). La presència de cossos lenticulars 

de sediments fins intercalats fa disminuir la permeabilitat vertical de les terrasses. 

La direcció de l’aigua té dos components, una en sentit cap al riu, i una altra paral·lela al mateix, en 

sentit aigües avall. El gradient és baix, situat entre 0,1 i 0,2 %. 

El principal mecanisme de recàrrega del aqüífer és el retorn del regadiu, seguit per l’aportació per 

infiltració de l’aigua de pluja per sobre de les terrasses, infiltració d’afluents laterals i infiltració dels 

rius (emmagatzematge en riberes). La zona de recàrrega correspon a la superfície de l’al·luvial i 

laterals. Per altra banda, la descàrrega de l’aqüífer és realitzada bàsicament cap als rius. 

La zona no saturada es composa per materials al·luvials dels rius Segre i Noguera Ribagorçana, 

constituïts per graves netes amb matriu fina. El gruix pot atènyer diversos metres en les terrasses 

més altes i en general té una potència poc important. 

Pel que fa a la seva connexió amb els cursos d’aigua superficial existeix una relació directa entre 

l’aqüífer i els rius Segre i Noguera Ribagorçana. 

4.3 NIVELL FREÀTIC 

Per l’estudi del nivell freàtic s’ha considerat la xarxa de piezòmetres de l’Agència Catalana de 

l’Aigua. A més, s’ha de tenir en compte que l’aqüífer de l’al·luvial del Segre és un aqüífer lliure, i que 

per tant el coneixement del nivell piezomètric serà equivalent a conèixer el nivell freàtic de la zona 

d’estudi. 

Pel que fa a les analítiques oficials de les aigües subterrànies, cal dir que en l’interior dels termes 

municipals de Montoliu de Lleida i Albatàrrec no es disposa de cap punt de control ni mostreig de les 

aigües corresponents a la xarxa d’analítica de les aigües subterrànies de l’Agència Catalana de 

l’Aigua, ni tampoc cap pou. Tot i així, hi ha dos pous relativament pròxims a la zona d’estudi: el 

primer (codi 25120/5) es troba situat al nord, dins del municipi de Lleida, i a uns 425 metres des del 

límit nord del terme municipal de Montoliu de Lleida; el segon pou (codi 25211/1) està situat a uns 

1.000 metres des del límit oest del municipi, dins del municipi de Sudanell. 

Donat que el punt corresponent al pou codi 251120/5 es troba influenciat per la superfície 

urbanitzada de Lleida, s’escull el pou codi 25211/1 del terme municipal de Sudanell, ja que es 

considera més representatiu de les aigües subterrànies de l’aqüífer de l’al·luvial del Segre a la altura 
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del terme municipal de Montoliu de Lleida i per tant de la zona d’ubicació de la planta depuradora 

projectada. 

Les dades del pou de Sudanell (codi 25211/1) facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua 

respecte el nivell piezomètric d’aquest pou en els darrers 4 anys es mostren a continuació: 

 

Data de registre Nivell piezomètric (m) 

Maig 2008 2.42 
2009 No disponible 
Octubre 2010 2.19 
Juny 2011 1.68 

Taula 1. Valors mitjos anuals 

Figura 4. Ubicació del pou de Sudanell respecte la ubicació de l’EDAR de Montoliu de Lleida i 

Albatàrrec. 

També s’ha observat que en la majoria dels piezòmetres del sistema aqüífer, els nivells augmenten 

notablement durant els mesos d’estiu, coincidint amb les èpoques de regadiu amb aigües superficials. 

S’han mesurat augments de 1 a 2 m respecte els mesos d’hivern, arribant fins als 3-4 m en casos 

excepcionals. 

Finalment s’estableix una cota de nivell freàtic de 1.7 m, corresponent al juny de 2011. Així doncs, 

no es preveuen problemes d’aigua provinent del nivell freàtic en cap punt del traçat de la xarxa de 

distribució així com tampoc en la estació depuradora, a excepció de ocasions puntuals en que poden 

existir problemes d’aigua en les rases si s’ha regat o ha plogut intensament els dies precedents. 
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5. TERRA VEGETAL I REBLERT AGRÍCOLA 

Alguns estudis per a altres projectes de la zona han realitzat calicates mecàniques per detectar i 

mesurar la potència de la terra vegetal. Els valors oscil·len entre 0.2 i 0.3 m.  

 

Per altra banda, és característica en aquesta zona la presència de terres de reblert agrícola fruit 

de l’explanació de les terres per a l’aprofitament agrícola. Aquests materials es detecten a nivell 

superficial, i sota un petit gruix de terra vegetal (20-30 cm). Es tracta d’un reblert antròpic no 

compactat format per sorra, limolita i fragments de gres. Aquests materials presenten un espessor 

variable entre 0.6 i 1.2 m. 

6. EXCAVABILITAT 

Tant els reblerts agrícoles com els sediments quaternaris, així com el substrat terciari argilós més 

superficial, son excavables amb mitjans convencionals tipus retroexcavadora. En cas de ser 

necessària la excavació fins al substrat terciari més sa serà necessari l’ús de sistemes d’excavació 

més potents (martell picador, ripper,...). No es preveu l’ús de voladura per l’excavació. 

7. ESTABILITAT DE TALUSSOS 

Tant en les formacions terciàries com en les quaternàries, l’estabilitat de talussos està 

condicionada per la litologia dels materials i els seus valors de resistència al tall ja que, en aquests 

casos, en funció del talús d’excavació, si que poden arribar a produir-se trencaments a través del 

propi material sense coincidir amb plans de debilitat preexistents. Es tracta bàsicament d’argilites i 

limolites del Terciari que poden incloure intercalacions decimètriques i mètriques de grava, sorra i 

calcària. 

Donada la baixa cohesió del sòl que conforma les formacions superficials de la zona d’estudi, es 

recomana una pendent conservadora de 2(H) : 1(V) per als talussos permanents. 

Per altra banda, a partir dels estudis d’altres projectes portats a terme en zones properes, es 

conclouen les següents pendents recomanades a adoptar per als talussos temporals a realitzar en les 

rases que s’excavaran per a la col·locació de la xarxa de col·lectors: 

 

• Pendents talussos 

Litologia Profunditat rasa Talús recomanat 

Sòl quaternari al·luvial 
≤1.5 m 1(H) : 2(V) 

1.5 m – 3 m 1(H) : 1(V) 

Substrat rocós terciari 0 – 5 m 1(H) : 2(V) 

Taula 2. Definició de les pendents recomanades per als talussos de les rases. 

Per a les rases a excavar en sòls quaternaris amb profunditat superior a 1,5 m, es recomanen 

pendents menys verticalitzades ja que la presència puntual del nivell freàtic pot provocar 

inestabilitat a les parets. 
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Durant l’execució dels desmunts serà necessari comprovar l’estabilitat de tots els talussos 

excavats. Donades les característiques resistents i d’erosivitat que presenten les diferents litologies 

que formen el substrat, no se descarta el despreniment de petits blocs d’escassa importància, en el 

moment de realitzar els talussos, sobretot per la sobreexcavació dels estrats argilosos, degut a la 

seva elevada erosionabilitat en superfície. 

A més, a partir d’una observació de camp, s’ha observat que els marges de la sèquia del canal 

d’Urgell són susceptibles a patir inestabilitats superficials de baixa magnitud afectant sediments 

argilo-llimosos.  

En cas de no adoptar els pendents recomanats, s’haurà de recórrer a l’apuntalament i protecció 

que es cregui adient de les rases executades, per tal que aquestes es mantinguin estables. 

8. GEOTÈCNIA 

A partir de l’estudi realitzat en el projecte d’una estació depuradora propera a la zona d’estudi, 

s’ha obtingut unes aproximacions de les característiques geotècniques del sòl a la parcel·la on es 

construirà l’EDAR del present projecte, Taula 3, a partir de les quals es realitza el càlcul d’estructures 

de contenció, cimentacions i terraplens.  

Els valors dels paràmetres geotècnics estimats per als sòls quaternaris són els següents: 

• Característiques geotècniques 

Paràmetre geotècnic Valor 

Densitat aparent (���) 1.5 T/m3 

Angle de fregament intern (φ) 23o 
Cohesió (C) 2 kg/cm2 

Resistència no drenada (Cu) 0.3 kg/cm2 

Mòdul elàstic (E) 39 kg/cm2 

Taula 3. Característiques geotècniques característics del sòl tipus utilitzat per als càlculs estructurals en el 
projecte. 

Cal afegir que serà fonamental que abans d’iniciar l’obra es realitzi un estudi geotècnic mes 

rigorós, per tal de confirmar que les hipòtesis fetes per cada un dels paràmetres són acceptables. 

9. RISC SÍSMIC 

A efectes de la Norma de Construcció Sismorresistent NCE-02, es classifiquen les construccions 

d’acord a l’ús a que es destinen, a els danys que pot ocasionar la seva destrucció  independentment al 

tipus d’obra de que es tracti en construccions d’importància moderada, normal i especial. 

En el cas de una planta depuradora d’aigües residuals, aquesta es considera una construcció 

d’importància normal, que són aquelles que al ser destruïdes per un terratrèmol pot ocasionar 

víctimes, interrompre un servei per a la col·lectivitat, o produir importants pèrdues econòmiques, 

sense que en cap cas es tracti d’un servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics. 
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Per altra banda, la norma estableix que un dels casos en que la seva aplicació no és obligatòria és 

en aquelles edificacions d’importància normal o especial quan l’acceleració sísmica bàsica ab sigui 

inferior a 0.04 g, sent g l’acceleració de la gravetat. 

La perillositat sísmica del territori nacional es defineix per mitjà del mapa de perillositat sísmica. 

Aquest mapa subministra l’acceleració bàsica ab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de perillositat sísmica (Norma de construcción sismorresistent NCE-02) 

 

Tal i com s’observa en el mapa de perillositat sísmica, la zona d’estudi es troba situada en la zona 

on l’acceleració sísmica bàsica ab és inferior a 0.04 g, sent g l’acceleració de la gravetat. Per tant, es 

conclou que no és obligatòria l’aplicació de la norma de construcció sismorresistent. 

10. ESTUDI GEOTÈCNIC A REALITZAR 

Les característiques geotècniques definides en aquest annex són solament aproximades, per tant, 

abans de iniciar l’obra cal fer un estudi geotècnic complert que confirmi que les hipòtesis fetes en 

aquest annex són correctes o queden dins el costat de la seguretat. 

A continuació doncs, s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar a fons en 

un estudi geotècnic. 

Zona dels col·lectors: al llarg de tota la traça on s’implantaran els col·lectors d’aigües residuals 

s’hauria de determinar: 
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� Tipus de materials on el col·lector es trobarà confinat. 

� Estabilitat de talussos a les parets de les rases a executar per a la col·locació del 

col·lector. 

� Agressivitat dels terrenys colindants al col·lector per definir el grau de protecció que farà 

falta o el tipus de material de construcció a utilitzar. 

� Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs d’emplaçament del col·lector. 

Zona d’implantació de la depuradora: a les parcel·les on es construirà el sistema de tractament 

s’haurà de determinar: 

� Tipus de materials 

� Estabilitat dels talussos 

� Capacitat portant dels terrenys 

� Possible aprofitament dels materials 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és definir quines són les cotes d’inundació corresponents als cabals 

amb períodes de retorn de 500, 100, 25 i 10 anys a la zona propera al riu Segre, on es situarà la 

nova EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec.  

És necessari realitzar aquesta comprovació degut a la proximitat del riu, ja que l’efluent de 

l’EDAR haurà de situar-se per sobre de la cota d’inundació per evitar que entri en càrrega. A més a 

més, si la nova EDAR es trobés en zona inundable s’hauria de canviar la localització o bé prendre 

mesures per protegir la infraestructura. 

Per a la realització d’aquest estudi s’hauran de seguir les directrius marcades per la “Guia de 

Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada per l’Agència 

Catalana de l’Aigua el març de 2003. 

 

2. ANÀLISI HIDROLÒGIC 

Segons els criteris establerts per l’Agència Catalana de l’Aigua, es defineix com a zona 

indundable la franja delimitada per la línea de cota d’inundació de l’avinguda de període de 

retorn de 500 anys. A la vegada, s’estableix que la zona d’inundació perillosa  és aquella en la que 

es poden produir greus danys materials i humans amb una avinguda de període de retorn de 500 

anys, i que la zona fluvial  és la corresponent a la franja delimitada per l’avinguda de 10 anys. 

La cota a la que s’ha de situar el col·lector de desguàs es determina a partir dels cabals 

associats a 10, 50, 100 i 500 anys de període de retorn, segons les següents consideracions: 

� Període de retorn de 50 anys s’aplica pel disseny de la planta en condicions de 

funcionament normal, on els desguassos dels col·lectors tenen capacitat completa. 

� Període de retorn de 100 anys s’aplica pel càlcul de la cota on es produeix l’entrada en 

carrega dels col·lectors, sent possible l’alteració temporal de les condicions normals de 

desguàs. En aquest cas no es produiran inundacions a la parcel·la ni desbordament als 

pous. Per tant, la làmina d’aigua de l’avinguda de 100 anys es tindrà en compte per fixar 

la línea piezomètrica i les cotes de la urbanització de l’EDAR. 

� Període de retorn de 500 anys s’aplica pel disseny en que no es produiran danys 

catastròfics a la parcel·la. 

El càlcul dels cabals màxims corresponents a cada període de retorn s’ha realitzat a partir de 

l’aplicació del Mètode Racional, considerant les característiques pròpies de la conca i la 

precipitació màxima diària associada als períodes de retorn considerats.  
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3. MÈTODE RACIONAL 

L’estudi hidrològic determinarà el cabal que porta el riu Segre en funció del període de retorn. 

D’aquesta forma es podrà comprovar si la ubicació de l’EDAR és segura en quant al perill 

d’inundació.  

Per fer els càlculs  s’utilitzarà el mètode racional, el qual està descrit a la norma “Instrucción de 

drenaje de carreteras 5.2-IC” del Ministeri de Foment i a la “Guia de Recomanacions tècniques per 

als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Aquest mètode calcula el cabal màxim Qp d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I 

que cau sobre una conca amb una superfície S,  que comença de manera instantànea i és 

constant durant un temps mínim igual al temps de concentració Tc. A més, la detracció d’aigua 

per evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el coeficient d’escorrentiu C, que és la 

relació entre el cabal punta Qp i el cabal I·S (cabal en el cas que la pluja neta fos igual a la 

precipitació). 

Per tant, la fórmula bàsica del mètode racional és la següent: 

�� = � � · � · �
3.6  

On: 

Qp és el cabal punta en m3/s 

C és el coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I és la intensitat de precipitació en mm/h corresponent a una durada efectiva 

de la pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca. 

S és la superfície de la conca km2 

K és el coeficient d’uniformitat (adimensional) 

 

La hipòtesi de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen variacions en la seva 

distribució temporal que augmenten els cabals punta. Per aquest motiu és necessari aplicar a la 

fórmula anterior un coeficient de majoració K del cabal punta calculat per corregir l’error 

esmentat, anomenat coeficient d’uniformitat. 

Aquest coeficient d’uniformitat va ser deduït per Témez, qui el va definir amb la següent 

expressió:  

� = 1 + ���.��

���.�� + 14 

On: 

K és el coeficient d’uniformitat (adimensional) 

Tc és el temps de concentració (hores) 

 

Per altra banda, a la península s’acostuma a calcular el coeficient d’escorrentiu amb la fórmula 

deduïda per Témez a partir del mètod de l’SCS (Soil Conservation Service), la qual, a més a més, 

va ser adoptada per la instrucció de carreteres (MOPU, 1990): 
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� = ��′� − �′�� · ��′� + 23 · �′��
��′� + 11 · �′���  

On: 

C és el coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

P’d és el volum de precipitació diària en mm 

P’0 és el llindar d’escorrentiu en mm 

 

De l’anàlisi dels resultat obtinguts en moltes conques utilitzant el mètode racional tal com s’ha 

exposat, s’ha conclòs que era convenient la reducció del valor de precipitació diària Pd  amb un 

coeficient KA, anomenat coeficient de simultaneïtat, i la majoració del llindar d’escorrentiu amb 

un coeficient r, anomenat factor regional, que reflecteix la variació regional de la humitat habitual 

en el sòl al començament de les pluges significatives. 

L’Agència Catalana de l’Aigua ha establert després de la realització de varis estudis que el límit 

d’aplicabilitat del mètode racional és el marcat per les següents restriccions: 

� La superfície de la conca S no ha de superar els 1.000 km2. 

� La conca ha de ser predominantment rural 

� El temps de concentració Tc no ha de ser inferior a les 0.25 hores ni superior a les 24 

hores. 

 

 

3.1 MÀXIMA PRECIPITACIÓ DIÀRIA  

La màxima precipitació diària associades als diversos períodes de retorn d’estudi s’obtenen a 

partir de dues fonts d’informació diferents.  

La primera d’elles és el Pla INUNCAT establert per la Generalitat de Catalunya. En ell es valora 

la precipitació màxima diària esperada a Catalunya a partir de la informació facilitada per 

l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), corresponent a un total de 145 estacions 

pluviomètriques distribuïdes arreu de Catalunya i de les quals es disposa de sèries prou 

representatives. 

La segona font d’informació prové del llibre “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 

de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, publicat l’any 1999. En aquest 

llibre es proposa el següent mètode per al càlcul de la màxima precipitació diària: 

1) Determinar el valor mig de la precipitació màxima diària ( P ) mitjançant el mapa 
d’isolínies (veure Figura 1-4) 

2) Determinar el valor del coeficient de variació (Cv) mitjançant el mapa d’isolínies (veure 
Figura 5) 

3) Amb el període de retorn d’estudi, obtenir el valor del factor d’amplificació (KT) 
mitjançant la Figura 6. 

4) Calcular el valor de la precipitació màxima diària mitjançant la fórmula:  
 

����� = �� · �� 
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On: 

Pd(T) és la precipitació màxima diària en mm/dia 

T és el període de retorn en anys 

KT és el coeficient d’amplificació 

�� és el valor mig de la precipitació màxima en mm/dia 

 

� Pla INUNCAT 

 A partir dels mapes de la estimació de precipitació màxima diària per als diferents períodes de 

retorn que apareixen en el Pla INUNCAT, s’estableixen els següents valors: 

 

Període de retorn (T, anys) Precipitació màxima diària (Pd, mm/dia) 

10 60 
50 80 

100 85 
500 105 

Taula 1. Precipitacions màximes diàries a la zona d’estudi segons el període 
de retorn. 

� Llibre “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” 

En la següent taula es resumeixen les dades de partida i els resultats de càlcul de la 

precipitació diària segons el mètode que s’estableix en el llibre en qüestió.  

 

Dades de partida Resultats de càlcul 

T (anys) �� (mm) Cv KT Pd (mm/dia) 

10 44 0.41 1,507 66.3 
50 44 0.41 2,144 94.3 

100 44 0.41 2,434 107.1 
500 44 0.41 3,189 140.3 

Taula 2. Dades de partida i resultat de càlcul segons el mètode del llibre 
“Màximas lluvias diarias en la España peninsular”. 

 

La precipitació màxima diària adoptada per al càlcul dels cabals d’avingudes dels diferents 

períodes de retorn és, per a cada cas, la major obtinguda entre les dues fonts d’informació. En el 

cas d’estudi d’aquest projecte, les majors precipitacions corresponen a les calculades a partir del 

llibre “Máximas lluvias diarias en la España peninsular”. 
 

 

• Precipitacions màximes diàries 

Període de retorn (T, anys) Precipitació màxima diària (Pd, mm/dia) 

10 66.3 
50 94.3 

100 107.1 
500 140.3 

Taula 3. Precipitacions màximes diàries a la zona d’estudi segons el període 
de retorn. 
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Figura 1. Mapa de la estimació dels valors esperats de precipitació màxima 

diària per a un període de retorn de 10 anys. (Font: Pla Inuncat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de la estimació dels valors esperats de precipitació màxima 

diària per a un període de retorn de 50 anys. (Font: Pla Inuncat)  
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Figura 3. Mapa de la estimació dels valors esperats de precipitació màxima 

diària per a un període de retorn de 100 anys. (Font: Pla Inuncat)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de la estimació dels valors esperats de precipitació màxima 

diària per a un període de retorn de 500 anys. (Font: Pla Inuncat)  
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Figura 5. Mapa d’isolínies de valor mig de la precipitació màxima diària i coeficient de 

variació. (Font: Ministerio de Fomento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Taula del factor d’ampliació (KT) (Font: Ministerio de 
Fomento) 
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Obtinguda la precipitació diària Pd, es redueix el seu valor aplicant el coeficient KA, anomenat 

coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió: 

 

� = 1                   si S ≤ 1 km2 

� = 1 − "#$ %
��         si S > 1 km2 

 

On: 

KA és el coeficient adimensional minorador de la precipitació diària Pd 

S és la superfície de la conca, expressada en km2, que en el cas de la subconca 

del riu Segre és de 91.8 km2
 

 

El valor del coeficient de simultaneïtat és 0.87. 

Per tant, el valor de la precipitació diària que s’ha d’utilitzar és el valor de P’d, calculat com: 

��& = � · �� 

• Precipitació màxima diària (aplicant el coef. de simultaneïtat) 

Període de retorn (T, anys) Precipitació màxima diària (P’d, mm/dia) 

10 57.7 
50 82.0 

100 93.2 
500 122 

Taula 4. Precipitacions màximes diàries per a cada període de retorn aplicant 
el coeficient de simultaneïtat 

 

 

3.2 TEMPS DE CONCENTRACIÓ 

El temps de concentració de la conca d’estudi es pot calcular mitjançant la fórmula de Témez, 

ja que a Catalunya dóna bons resultats. Aquesta expressió es completa amb un coeficient 

reductor que distingeix les conques urbanes de les no urbanes, i al seu torn, diferencia les no 

urbanes entre les rurals i les urbanitzades. 

 
Cal remarcar que, degut a que la gran dimensió que presenta la conca del riu Segre (22.579 

km2) no compleix amb les restriccions d’aplicació del mètode racional (superfície de la conca ha 

de ser inferior a 1.000 km2) s’estableix una subconca de la conca del riu Segre per a la realització 

dels càlculs.  

El Pla INUNCAT defineix una divisió en diferents trams dels cursos fluvials per a crear grups de 

municipis amb característiques comunes davant d’un episodi d’inundacions per desbordament de 

lleres. 
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El criteri que s’ha fixat per a elaborar aquesta agrupació de municipis ha estat l’afecció per la 

propagació d’una crescuda. S’han dividit els trams dels cursos principals de manera que els seus 

extrems estan limitats per elements que poden induir un canvi significatiu en els cabals 

transportats. Aquests canvis poden estar provocats per la incorporació d’afluents d’una certa 

entitat o la presència de preses amb prou capacitat per a generar un efecte regulador. 

 

Figura 7. Conca hidrogràfica del riu Segre 

 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec estan situats a la vora del Segre, entre les confluències 

d’aquest amb el riu de Set, situat aigües vall del nostre indret. En el plànol que proposa l’estudi 

del Pla INUNCAT, tots dos municipis es troben situats dins la Conca S108: “Segre en confluència 

amb el Set”.  
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La expressió del temps de concentració per a conques rurals amb un grau d’urbanització no 

superior al 4% de l’àrea de la conca és:  

'� = 0.3 · ) *
+�/-.

�./0
 

On: 

tc és el temps de concentració, en hores 

L és la màxima longitud que recorre una gota d’aigua a la conca, en Km 

J és la pendent mitjana del recorregut que fa la gota en m/m 

 

En el cas de la conca del riu Segre en el seu pas per la zona d’estudi per la ubicació de l’EDAR, 

les dades de partida són les següents: 

 

• Característiques de la conca d’estudi 

Dades de partida Resultats de càlcul 

L 31.5 km 

tc 9.9 hores 
Desnivell 323 m 

J 0.010 m/m 

Àrea total 91.8 km2 

Taula 5. Característiques de la conca d’estudi (subconca 
del riu Segre) 

 

 

3.3 INTENSITAT DE PRECIPITACIÓ 

 

La intensitat de precipitació es pot calcular, segons Témez, com: 

 

��'� = ��
24 · )��

��
.

�12.34562.3�7�
�.-

 

On: 

I és la intensitat de precipitació de durada t (igual a tc) , en m/h 

Pd és la precipitació màxima diària en metres/dia 

I1/Id és la intensitat màxima en una hora entre la intensitat màxima en un dia 

tc és el temps de concentració, en hores 

 
 
La relació I1/Id s’extreu del mapa d’isolínies de la instrucció 5.2-IC de drenatge superficial del 

Ministerio de Fomento (Figura 8 ). 
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Figura 8. Mapa d’isolínies de la relació I1/Id. Font: Instrucción 5.2-IC “Drenaje 
superficial”. 

 

 
En el cas de Catalunya, per aquesta relació es pren el valor I1/Id = 11. 
 
Els càlculs per a la zona d’estudi són: 

 

Dades de partida Resultats de càlcul 

T (anys) Pd (mm/dia) I1/Id tc (hores) I (mm/h) 

10 66.3 11 9.9 6.3 
50 94.3 11 9.9 8.9 

100 107.1 11 9.9 10.2 
500 140.3 11 9.9 13.4 

Taula 6. Dades de partida i resultats de càlcul de la intensitat de precipitació per als diversos períodes de 
retorn analitzats. 

 
 

3.4 LLINDAR D’ESCORRENTIU 

El llindar d’escorrentiu P0 és el valor de precipitació a partir del qual es produeix esccorrentia 

superficial. El seu càlcul permet determinar la funció de pèrdues per infiltració a la conca.  

Per a la seva determinació es realitza una caracterització prèvia de la conca des de tres punts 

de vista: característiques hidrològiques, grups de sòl i ús del mateix. 

La caracterització en funció de les característiques hidrològiques fa referència a: 

� El pendent del terreny: es distingeix entre pendents majors o menors del 3%.  
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� Disposició de les plantacions: es distingeix si es realitzen segons la corba de màxim 

pendent o seguint les corbes de nivell. 

� Densitat de les vegetacions: fa referència a la proximitat entre les plantacions i el seu 

fullatge. 

Pel que fa al pendent del terreny, aquest es va determinar mitjançant el plànol topogràfic 

1/5000 de la zona, mesurant la diferència de cotes i la longitud del curs principal. Els resultats 

obtinguts es contrasten amb el “Mapa de pendents de Catalunya” (Agència Catalana de l’Aigua, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Mapa de pendents proveït per l’Agència Catalana de l’Aigua. Les zones en púrpura 
són àrees amb pendent menor al 3%. Font: Agència Catalana de l’Aigua. 

 

La zona d’estudi té una pendent inferior al 3%, majoritàriament. 
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La caracterització del grup de sòl i l’ús del mateix es determinen seguint la metodología 

exposada a l’Annex 1 de les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit 

local” de l’Agència Catalana de l’Aigua, publicat en data de març 2003.  

La Figura 10 mostra la caracterització dels diferents usos del sòl per a la zona de projecte. 

L’Institut Cartogràfic de Catalunya és l’encarregat de l’elaboració del plànol que es pot consultar 

gratuïtament. 

Per a obtenir el valor de P0, atès que la conca considerada és heterogènia, es realitza una 

subdivisió de la mateixa en àrees homogènies des del punt de vista del seu comportament 

hidrològic. 

El llindar d’escorrentiu es troba per aplicació de la fórmula: 

�� = ∑���9 · :9�
∑ :9

 

On: 

��9  és el valor tabulat segons el grup de sòl, en mm 

:9  és l’àrea de la subdivisió 

 

Obtingut el llindar d’escorrentiu P0, és necessari fer més gran el seu valor amb un coeficient 

anomenat factor regional que reflexa la variació regional d’humitat habitual en el sòl al 

començament de les pluges significatives. Aquest coeficient també inclou una majoració (de 

l’ordre del 100%) per evitar sobrevaloracions del cabal de referència a causa de certes 

simplificacions del tractament estadístic del mètode. 

Tal i com s’exposa a la “Guia de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local” elaborada per l’Agència Catalana de l’Aigua a Catalunya, es fixa un valor mitjà d’1.3 

per al factor regional, en comptes del 2.5 que fixa la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje 

Superficial”.  

Per tant, el llindar d’escorrentiu a fer servir en el càlcul de la pluja neta es calcula com: 

��& = 1.3 · �� 

 

En la Taula 7 es resumeix el càlcul del llindar d’escorrentiu, segons els diferents usos del sòl 

que estan presents dins de la conca d’estudi. En la Figura 11 s’estableix la correlació entre els 

codis del usos de sòl utilitzats en el mapa de l’ICC i els codis que es consideren durant l’aplicació 

del mètode de càlcul de l’SCS exposat en el Annex 1 de les “Recomanacions tècniques per als 

estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua, publicat en data de març 

2003. 

 

El mètode de càlcul classifica els grups de sòl en quatre tipus: A, B, C, D. En el cas de la zona 

d’estudi es creu convenient classificar-la com de tipus D, que es refereix a sòls amb una infiltració 

molt lenta quan estan molt humits, amb estrats argilosos superficials o propers a la superfície, 
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pobrament o molt pobrament drenats. Dins d’aquest grup s’inclouen els sòls amb nivells freàtics 

permanentment propers a la superfície com es el cas de la terrassa del riu Segre. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Caracterització dels usos del sòl per a la zona del projecte (àrea dels municipis de Montoliu de 
Lleida i Albatàrrec). Font: ICC. 
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Figura 11. Correlació de codis usats en la cartografia d’usos del sòl editada per l’ICC i codis d’úsos del sòl 
considerats en el mètode de l’SCS. Font: Guia de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat 

d’àmbit local, ACA.   

 

 

• Llindar d’escorrentiu segons els usos del sòl 

Ús del sòl Superfície (%) Pendent (%) 
Caract. 
Hidro. 

Grup de sòl 
P0 (mm) 

A B C D 

Fruiters de 
regadiu 

33 <3 Mitjana 97 42 22 15 4.95 

Conreus 
herbacis de 
regadiu 

8 <3 R/N 47 25 16 13 1.04 

Fruiters de 
secà 

12 <3 Pobre 75 34 19 14 1.68 

Conreus 
herbacis de 
secà 

37 <3 R/N 34 21 14 12 4.44 

Bosc de 
caducifolis 

2 - Espessa 89 47 31 23 0.46 

Vegetació de 
zones humides 

4 <3 
Qualsevol 

cas 
5 5 5 5 0.2 

Nuclis urbans 3 - - 1 (zona impermeable) 0.03 
Urbanitzacions 1 - - 1 (zona impermeable) 0.01 

TOTAL 100    12.81 

N = conreu segons les corges de nivell; R = conreu segons la línea de màxima pendent 

Taula 7. Resultats del càlcul del llindar d’escorrentiu, segons els diferents usos del sòl que estan presents 
dins de la conca d’estudi. 
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Finalment, aplicant l’expressió ��& = 1.3 · �� amb un P0 de 12.81 mm, s’obté un valor del 

llindar d’escorrentiu (P’0) de 16.7 mm. 

 

 

3.5 COEFICIENT D’ESCORRENTIU 

El càlcul del coeficient d’escorrentiu ve donat per la següent expressió: 

 

� = ��′� − �′�� · ��′� + 23 · �′��
��′� + 11 · �′���  

On: 

C és el coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

P’d és el volum de precipitació diària en mm 

P’0 és el llindar d’escorrentiu en mm 

 

En la següent taula es resumeixen els valors d’aquest coeficient: 

Dades de partida Resultats de càlcul 

T (anys) P’d (mm/dia) P’0 (mm/dia) C 

10 57.7 16.7 0.31 
50 82.0 16.7 0.43 

100 93.2 16.7 0.48 
500 122 16.7 0.57 

Taula 8. Valors del coeficient d’escorrentiu per als diversos períodes de retorn. 

 

3.6 COEFICIENT D’UNIFORMITAT 

El coeficient d’uniformitat va ser deduït per Témez, qui el va definir amb la següent expressió:  

 

� = 1 + ���.��

���.�� + 14 

On: 

K és el coeficient d’uniformitat (adimensional) 

Tc és el temps de concentració (hores) 

 

El temps de concentració de la conca d’estudi s’ha establert amb un valor de 9.9 hores, i per 

tant, el valor del coeficient d’uniformitat resulta en K = 1.55. 

 

3.7 RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LA CONCA 

El resum de les característiques geomètriques de la conca, amb els seus valors d’àrea, longitud 

de curs, pendent mig i temps de concentració, es troba a la següent taula amb les dades 

hidrològiques per a la subconca d’estudi del riu Segre. 
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• Conca d’estudi del riu Segre 

Àrea 91.8 km2 

Desnivell 323 m 
Longitud màxima 31.5 km 

Pendent 0.010 m/m 
Coeficient de simultaneïtat, KA 0.87 
Temps de concentració, Tc 9.9 hores 
Coeficient d’uniformitat, K 1.55 

Taula 9. Resum de les característiques de la conca d’estudi 
del riu Segre. 

 

 

3.8 CABAL MÀXIM 

Per al càlcul del cabal màxim per a cada període de retorn considerat s’aplica l’expressió que 

defineix el mètode racional anteriorment detallat. 

�� = � � · � · �
3.6  

On: 

Qp és el cabal punta en m3/s 

C és el coeficient d’escorrentiu (adimensional) 

I és la intensitat de precipitació en mm/h corresponent a una durada efectiva 

de la pluja D igual al temps de concentració Tc de la conca. 

S és la superfície de la conca km2 

K és el coeficient d’uniformitat (adimensional) 

 

Finalment, en la següent taula es mostren els resultats obtinguts de els cabals màxims o cabals 

punta per a cada període de retorn considerat. 

� Cabals màxims  

T (anys) Pd (mm) P’d (mm) P’0 (mm) C I (mm/h) A (km2) K Q (m3/s) 

10 66.3 57.7 16.7 0.31 6.3 91.8 1.55 77.2 
50 94.3 82.0 16.7 0.43 8.9 91.8 1.55 151.3 

100 107.1 93.2 16.7 0.48 10.2 91.8 1.55 193.5 
500 140.3 122 16.7 0.57 13.4 91.8 1.55 301.9 

Taula 10. Resultats del càlcul de cabal màxim en la zona d’estudi estimat per a cadascun dels períodes de 
retorn estudiats. 

 

Donat que el cabal mitjà del riu Segre en la seva part baixa, concretament en el seu pas per la 

localitat de Seròs situada aigües avall de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, és de 100.2 m3/s, es pot 

concloure que els cabals punta obtinguts per a cada període de retorn són coherents. 
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4. INUNDABILITAT 

Una vegada calculats els cabals màxims corresponents a les avingudes de períodes de retorn 

de 10, 50, 100 i 500 anys, cal analitzar la zona potencialment inundable per a cadascuna de les 

anteriors avingudes en la zona d’estudi, és a dir, la zona on es vol ubicar la nova EDAR.  

Donat el caràcter d’aquest projecte, i la complexitat que comportaria realitzar un anàlisi 

realment fiable de la cota a la que arribaria la làmina d’aigua per a cadascun dels episodis 

d’avinguda (degut a la falta de medis i d’informació geomorfològica del riu Segre en el seu pas per 

la zona d’estudi), s’opta per consultar la informació continguda en el Pla INUNCAT referent al risc 

d’inundacions en els termes municipals de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

El Pla INUNCAT conté l’estudi realitzat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que defineix les 

àrees potencialment inundables des d’un punt de vista geomorfològic. Aquest tipus d’estudi 

permet identificar problemàtiques d’inundació que el mètode de simulació hidràulica no pot 

detectar. 

A continuació es mostra la part del plànol de delimitació de zones potencialment inundables 

de l’ACA corresponent a la zona d’estudi del present projecte. 

 

Figura 12. Plànol de delimitació de zones potencialment inundables en la zona d’estudi (ACA). 
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5. CONCLUSIONS 
 

� S’observa que el terme municipal de Montoliu de Lleida inclou les àrees potencialment 

inundables del riu Segre i el riu Set. 

 

� Atès que d’acord amb els criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua les estacions 

depuradores d’aigües residuals de caràcter convencional han de situar-se a una cota tal 

que no es produeixi la condició d’inundació amb l’avinguda associada a 500 anys de 

període de retorn, la zona d’estudi es troba fora de la zona de risc i per tant és òptima per 

a la construcció de la nova EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

 

� Es proposa que el col·lector de sortida (emissor) de l’EDAR arribi fins a una cota o punt del 

terreny fora de la zona d’inundació T = 500 anys, per tal d’evitar que entri en càrrega i es 

produeixi la inundació dels elements de l’EDAR en cas de crescuda.  
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és estudiar les alternatives existents pel sanejament de les aigües 

residuals dels nuclis urbans de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, i veure com l’alternativa que 

representa el present projecte representa la millor opció entre totes les estudiades. 

A més, es pretén analitzar i determinar quina és la millor ubicació de la planta depuradora i quin 

és el tractament d’aigües residuals més adequat. Per a aquesta tasca, es tindrà en compte la 

presència d’altres nuclis urbans pròxims que no tenen cap planta de tractament com és el cas del 

municipi de Sudanell, de tal manera que la construcció de la nova EDAR pugui servir en un futur pels 

interessos d’altres nuclis urbans en quant al sanejament de les seves aigües residuals. 

L’estudi d’alternatives s’estructura en tres apartats: 

� En primer lloc s’estudien les diverses opcions possibles per al tractament de les aigües 

residuals dels nuclis urbans d’estudi, considerant la necessitat o no de fer un sistema de 

depuració conjunt o específic. 

� Al segon apartat s’analitza quin és el procés de depuració o tractament més adequat a 

les característiques de l’aigua residual i a les condicions climàtiques de la zona.  

� Per últim, es discuteix quina és la millor ubicació i configuració de la línea de tractament 

adoptada tot tenint en compte altres municipis que poguessin beneficiar-se de l’estació 

depuradora en un futur. 

 

2. SITUACIÓ ACTUAL 

En l’actualitat, el Programa de sanejament d’aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és el 

instrument que estableix la planificació hidrològica que desenvolupa el Pla de sanejament de 

Catalunya aprovat pel Govern de la Generalitat a l’any 1995, i que té per objectiu la reducció de la 

contaminació originada per l’ús domèstic de l’aigua. S’emmarca dins les normatives vigents que 

conformen la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes, i la Directiva 

2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

Dins del programa PSARU 2005 i concretament en el seu annex 1 on apareix el llistat d’actuacions 

programades en l’actualització 2010 del PSARU 2005, es planteja la necessitat de tractar les aigües 

dels municipis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec dins de l’escenari 2009-2014. 

2.1 MONTOLIU DE LLEIDA 

 
En l’actualitat, les aigües residuals de Montoliu de Lleida no reben cap tipus de tractament de 

depuració i són abocades directament al canal d’Urgell. El punt d’abocament està situat a l’entrada 

del poble, just en el punt on es creuen els canals d’Urgell i de Seròs al seu pas pel municipi. 

Aigües avall del punt d’abocament, el canal d’Urgell és utilitzat per al reg dels conreus de regadiu 

de la zona fins a arribar a desembocar en el riu Segre passant a través de l’espai natural conegut amb 

el nom de “Patamolls de Montoliu”, espai protegit i d’interès natural. 
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Pel que fa a la urbanització de l’Abellà el sanejament és resolt mitjançant un abocament directe al 

riu Segre. Hi ha una fossa sèptica en les proximitats a la urbanització que actualment s’ha optat per 

anul·lar-se en no efectuar-ne el manteniment corresponent. Per aquesta raó, s’ha executat un 

col·lector que recondueix les aigües negres per abocar-les directament al riu Segre al nord del 

municipi. 

2.2 ALBATÀRREC 

En el municipi d’Albatàrrec tampoc es realitza cap tipus de tractament de depuració de les aigües 

residuals. Aquestes són conduïdes a través d’un col·lector fins a arribar a una sèquia situada al nord-

oest del municipi, on són abocades directament. Després de recórrer un centenar de metres, la 

sèquia desemboca en el riu Segre. 

3. METODOLOGIA DE L’ANÀLISI MULTICRITERI 

L’anàlisi multicriteri constitueix una forma de modelitzar els processos de decisió en el que 

intervenen més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives. 

Un problema de decisió multicriteri consta d’un conjunt d’opcions (alternatives) i una sèrie 

d’aspectes (criteris) que avaluen les diferents alternatives. El que pretenen els mètodes d’ajuda a la 

decisió multicriteri és ajudar a l’autoritat competent a escollir les millors alternatives, basant-se en 

aquest conjunt de criteris, que representen les preferències de qui pren les decisions. 

A continuació es defineixen els elements clau de l’anàlisi multicriteri: 

� Alternativa: són les opcions necessàries a comparar per tal de prendre una decisió. 

� Criteri: són els elements rellevants per la persona que pren la decisió a l’hora d’escollir entre 

les diferents alternatives. Tot criteri ha de representar les preferències entre les diferents 

alternatives respecte un cert punt de vista, o sigui ha d’estar justificat per algun motiu. Dóna 

valors que permeten ordenar les alternatives de millor a pitjor. En el cas de considerar que 

dues alternatives estan al mateix nivell, les dues rebran el mateix valor. 

� “Decisor”: persona o autoritat competent que pren les decisions. 

En la presa de decisions intel·ligents, l’objectiu de la decisió pot variar en funció del problema que 

se’ns plantegi. En el cas que ens ocupa, l’objectiu de l’anàlisi multicriteri, serà el de escollir la 

alternativa òptima a desenvolupar en el present projecte per al problema de tractament de les 

aigües residuals dels municipis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

Concretament, en el nostre cas, el procediment a seguir per fer l’anàlisi multicriteri en cadascuna 

de les etapes serà el següent: 

I. Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema). 

II. Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives: Aquest punt és sens dubte el més 

subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris escollits, així 

com la objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte d’aquesta subjectivitat. 

III. Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de cada 

alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0 la mínima. 
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IV. Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del criteri). 

Aquest també és un procés força subjectiu, ja que representa les preferències del 

decisor. 

V. Finalment, per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris 

ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global de la 

alternativa. La alternativa amb la màxima puntuació serà així la òptima de totes les 

plantejades segons l’anàlisi efectuat. 

 

4. SELECCIÓ D’ALTERNATIVES 

Per a la definició d’un sistema de sanejament de les aigües residuals dels municipis de Montoliu 

de Lleida i Albatàrrec es consideren les següents possibles actuacions: 

• No actuació o cap tipus de tractament de les aigües residuals: solució cero o alternativa 0. 

• Sistema de col·lectors fins a  una EDAR ja en servei per al tractament de les aigües de tots dos 

municipis. Les EDAR més properes son: 

- EDAR de Lleida 

- EDAR d’Alcarràs 

- EDAR d’Alfés 

• Sistema de depuració independent per a cada municipi. 

• Sistema de depuració conjunt per a tots dos municipis. 

 

� ALTERNATIVA 0: No actuar 

La solució zero consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació i per tant continuar amb l’escenari 

actual. Amb ella no es solucionaria la problemática dels punts d’abocament descontrolat que 

existeixen i perduraría la contaminació de les aigües superficials. 

L’avantatge d’aquesta alternativa és que no existeixen costos de construcció, d’explotació ni de 

manteniment de la futura depuradora. Però el cost mediambiental és elevat, doncs s’està avocant al 

riu Segre aigüa residual sense tractar. 

Segons la Directiva 91/271/CEE, totes les poblacions inferiors a 2000 habitants hauran de tenir un 

sistema de tractament adequat de les seves aigües residuals en els propers anys mentre que la resta 

haurà de complir amb els requisits d’eliminació de contaminants establerts en la mateixa directiva. 

Això implica que els nuclis estudiats hauran d’acabar tractant les seves aigües residuals a curt o a 

llarg termini, i per tant, la alternativa 0 s’ha de rebutjar categòricament. 

� ALTERNATIVA 1: Sistema de col·lectors fins a una EDAR actualment en servei 

L’Alternativa número 1 consisteix a projectar tot un seguit de col·lectors que transportin les 

aigües residuals a tractar fins a una EDAR que estigui en servei en la actualitat i que estigui situada 

pròxima als municipis d’estudi. 

Segons la informació extreta de l’Agència Catalana de l’Aigua i del departament de Medi Ambient 

de la Generalitat de Catalunya les EDARs més properes a la zona d’estudi son les següents:   
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� EDAR de Lleida: Tractament biològic amb eliminació de nitrògen i fòsfor, amb un cabal de 

disseny de 87.500 m3/dia, una població equivalent de disseny de 186.666 hab-eq i una 

DBO5 de disseny de 120 mg/l. Assisteix als municipis d’Alpicat i Lleida i va ser ampliada 

l’any 2010. 

 

� EDAR d’Alcarràs: Tractament biològic de fangs activats de mitja càrrega, amb un cabal de 

disseny de 1.680 m3/dia, una població equivalent de disseny de 6.440 hab-eq i una DBO5 

de disseny de 230 mg/l. Assisteix únicament al municipi d’Alcarràs. 

 

� EDAR d’Alfés: Tractament per llacunatge amb macròfits, amb un cabal de disseny de 15 

m3/dia amb una població sanejada de 329 habitants. Assisteix únicament al municipi 

d’Alfés. 

Figura 1. EDAR’s més properes a la zona d’estudi. 

Totes les EDAR plantejades tenen el seu punt d’abocament al Riu Segre, excepte el cas de l’EDAR 

d’Alfés que ho fa a al desguàs “La Secleta”. 

Estudiant les característiques de cada una de les depuradores, s’extreu que l’EDAR d’Alfés té una 

capacitat de tractament molt més baixa que la resta, pel que una connexió de les aigües residuals de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec caldria una ampliació de l’EDAR de tal magnitud que equivaldria a fer 

una de nova. Per aquest motiu aquesta alternativa queda directament descartada sense aprofundir 

en el seu anàlisis.  

Per tant, l’alternativa 1 quedará dividida en les següents possibilitats: 

- Alternativa 1.1: Connexió a l’EDAR de Lleida 

- Alternativa 1.2: Connexió a l’EDAR d’Alcarràs 
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Aquestes solucions són centralitzades ja que intenten tractar totes les aigües residuals possibles 

en una única estació depuradora ja existent. A més, cal tenir en compte que actualment dins de 

l’àmbit de la gestió d’aigües residuals i de residus existeix la tendència de duu a terme els 

tractaments necessaris en els indrets més propers al lloc on es generen els residus per tal d’evitar les 

grans infraestructures. 

� ALTERNATIVA 2: Sistema de depuració independent per a cada municipi 

Aquesta opció consisteix en dotar cada nucli urbà amb una depuradora,  projectant i construint 

dues EDAR que donin servei a cadascun dels municipis per separat. Aquesta alternativa permet 

reduir la longitud total de col·lectors i evitar la intersecció d’aquests amb el riu Segre o 

infraestructures de la zona. Per contra, la construcció de dues depuradores fa que s’incrementen els 

costos de construcció i d’explotació. 

El PSARU 2005 preveu un sistema de tractament separat per tractar les aigües residuals de 

cadascun dels municipis d’estudi. 

� ALTERNATIVA 3: Sistema de depuració conjunt per a tots dos municipis 

L’alternativa 3 planteja la construcció d’una nova depuradora que tracti les aigües provinents dels 

dos municipis estudiats. Al igual que les alternatives 1, es tractaria d’una solució centralitzadora però 

d’envergadura menor que les primeres. Es pretén aprofitar la proximitat dels nuclis per construir una 

única EDAR que permeti aprofitar economies d’escala i reduir els costos d’explotació. 

4.1 CRITERIS DE SELECCIÓ I VALORACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

Els criteris de selecció que es tenen en compte s’inclouen dins de tres tipologies: econòmics, 

tècnics i mediambientals. 

4.1.1 CRITERIS ECONÒMICS 

Els criteris econòmics considerats son els següents: 

� Inversió en col·lectors: 

S’adopta com a estimador dels costos dels col·lectors necessaris la longitud necessària amb algunes 

puntualitzacions: 

� En cas de col·lectors de gravetat, s’utilitza la seva longitud com a estimador del cost. 

� En cas de col·lectors a pressió que requereixin bombament per salvar desnivells es considera 

com a estimador del cost la seva longitud multiplicada per un factor K. Aquest factor 

dependrà del desnivell a salvar així com de la facilitat d’accés als terrenys a salvar. 
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Figura 2. Possible traçat dels col·lectors fins la EDAR de Lleida 

 

Figura 3. Possible traçat dels col·lectors fins a l’EDAR d’Alcarràs. 

 

Les figures 2 i 3 mostren un possible traçat dels col·lectors per a la connexió amb les EDAR de 

Lleida i Alcarràs, respectivament. Cal tenir en compte que aquests traçats són simples propostes que 

caldrien un estudi mes exhaustiu en el cas de ser seleccionades. 

 

A continuació, es mostra una taula que resumeix les longituds aproximades dels col·lectors en  

cada una de les alternatives. Cal dir que les longituds són en planta i per tant no són reals, i que el 

factor utilitzat per els trams a pressió o impulsió és de 1.5 en tots els casos, donat que els desnivells 

en tota la zona d’estudi són del mateix ordre. La última dada representada en la taula és el factor 
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unitari normalitzat d’aplicació a aquest criteri, el qual tindrà el seu màxim valor de 1 en l’alternativa 

que tingui un cost menor. 

 

• Inversió en col·lectors 

 Longitud (Km) Estimador cost Factor unitari 

Alternativa 1.1 6.4 9 0.26 
Alternativa 1.2 7.8 8.4 0.29 
Alternativa 2 2 + 0.4 2.4 1 
Alternativa 3 2.5 2.5 0.96 

Taula 1. Inversió en col·lectors en les diverses alternatives. 

 

� Inversió en línies de tractament: 

Igual que en el cas anterior, es pren el cost de construcció aproximat com a factor de comparació. 

Per a la estimació de costos de construcció es prenen les taules publicades a “XXV Curso de 

Tratamiento de Aguas Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras” impartit pel CEDEX, en el 

que s’estableixen els costos de construcció estratificats per capacitat de depuració de la EDAR. 

  Depuradores  

Grandària 
EDAR (Hab-eq.) 

Col·lectors 
Obra 
civil 

Equipament 
elèctric i 
mecànic 

Altres 
Total 

depuradores 

Col·lectors 
+ 

Depuradores 

<2.001 81 428 532 52 1012 1093 
2.001 – 5.000 82 207 187 19 413 495 
5001 – 10.000 77 140 139 12 291 367 

10.001 – 20.000 33 99 100 7 207 240 
>20.000 83 66 69 5 141 224 

Taula 2. Costos de construcció de depuradores (€/h-e). Font: XXV Curso de Tratamiento de Aguas Residuales y 
Explotación de Estaciones Depuradoras. CEDEX. 
 

En les alternatives 2 i 3 els costos de construcció es poden aplicar directament ja que es 

construeix una nova depuradora. En canvi, en el de les alternatives 1.1 i 1.2 els costos fan referència 

al cas d’una ampliació de l’EDAR ja existent. Per tant, en aquests dos casos es calcula el cost de 

l’ampliació tenint només en compte el cost corresponent als habitants equivalents de Montoliu de 

Lleida i Albatàrrec, i a partir del cost per habitant segons la grandària total (EDAR existent + 

ampliació) de l’EDAR. Així és te en compte que en cas de realitzar una ampliació, aquesta hauria de 

suposar un cost major en l’EDAR d’Alcarràs que en el cas de l’EDAR de Lleida, tal i com mostren les 

dades de la taula anterior. 

• Inversió en línies de tractament 

 
Habitants equivalent 

de disseny 
Estimador cost Factor unitari 

Alternativa 1.1 5309* 1.190.000 1 
Alternativa 1.2 5309* 1.275.000 0.93 
Alternativa 2 710+4599 3.050.000 0.39 
Alternativa 3 5309 1.950.000 0.61 

*Habitants d’ampliació EDAR 

Taula 3. Inversió en línies de tractament en les diverses alternatives. 
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� Costos d’explotació 

Per a la comparació dels costos d’explotació s’utilitzen els costos unitaris per metre cúbic d’aigua 

tractada. Analitzant els costos d’explotació de diverses infraestructures de sanejament s’observa 

com el cost per metre cúbic d’aigua tractada és major com menor és el cabal diari tractat. La funció 

que relaciona els costos d’explotació amb el cabal tractat, s’expressa de la següent manera: 

C = 4.53 · Q-0.3549  

on C és el cost per metre cúbic d’aigua tractada i Q és el cabal diari (m3/dia). 

Així, els cabals i costos de cada una de les alternatives venen donats en la següent taula: 

• Costos d’explotació 

 Cabal (m3/dia) Cost (eur/m3) Factor unitari 

Alternativa 1.1 88.175* 0.11 1 
Alternativa 1.2 2.355* 0.32 0.34 
Alternativa 2 128 + 547 0.81 + 0.48 = 1.29 0.09 
Alternativa 3 675 0.45 0.24 

*Cabal de disseny de l’EDAR existent més el cabal de disseny provinent de Montoliu de Lleida i Albatàrrec 

Taula 4. Costos d’explotació en les diverses alternatives. 

En les alternatives 1.1 i 1.2 s’han tingut en compte els costos de bombament de les aigües 

residuals, amb un factor K = 1.4 y K = 1.1, respectivament. 

4.1.2 CRITERIS TÈCNICS 

Els criteris tècnics fets servir es descriuen a continuació: 

� Laminació del factor d’estacionalitat 

És coneguda la relació inversa existent entre el número d’habitants assistits i el factor 

d’estacionalitat, de tal forma que aquest és menor com major es el volum d’habitants. S’adopta com 

a variable de comparació la població assistida actualment per aquestes depuradores (no la població 

de disseny), a partir del que s’obté el factor unitari de la Taula 5. 

• Laminació del factor d’estacionalitat 

 Població assistida Factor unitari 

Alternativa 1.1 143.503  1 
Alternativa 1.2 8.029  0.06 
Alternativa 2 2.565 0.02 
Alternativa 3 2.565 0.02 

Taula 5. Laminació del factor d’estacionalitat en les diverses alternatives. 

� Dispersió del cabal d’abocament 

Aquest criteri valora els dos efectes positius de la dispersió dels punts de l’abocament: per un 

costat, l’augment de l’autodepuració, i per l’altre, l’augment dels cabals del riu en trams entremitjos. 

Com a variable de comparació s’utilitzarà la funció dels cabals d’abocaments següent: 
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Essent n el nombre de punts d’abocament diferents, i qi el cabal de cadascun d’aquests punts.  

Aquesta funció dona per n fixa el seu mínim per abocaments repartits a parts iguals entre tots els 

n punts. Així penalitza situacions amb molts punts d’abocament però on hi ha un punt principal i els 

altres són menyspreables. A més a més, la funció f es decreixent a mida que va augmentant n. A 

partir dels cabals de tots els punts d’abocament per cadascuna de les alternatives es troba la 

valoració d’aquest criteri a la següent taula. La alternativa òptima és la que te una menor funció f. 

• Dispersió del cabal d’abocament 

 f Factor unitari 

Alternativa 1.1 0.98 0.24 
Alternativa 1.2 0.89 0.27 
Alternativa 2 0.24 1 
Alternativa 3 0.24 1 

Taula 6. Dispersió del cabal d’abocament en les diverses alternatives. 

� Fiabilitat de les instal·lacions 

Amb aquest criteri es té en compte l’efecte produït per una avaria en alguna de les instal·lacions. 

Es pren com a variable de comparació el volum diari tractat dividit pel nombre de línies de 

tractament disponibles. Així, intenta donar una mesura del volum d’aigua que quedaria sense tractar 

en cas que fallés una línia de tractament. La alternativa òptima es la que tindria un volum menor. 

• Fiabilitat de les instal·lacions 

 
No de línies de 

tractament 

Cabal diari/Línea de 
tractament 

(m3/dia/línea) 
Factor unitari 

Alternativa 1.1 3 29.167 0.01 
Alternativa 1.2 1 1.680 0.2 
Alternativa 2 1+1 337.5 1 
Alternativa 3 1 675 0.5 

Taula 7. Fiabilitat de les instal·lacions en les diverses alternatives. 

� Complexitat tècnica de construcció dels col·lectors 

Amb aquest criteri es pretén donar una mesura de la simplicitat tècnica de cadascuna de les 

alternatives pel que fa a la construcció dels col·lectors. En aquest cas, es creu convenient utilitzar 

com una mesura de la facilitat tècnica de construcció dels col·lectors el cost estimat anteriorment 

per aquests, ja que habitualment el cost de construcció reflexa força bé la dificultat en la 

construcció. A  més, s’aplica un factor K  segons si els col·lectors intersequen amb infraestructures de 

tipus viari o si s’ha de superar alguna barrera natural com seria el riu Segre.  
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• Complexitat tècnica de construcció dels col·lectors 

 Estimador Factor unitari 

Alternativa 1.1 9 0.26 
Alternativa 1.2 11.7 0.21 
Alternativa 2 2.4 1 
Alternativa 3 2.5 0.96 

Taula 8. Complexitat tècnica de construcció dels col·lectors en les diverses alternatives. 

El factor aplicat a l’alternativa 1.2 degut a que el traçat dels col·lectors interseca amb el riu Segre 

és de 1.4. 

� Complexitat tècnica de construcció de l’EDAR 

Amb aquest criteri s’ha pretès donar una mesura de la simplicitat constructiva de les obres 

excloent els col·lectors. Aquest valor s’ha estimat tenint en compte les peculiaritats de cadascuna de 

les alternatives. Així, fent servir la següent escala de valors s’ha estimat el valor d’aquest criteri per 

cada variable: 

Rang de complexitat Factor unitari 

Nul·la 0.9 ≤ x ≤ 1.0 
Lleu 0.8 ≤ x < 0.9 

Moderada 0.4 ≤ x < 0.8 
Elevada 0.2 ≤ x < 0.4 
Extrema 0.0 ≤ x < 0.2 

Taula 9. Avaluació de simplicitat de l’obra 

Les alternatives 1 presenten diferent percepció de complexitat constructiva respecte les 

alternatives 2 i 3 donat que en el primer cas consisteixen en una ampliació de la depuradora i en els 

dos darrers la depuradora és de nova construcció. En aquest sentit, una ampliació de la depuradora 

ja en servei representa una major dificultat constructiva ja que afecta al funcionament normal de les 

instal·lacions i obliga a una planificació del projecte que asseguri la mínima afectació del sistema en 

servei. Per altra banda, la dificultat constructiva també vindrà donada per la mida de la depuradora a 

ampliar, de manera que la complexitat serà més gran quant major sigui la seva grandària. 

Les alternatives 2 i 3 plantegen depuradores de nova construcció i en l’aspecte de la complexitat 

constructiva presenten varis avantatges: no existeixen problemàtiques per interrupció del servei, la 

seva construcció es considera tècnicament simple ja que aquest tipus de sistemes de sanejament 

està molt estès i consolidat, i per últim, la disponibilitat de terreny per a aquestes alternatives és 

elevada i per tant no comporta cap mena de restricció. A més, la alternativa 2 és lleugerament més 

complexa que la 3 ja que correspon a la construcció de dues depuradores. 

 

• Complexitat tècnica de construcció de l’EDAR 

 Complexitat Factor unitari 

Alternativa 1.1 Moderada 0.5 
Alternativa 1.2 Moderada 0.6 
Alternativa 2 Lleu 0.8 
Alternativa 3 Nul·la 0.95 

Taula 10. Complexitat tècnica de construcció de l’EDAR en les diverses alternatives. 



Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) 

 

13 
 

4.1.3 CRITERIS AMBIENTALS 

Els criteris mediambientals considerats són els següents: 

� Afectació a la població humana. 

� Afectació al medi ambient. 

� Afectació a la xarxa fluvial. 

L’escala utilitzada per assignar una valoració comparativa a cadascun dels criteris ve donada per 

la Taula 3 . 

Grau d’afectació Factor unitari 

Nul 0.9 ≤ x ≤ 1.0 
Lleu 0.8 ≤ x < 0.9 

Moderat 0.4 ≤ x < 0.8 
Elevat 0.2 ≤ x < 0.4 
Extrem 0.0 ≤ x < 0.2 

Taula 11. Avaluació de l’afectació ambiental 

Cal destacar que no s’intenta realitzar un estudi d’impacte ambiental de cada una de les 

propostes d’actuació, sinó que únicament s’intenta avaluar alguns dels punts més importants per 

tenir criteris objectius de decisió entre cadascuna de les alternatives. 

� Afectació a la població humana 

En aquest criteri s’ha considerat que l’alternativa que afecta de manera més important la 

població i l’activitat és l’alternativa 2 seguida de la número 3. Les alternatives 2 i 3 suposen la 

construcció de com a mínim una nova planta (l’alternativa 2 planteja dues independents) que 

afectaria negativament a la població durant la seva construcció i causaria molèsties posteriors pel 

impacte visual. A més, caldria afegir-hi el descontent entre la població per les expropiacions de 

propietats de terreny que s’haguessin de fer. 

Per altra banda, les alternatives 1.1 i 1.2 afecten en menor mesura a la població, ja que impliquen 

tan sols una ampliació de les EDAR’s existents. Tan sòls suposarien molèsties a la població degut a 

les obres de construcció però no suposarien un gran canvi en quant a expropiacions o impacte 

visual. 

 

• Afectació a la població humana 

 Afectació Factor unitari 

Alternativa 1.1 Lleu 0.8 
Alternativa 1.2 Lleu 0.8 
Alternativa 2 Moderada 0.6 
Alternativa 3 Moderada 0.7 

Taula 12. Afectació a la població humana en les diverses alternatives. 
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� Afectació al medi ambient 

En aquest cas es considera que les alternatives 2 i 3 tenen el major grau d’afectació medi 

ambiental ja que impliquen la construcció de noves plantes de depuració ubicades pròximes al riu 

Segre amb el que es podria arribar a veure’s afectada la vegetació i fauna de la zona. No obstant, els 

trams de col·lectors a construir són de menor longitud que en els casos de les alternatives 1, i per 

tant, es preveu un menor impacte de la zona en el sentit d’excavació de rases i necessitat de 

bombaments.  

Per altra banda, el cas de l’alternativa 1.2 comporta el creuament del riu Segre i per tant implica 

un elevat grau d’impacte ambiental. El fet de creuar per sota o per sobre el riu Segre és un gran 

inconvenient ja que existeix la possibilitat d’afectació de la llera o l’aqüífer del riu en cas d’averia o 

fuites en la conducció de l’aigua residual pel col·lector. 

A més a més, la alternativa 1.1 planteja el pas del col·lector prop de la llera del riu Segre en 

alguns trams, novament posant en perill la contaminació del medi en cas de fuita o averia del 

col·lector en aquest punt.  

 

• Afectació al medi ambient 

 Afectació Factor unitari 

Alternativa 1.1 Lleu 0.8 
Alternativa 1.2 Moderada 0.6 
Alternativa 2 Moderada 0.5 
Alternativa 3 Moderada 0.7 

Taula 13. Afectació al medi ambient en les diverses alternatives. 

� Afectació a la xarxa fluvial 

En aquest cas s’ha considerat l’efecte que tenen les diverses alternatives sobre la xarxa fluvial 

respecte la situació actual. 

En el cas de Montoliu de Lleida, l’abastament d’aigua es realitza a partir d’una captació directa 

del canal d’Urgell, i en el cas d’Albatàrrec del canal de Seròs. Ambdues infraestructures transporten 

aigua desviada del riu Segre, amb punts d’inici en aigües avall de la localitat de Ponts  per al cas del 

canal d’Urgell, i en aigües amunt de Lleida, per al canal de Seròs. Tots dos canals retornen l’aigua 

segrestada del riu Segre al propi riu a l’altura de Montoliu de Lleida i  Aitona, respectivament, de 

manera que es restitueix el cabal d’aigua desviat. 

Analitzant les alternatives proposades, totes elles contemplen com a medi receptor el propi riu 

Segre. Per tant, considerant que els punts de captació per al subministrament d’aigua als municipis 

d’estudi provenen indirectament del riu Segre, es pot concloure que l’afectació a la xarxa fluvial és 

pràcticament nul·la. Com a mínim, l’afectació deguda al desviament de l’aigua del riu Segre en els 

canals d’Urgell i de Seròs no té a veure directament amb el subministrament d’aigua urbà, sinó amb 

l’abastiment d’aigua pel reg i per a centrals hidroelèctriques.  
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• Afectació a la xarxa fluvial 

 Afectació Factor unitari 

Alternativa 1.1 Lleu 0.9 
Alternativa 1.2 Lleu 0.9 
Alternativa 1.3 Lleu 0.9 
Alternativa 2 Lleu 0.9 
Alternativa 3 Lleu 0.9 

Taula 14. Afectació a la xarxa fluvial en les diverses alternatives. 

4.2 PES ESPECÍFIC DELS CRITERIS ESTUDIATS 

Un cop definits els criteris d’avaluació de les alternatives i la seva avaluació per cadascuna d’elles, 

s’ha de definir el pes específic de cadascun dels criteris dins la decisió final.  

Aquest pes que s’assignarà a cadascun dels criteris dependrà de la importància que es consideri 

que tenen en la decisió final. En el cas que ens ocupa s’han considerat els criteris econòmics i tècnics 

com els més importants, amb una importància relativa de cada subtipus igual al 40% i 45%, 

respectivament. Als criteris mediambientals se’ls ha assignat un pes específic del 15%. 

CRITERI PES ESPECÍFIC 

• Econòmics 40 

Inversió en col·lectors 15 
Inversió en línies de tractament 15 
Costos d’explotació 10 

• Tècnics 45 

Laminació del factor d’estacionalitat 6 
Dispersió del cabal d’abocament 6 
Fiabilitat de les instal·lacions 7 
Complexitat tècnica construcció col·lectors 13 
Complexitat tècnica construcció EDAR 13 

• Ambientals 15 

Afectació a la població humana 5 
Afectació al medi ambient 5 
Afectació a la xarxa fluvial 5 

TOTAL 100 

Taula 15. Pes específic dels criteris d’estudi 

4.3 MATRIU D’ANÀLISI MULTICRITERI 

Finalment, un cop definits els criteris, la valoració de les alternatives mitjançant aquests i el pes 

específic en la decisió final de cadascun d’ells, s’obté el valor final de la decisió per cada alternativa.  

La següent taula mostra la matriu final de l’anàlisi multicriteri. 
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CRITERI 
PES 

ESPECÍFIC 

ALTERNATIVES 

1.1 1.2 2 3 

• Econòmics 40 25.2 18.5 24.8 27.7 

Inversió en col·lectors 20 0.26 0.29 1 0.96 
Inversió en línies de tractament 10 1 0.93 0.39 0.61 
Costos d’explotació 10 1 0.34 0.09 0.24 

• Tècnics 45 17.4 13.65 36.7 35 

Laminació del factor d’estacionalitat 6 1 0.06 0.02 0.02 
Dispersió del cabal d’abocament 8 0.24 0.27 1 1 
Fiabilitat de les instal·lacions 6 0.01 0.2 1 0.5 
Complexitat tècnica construcció 
col·lectors 

13 0.26 0.21 1 0.96 

Complexitat tècnica construcció 
EDAR 

12 0.5 0.6 0.8 0.95 

• Ambientals 15 12.5 11.5 10 11.5 

Afectació a la població humana 5 0.8 0.8 0.6 0.7 
Afectació al medi ambient 5 0.8 0.6 0.5 0.7 
Afectació a la xarxa fluvial 5 0.9 0.9 0.9 0.9 

TOTAL 100 55.1 43.6 71.5 74.2 

Taula 16. Matriu final de l’anàlisi multicriteri 

 

4.4 ANÀLISI DE SENSIBILITAT 

Ja que la diferència entre els resultats obtinguts és inferior a 10 punts entre les alternatives 2 y 3, 

es creu convenient realitzar un anàlisi de sensibilitat. 

El procediment seguit ha estat augmentar en 10 punts el pes de cadascun dels criteris generals 

per separat, per tal d’obtenir en cada augment una nova hipòtesi. Per completar els pesos dels altres 

criteris en cada hipòtesis, els 10 punts assignats a un dels criteris es resten de la resta de criteris de 

forma equitativa. Així, els pesos emprats han estat els següents: 

• Pes específic dels criteris 

Hipòtesis Econòmics Tècnics Ambientals 

Hipòtesi base 40 45 15 

Hipòtesi 1 50 40 10 
Hipòtesi 2 35 55 10 
Hipòtesi 3 35 40 25 

Taula 17. Valoració dels criteris valorats per a cada nova combinació. 

 

La següent taula mostra el resum total de la puntuació obtinguda per cada una de les diferents 

alternatives en cada una de les  quatre hipòtesis: 
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• Puntuació alternatives 

Hipòtesis 1.1 1.2 2 3 

Hipòtesi base 55.1 43.6 71.5 74.2 
Hipòtesi 1 55.3 43.7 70.2 73.3 
Hipòtesi 2 51.6 34.4 73.2 74.5 
Hipòtesi 3 58.3 47.5 70.9 74.5 

Taula 18. Puntuació de cada alternativa en les diverses hipòtesis. 

 

4.5 CONCLUSIÓ 

L’anàlisi multicriteri resol que la millor opció per al sanejament de les aigües residuals dels 

municipis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec és la corresponent a la alternativa 3: sistema de 

depuració conjunt per a tots dos municipis (EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec). 

A més, l’anàlisi de sensibilitat mostra que si es modifiquen les ponderacions dels 3 criteris 

principals de l’anàlisi multicriteri, els resultats globals no varien, de manera que la alternativa d’una 

EDAR conjunta continua sent la millor  opció en qualsevol hipòtesi de ponderació. També s’observa 

que aquesta alternativa obté la millor puntuació quan s’augmenten els pesos del criteri tècnic i 

ambiental, posant en relleu que una EDAR conjunta és la millor solució tècnica i ambiental. 

 

5. SELECCIÓ DEL TRACTAMENT DE DEPURACIÓ 

En aquest apartat s’estudien les diverses alternatives de sistemes de tractament per les aigües 

residuals de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

 
5.1 ALTERNATIVES DE TRACTAMENT 

Existeix una gran varietat de sistemes de tractament per a aigües residuals de comunitats de 

menys de 20.000 habitants. Per a la selecció del tractament més idoni s’han considerat les 19 

alternatives o tractaments definits per l’enginyer civil D. Ramón Collado Lara en el seu llibre 

“Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades”. A continuació es detalla el llistat de 

tractaments. 

 
1. Fosa sèptica 
2. Tanc Imhoff 
3. Rasa filtrant 
4. Llit filtrant 
5. Filtre de sorra 
6. Llit de turba 
7. Llit de juncs 
8. Filtre verd 
9. Pou filtrant 
10. Filtració ràpida 
11. Escorrentia superficial 

12. Biodiscs 
13. Canal d’oxidació 
14. Tractament fisicoquímic 
15. Aireig prolongat 
16. Llit bacterià 
17. Filtre percolador 
18. Llacuna airejada 
19. Llacuna aeròbia 
20. Llacuna facultativa 
21. Llacuna anaeròbia 
22. Aiguamolls construïts 
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Els tractaments d’aigües residuals es poden classificar en funció de la complexitat i la despesa 

energètica que precisen. D’aquesta manera es divideixen en dos grans grups:  

 

� Tractaments convencionals: s’utilitzen per grans nuclis de població i requereixen una 

tecnologia important, mà d’obra especialitzada i un importat consum d’energia per tal de 

disminuir el temps i l’espai necessaris per realitzar el tractament. Els processos 

convencionals més comuns es divideixen en dos grups: 

 

Tipus 
Tractaments més 

comuns 

Biològics 
Fangs activats 
Filtres percoladors 
Biodiscs 

No biològics Fisicoquímic 

Taula 19. Tractaments convencionals 

 

� Tractaments naturals: s’utilitzen en petits nuclis de població i assentaments aïllats. Les 

principals característiques que presenten són una minimització de consums energètics, 

costos de manteniment i explotació i una mà d’obra requerida molt menys especialitzada. En 

contra, l’espai i temps necessaris per realitzar el tractament són majors.  

 

 

• Classificació dels tractaments naturals per a aigües residuals 

Sistemes basats en el sòl 

Sistemes d’aplicació 
subsuperficial 

Rases filtrants 
Llits filtrants 
Pous filtrants 

Filtres de sorra 

Llits de turba 
Fosa séptica 
Tanc Imhoff 

Sistemes d’aplicació 
superficial 

Sist. Tractament 
per infiltració 

Sist. d’infiltració lenta 
(filtres verds) 

Sist. d’infiltració 
ràpida 

Sistema 
superficial 

Escorrentia 
superficial 

Sistemes basats en l’aigua 

Llacunes 
Naturals (aeròbia, facultativa, anaeròbia) 

Artificials (airejada) 

Aiguamolls construïts 
Flux superficial 

Flux subsuperficial 

Taula 20. Tractaments naturals 

 

5.2 CRITERIS DE SELECCIÓ D’ALTERNATIVES DE TRACTAMENT 

En aquest apartat s’estableixen els criteris de selecció que es tindran en compte a l’hora de triar 

entre les diferents alternatives de tractament possibles. Es realitzarà una comparació de diferents 

aspectes que es durà a terme en dues etapes: en primer lloc es realitzarà una preselecció basada en 
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la idoneïtat del tractament en funció de la població a assistir, i en segon lloc, tots els tractaments 

preseleccionats es sotmetran a un anàlisis comparatiu en els següents aspectes: 

1. Superfície necessària 
2. Simplicitat en la construcció 

a) Moviment de terres 
b) Obra civil 
c) Equips 

 
3. Manteniment i explotació 

a) Simplicitat de funcionament 
b) Necessitat de personal 
c) Duració del control 
d) Freqüència del control 

 
4. Costos de construcció 
5. Costos d’explotació i manteniment 
6. Rendiments d’eliminació 

a) DQO: Demanda química d’oxígen 
b) DBO: Demanda bioquímica d’oxígen 
c) SS: Sòlids en suspensió 
d) NT: Nitrògen total 
e) PT: Fòsfor total 
f) Coliformes 

 
7. Estabilitat 

a) Efecte de la temperatura 
b) Variació del cabal i càrrega 
c) Terbolesa efluent 

 
8. Impacte ambiental 

a) Molèstia olors 
b) Molèstia per sorolls 
c) Molèstia per insectes 
d) Integració amb l’entorn 
e) Riscos per a la salut 
f) Efectes en el sòl 

 
9. Producció de fangs 

 
 

5.3 PRESELECCIÓ D’ALTERNATIVES 

A continuació es presenta una taula resum que indica la idoneïtat del tractament en funció dels 

intervals de població segons el llibre anteriorment citat “Depuración de aguas residuales en 

pequeñas comunidades”.  

A partir d’aquesta taula es realitza una primera preselecció de tractaments que siguin viables per 

al present projecte, per al qual es proposa una estació depuradora de Montoliu de Lleida i Albatàrrec  

amb una població equivalent de disseny de 5.309 habitants. 
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• Població equivalent 

Tractament 100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 

Fosa sèptica +++ ++ +      
Tanc imhoff +++ +++ ++ +     
Rasa filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Llit filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Filtre de sorra +++ +++ +++ ++ +    
Llit de turba  ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  
Llit de joncs + ++ +++ +++ +++ ++ + + 
Filtre verd + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 
Pou filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Filtració ràpida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 
Escorrentia superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 
Biodiscs   + + ++ +++ +++ +++ 
Canal d’oxidació    ++ +++ +++ +++ +++ 
Tract. fisicoquímic  + + ++ +++ +++ +++ ++ 
Aireig prolongat ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
Llit bacterià + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Filtre percolador + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Llacuna airejada   + ++ +++ +++ +++ +++ 
Llacuna aeròbia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 
Llacuna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
Llacuna anaeròbia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

 (+) Poc adequat            (++) Mitjanament adequat           (+++) Adquat 

Taula 21. Idoneïtat dels diversos tractament segons el volum de població. 

Els 8 tractaments preseleccionats segons el volum de la població a assistir són:

1) Biodiscs 

2) Canal d’oxidació 

3) Tractament fisicoquímic 

4) Aireig prolongat 

5) Llacuna aeròbia 

6) Llacuna airejada 

7) Llacuna facultativa 

8) Llacuna anaeròbia 

 

A continuació es realitza una segona etapa de preselecció segons criteris de superfície necessària 

per a cada alternativa. La següent taula mostra les superfícies requerides per habitant, i la superfície 

total que requeriria cada tractament per a la població de disseny de 5.309 habitants - equivalents. 

 

• Superfície necessària 

Tractament 
Superfície necessària  

(m2/hab) 
Superfície necessària 

(m2) 
Superfície necessària 

(Ha) 

Biodiscs 0.5 – 0.7 2.655 – 3.716 0.26 – 0.37 
Canal d’oxidació 1.2 – 1.8 6.371 – 9.556 0.64 – 0.95 
Tract. fisicoquímic 0.1 – 0.2 531 – 1.062 0.05 – 0.11 
Aireig prolongat 0.2 – 1.0 1.062 – 5.309 0.11 – 0.53 
Llacuna airejada 1.0 – 3.0 5.309 – 15.927 0.53 – 1.59 
Llacuna aeròbia 4.0 – 8.0 21.236 – 42.472 2.12 – 4.25 
Llacuna facultativa 2.0 – 20 10.618 – 106.180 1.06 – 10.6 
Llacuna anaeròbia 1.0 – 3.0  5.309 – 15.927 0.53 – 1.59 

Taula 22. Superfície necessària per als diversos tractaments 
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En primer lloc, es descarta el tractament per canal d’oxidació ja que és una variant de la 

alternativa d’aireig prolongat i aquest últim requereix una menor superfície per a la seva aplicació. 

Per altra banda, entre els sistemes de llacunatge queden descartades les alternatives de llacuna 

aeròbia y facultativa, ja que necessiten una major superfície que en els casos de llacuna airejada y 

anaeròbia. 

 

Per tant, les 5 alternatives preseleccionades per al tractament de depuració són: 

 

1) Biodiscs 

2) Tractament fisicoquímic 

3) Aireig prolongat 

4) Llacuna airejada 

5) Llacuna anaeròbia 

 

5.4 VALORACIÓ DELS TRACTAMENTS PRESELECCIONATS 

En aquest apartat es realitza una valoració raonada i justificada de les diferents variables que 

caracteritzen cadascun dels tractaments preseleccionats en l’apartat anterior.  Es tracta de dur a 

terme un anàlisis comparatiu per a la selecció del tractament definitiu a aplicar a l’EDAR de Montoliu 

de Lleida i Albatàrrec.  

Els aspectes a considerar, per a cada alternativa, es valoren amb xifres ja siguin unitats de mesura 

(m2/hab, euros/hab, euros/hab·any, litres fang/m3, etc.) o apreciacions adimensionals  (ex: poc 

freqüent, raonablement freqüent, freqüent, molt freqüent). 

 

 

Aquestes valoracions es traduiran a una puntuació entre 0 i 10 per facilitar el recompte final dels 

aspectes favorables i desfavorables de cada un dels tractaments preseleccionats, i s’expressaran en 

matrius parcials de selecció individuals per a cada criteri. 

 

Finalment, el resultat de la valoració es presenta en una matriu final de selecció on es resumeixen 

tots els aspectes considerats i les seves valoracions. Dins d’aquesta matriu s’assignen diferents pesos 

parcials a cadascuna de les variables analitzades, segons les circumstàncies específiques de la zona 

d’estudi. 

5.4.1 Matrius parcials de selecció  

 

� Superfície necessària 

Es procedeix a analitzar els tractaments seleccionats segons la superfície que requereixen per a la 

seva aplicació. 

Els sistemes de llacunatge són els que requereixen una major superfície, en comparació amb els 

sistemes d’aireació prolongada, Biodiscs i tractament fisicoquímic. Aquest últim és el que té una 

menor demanda de superfície entre totes les alternatives existents en l’actualitat. 
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• Superfície necessària 

Tractament 
Superfície necessària  

(m2/hab) 

Valoració 

Pes Nota 

Biodiscs 0.5 – 0.7 10 9 
Tract. fisicoquímic 0.1 – 0.2 10 10 
Aireig prolongat 0.2 – 1.0 10 10 
Llacuna airejada 1.0 – 3.0 10 9 
Llacuna anaeròbia 4.0 – 8.0  10 9 

Taula 23.  Valoració segons la superfície requerida per cada tractament 

� Complexitat constructiva 

L’anàlisi de la complexitat constructiva es realitza tenint en compte 3 variables: moviment de 

terres, obra civil, equipaments. 

El moviment de terres que es realitza en la fase constructiva d’un sistema de tractament d’aigües 

residuals, resulta habitualment simple en la seva execució en la majoria dels casos, excepte en 

circumstancies especials degudes a la naturalesa del terreny.  

En el cas de les variables d’obra civil i equipaments, els resultats numèrics mostren una marcada 

diferència entre els processos fisicoquímic i aireig prolongat en front a la resta de sistemes. 

 

• Complexitat constructiva 

Tractament 
Moviment de terres Obra civil Equipaments Valoració 

Grau Nota Grau Nota Grau Nota Pes Nota 

Biodiscs MS 10 C 5 C 5 10 7 
Tract. fisicoquímic S 8 MC 3 MC 3 10 5 
Aireig prolongat S 8 MC 3 MC 3 10 5 
Llacuna airejada C 5 MS 10 MS 10 10 7 
Llacuna anaeròbia C 5 MS 10 MS 10 10 8 

 MS (Molt simple) = 10; S (Simple) = 8; C (Complex) = 5; MC (Molt complex) = 3 

Taula 24.  Valoració segons la complexitat constructiva per cada tractament 

� Complexitat d’explotació i manteniment 

L’anàlisi de la complexitat d’explotació i manteniment es realitza tenint en compte 4 variables: 

simplicitat de funcionament, personal necessari, duració de control i freqüència de control. 

El sistemes de llacunatge són els que ofereixen una major flexibilitat i simplicitat de 

funcionament i requereixen una menor freqüència de control. Els sistemes més complexos 

d’instal·lació i de funcionament són l’aireig prolongat i el fisicoquímic, i a més requereixen un major 

control en el seu manteniment. 
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• Complexitat d’explotació i manteniment  

Tractament 
Simplicitat de 
funcionament 

Personal  
necessari 

Duració de 
control 

Freqüència de 
control 

Valoració 

Grau Nota Grau Nota Grau Nota Grau Nota Pes Nota 

Biodiscs C 5 M 4 M 4 F 5 10 5 
Tract. fisicoquímic MC 2 M 4 M 4 MF 3 10 3 
Aireig prolongat MC 2 M 4 M 4 MF 3 10 3 
Llacuna airejada N 6 R 7 R 7 RF 8 10 7 
Llacuna anaeròbia MS 10 P 10 P 10 PF 10 10 10 

MS (Molt simple) = 10; S (Simple) = 8; N (Normal) = 6; C (Complex) = 5; MC (Molt complex) = 2 
PF (Poc Freqüent) = 10; RF (Raonablement freqüent) = 8; F (Freqüent) = 5; MF (Molt freqüent) = 3 
P (Poc) = 10; R (Regular) = 7; M (Molt) = 4  

Taula 25.  Valoració segons la complexitat d’explotació i manteniment per cada tractament 

� Costos de construcció 

En general, els majors costos de implantació són, amb diferència, els d’aplicació subsuperficial, 

els quals no entren dins de la preselecció realitzada anteriorment. 

En la següent taula s’estableixen els costos de construcció de cadascuna de les alternatives 

preseleccionades, en el cas de una població de disseny entre 5.000 y 10.000 habitants – equivalents, 

com és en el cas de la EDAR d’aquest projecte. 

• Costos de construcció 

Tractament 
Cost 

(€/hab) 

Valoració 

Pes Nota 

Biodiscs 290 10 4 
Tract. fisicoquímic 175 10 6 
Aireig prolongat 365 10 3 
Llacuna airejada 320 10 4 
Llacuna anaeròbia 30 10 9 

Taula 26.  Valoració segons els costos de construcció per cada tractament 

� Costos d’explotació i manteniment 

Al igual que en els costos de construcció, els tractaments d’aplicació subsuperficial tenen els 

costos d’explotació i manteniment més grans. 

La següent taula fa referència als costos en EDAR’s amb una població de disseny entre 5.000 y 

10.000 habitants – equivalents. 

• Costos d’explotació i manteniment 

Tractament 
Cost 

(€/hab/any) 

Valoració 

Pes Nota 

Biodiscs 20 10 8 
Tract. fisicoquímic 20 10 9 
Aireig prolongat 20 10 8 
Llacuna airejada 15 10 7 
Llacuna anaeròbia 1 10 10 

Taula 27.  Valoració segons els costos d’explotació i manteniment per cada tractament 
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� Rendiments d’eliminació de contaminants 

De forma global en els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial com subsuperficial, 

s’obtenen els nivells més alts de rendiment en la depuració d’aigües residuals, i en els tractaments 

previs (fos sèptica i tanc imhoff) es tenen els més baixos. 

� DQO, DBO: Els tractaments d’aplicació subsuperficial son los que presenten major 

rendiment,amb valors mitjos que oscil·len entre 78 y 94%. A la resta de sistemes, els valors 

mitjos d’eliminació de matèria orgànica oscil·len entre 70 y 80%. 

� SS: Els rendiments d’eliminació de matèria en suspensió són alts en tots els sistemes 

proposats 

� NT, PT: Els majors rendiments d’eliminació de nutrients s’aconsegueix en els sistemes 

d’aplicació superficial 90% i amb el llacunatge d’aireació perllongada. Els nivells més baixos 

s’obtenen amb el sistema de llacunatge. 

� Coliformes fecals: El llacunatge i els sistemes d’aplicació al terreny arriben a rendiments 

d’eliminació que superen les 2 unitats logarítmiques essent per tant els més eficients. 

Els intervals de rendiments mitjans d’eliminació de contaminants fruit de l’experiència que es 

troben recollits en la bibliografia consultada, es presenten a continuació en la següent taula per als 

tractament preseleccionats. 

• Rendiments d’eliminació de contaminants 

 Tractament 

Contaminant 

Biodiscs 
Tract. 

fisicoquímic 
Aireig 

prolongat 
Llacuna 
airejada 

Llacuna 
anaeròbia 

% Nota % Nota % Nota % Nota % Nota 

DQO 70-85 8 60-75 7 68-90 8 70-90 8 20 2 
DBO 70-97 8 50-75 6 85-99 9 60-96 8 50-85 6 
SS 75-97 8 65-90 8 83-99 9 70-90 8 60-80 7 
NT 30-80 6 10-20 2 50-90 7 8-50 3 30 3 
PT 8-30 2 85-95 9 15-70 4 23-35 3 10 1 
Coliformes fecals 85 9 99 10 90 9 99 10 99.9 10 

Valoració  7  7  8  7  5 

Taula 28.  Valoració segons els rendiments d’eliminació de contaminants per cada tractament 

� Estabilitat del tractament 

En global, els tractament més estables són els processos d’aplicació al terreny, processos 

biopel·lícula (llit bacterià i Biodiscs) i tractaments convencionals, mentre que els més inestables són 

els tractaments primaris i els sistemes de llacunatge. 

L’estabilitat s’analitza a través de 3 variables: efectes de temperatura, turbidesa efluent i variació 

del cabal-càrrega. Segons aquestes variables, se sap que: 

� La temperatura incideix molt notablement en la velocitat de les reaccions biològiques que 

degraden la matèria orgànica i els nutrients. Els llacunatges són els sistemes que es veuen 

més afectats per les baixes temperatures.  
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� La variabilitat de la qualitat de l’efluent és petita als processos d’aplicació d’aigües residuals 

al terreny. Els processos convencionals i de biopel·lícula ocupen una posició intermèdia i els 

efluents de llacunatges sofreixen la major variabilitat. 

� Els sistemes més estables davant les variacions de càrrega hidràulica o contaminants són de 

nou els sistemes d’aplicació al terreny. També resulten esser molt estables els llacunatges i 

en aquest cas els processos convencionals i de biopel·lícula són els menys fiables davant les 

variacions.  

 

• Estabilitat del tractament 

Tractament 
Efectes 

temperatura 
Turbidesa efluent 

Variació del 
cabal-càrrega 

Valoració 

Pes Nota 

Biodiscs 5 5 10 10 7 
Tract. fisicoquímic 7 2 10 10 6 
Aireig prolongat 6 4 10 10 7 
Llacuna airejada 3 2 10 10 5 
Llacuna anaeròbia 3 3 10 10 5 

Taula 29.  Valoració segons l’estabilitat del tractament per cada tractament 

� Impacte ambiental 

Els sistemes que presenten millor integració ambiental són els processos biopel·lícula (llit bacterià 

i Biodiscs), alguns sistemes d’aplicació superficial i els tractaments d’aplicació subsuperficial (excepte 

els filtres de sorra). Per altra banda, els sistemes que tenen una menor integració en el medi natural 

són les llacunes (en especial les anaeròbies) y els filtres verds. 

 

• Impacte ambiental 

Impacte 

Tractament 

Biodiscs 
Tract. 

fisicoquímic 
Aireig 

prolongat 
Llacuna 
airejada 

Llacuna 
anaeròbia 

Grau Nota Grau Nota Grau Nota Grau Nota Grau Nota 

Molèstia per olor PA 8 PN 5 PA 8 PA 8 PF 2 
Molèstia per 
soroll 

PI 10 PI 10 PF 2 PF 2 PI 10 

Molèstia per 
insectes 

PI 10 PI 10 PI 10 PN 5 PF 2 

Integració en 
l’entorn 

D 4 D 4 D 4 N 7 N 7 

Riscos per la salut Ba 10 Ba 10 Ba 10 M 7 A 3 
Efectes en el sòl PI 10 PI 10 PI 10 PN 5 PN 5 

Valoració  9  8  7  6  4 

B (Bona) = 10; N (Normal) = 7; D (Dolenta) = 4 
PI (Problema inexistent) = 10; PA (Problema atípic) = 8; PN (Problema normal) = 5; PF (Problema freqüent) = 2 
A (Alt) = 3; M (Mig) = 7; Ba (Baix) = 10 

Taula 30.  Valoració segons l’impacte ambiental per cada tractament 
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� Producció de fangs 

La producció i tractament dels fangs en un procés de depuració d’aigües residuals, moltes 

vegades absorbeix una gran part dels costos d’explotació, pel que s’han de considerar prioritaris 

aquells sistemes on la producció de fangs sigui menor. 

Els sistemes on es produeix una major quantitat de fangs és en l’aireig prolongat i, sobretot, el 

tractament fisicoquímic. En els processos biopel·lícula, la producció és inferior que en els 

tractaments convencionals i una mica major que en els tractaments previs i llacunes. 

• Producció de fangs 

Tractament 
Producció 

(1/m3 d’aigua residual) 

Valoració 

Pes Nota 

Biodiscs 3 – 4 10 8 
Tract. fisicoquímic 6 – 25 10 1 
Aireig prolongat 3 – 7 10 7 
Llacuna airejada 1 – 2.5 10 9 
Llacuna anaeròbia 0.4 – 0.7 10 9 

Taula 31.  Valoració segons la producció de fangs per cada tractament 

 

5.4.2 Matriu final de selecció 

A l’apartat anterior s’ha realitzat un estudi de nou aspectes diferents per a cada sistema de 

tractament preseleccionat, i s’han assignat unes puntuacions o notes que es recullen resumides a la 

següent taula: 

• Resum de puntuacions 

Tractament 
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Biodiscs 9 7 5 4 8 7 7 9 8 
Tract. fisicoquímic 10 5 3 6 9 7 6 8 1 
Aireig prolongat 10 5 3 3 8 8 7 7 7 
Llacuna airejada 9 7 7 4 7 7 5 6 9 
Llacuna anaeròbia 9 8 10 9 10 5 5 4 9 

Taula 32.  Resum de puntuacions per tractament i crietri 

 

Finalment només queda assignar un pes relatiu a cadascun dels nou aspectes estudiats (que en 

determini la importància relativa), que dependrà del projecte concret que estem estudiant: una 

EDAR que tractarà les aigües de dos nuclis diferents i que estarà situada al costat del riu Segre, on 

vessarà el seu efluent.  
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S’ha establert una puntuació total de 100, repartida entre els diversos aspectes segons les 

consideracions realitzades per a cadascun d’ells: 

� Superfície requerida 
 

La superfície en sí no és un problema segons el punt de vista de la seva disponibilitat, ja 

que la EDAR estaria situada en un terreny que orogràficament no comportaria problemes 

i on el terme municipal dels dos municipis és suficientment gran per donar-hi cabuda a 

les instal·lacions de la depuradora. No obstant, la superfície requerida es converteix en 

un factor limitant important quan tractem l’estudi d’inundabilitat, ja que la zona més 

propera al riu Segre té una cota que fa que s’hagi de descartar un  possible emplaçament 

en aquest indret. Aquest aspecte obliga a situar la EDAR en terrenys destinats a 

l’agricultura i per tant encareix econòmicament el cost del projecte degut a les 

expropiacions que s’hauran de portar a terme. A més, cal considerar els diversos espais 

protegits que existeixen com el Parc de ribera del riu Segre o les zona humida coneguda 

com Patamolls de Montoliu, els quals limiten la superfície disponible. A conseqüència 

dels aspectes anteriors, es valora la superfície requerida com el criteri més important, 

assignant-li un pes de: 25 punts sobre 100. 

 

� Complexitat constructiva 
 

És recomanable que qualsevol obra sigui el més simple possible en termes de 

procediments constructius. Tot i així, aquest aspecte no és rellevant en sí mateix sinó en 

la disponibilitat dels medis i recursos necessaris per a dur a terme la construcció d’una 

obra més o menys complexa. Donat que a Catalunya es disposa de mà d’obra 

suficientment qualificada i dels recursos i tecnologia necessaris, es considera que la 

complexitat constructiva no és un element restrictiu en aquest projecte, i per tant, el pes 

que se li dona és de: 3 punts sobre 100. 

 

� Complexitat d’explotació i manteniment 
 

Es lògic considerar que com més simple sigui l’explotació i manteniment de la planta 

depuradora menys problemes associats al seu correcte funcionament tindran lloc. En 

aquest sentit es considera la necessitat de trobar un tractament que necessiti el menor 

manteniment possible amb la màxima fiabilitat durant la seva explotació. Per altra banda 

però, cal destacar que en l’actualitat la tecnologia associada als sistemes de tractament 

més complexos a millorat substancialment, fent possible que, juntament amb la 

disposició d’un personal tècnic qualificat, aquestes alternatives tinguin un bon 

comportament funcional. Per tant, es considera que únicament la falta de manteniment 

de la planta depuradora per part de l’organisme gestor pot portar a aquesta al fracàs, i 

que aquesta deixadesa pot tenir lloc tant en els tractaments més complexos com en els 

més simples. A més, cal tenir en compte que darrerament la conscienciació per part dels 

Ajuntaments ha crescut, portant a l’èxit les plantes en petits nuclis.  

Per tant, el pes que s’assigna a aquesta variable és relativament baix amb un valor de: 7 

punts sobre 100. 

 

� Costos de construcció 
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Els costos de construcció són un aspecte a tenir més present que mai en un projecte 

donat la falta de recursos econòmics que existeix en l’actualitat. No obstant, no és una 

variable a la que se li doni una gran importància ja que es considera que davant de 

qualsevol cost econòmic han de prevaler altres aspectes i variables com el garantir una 

bona qualitat d’aigua efluent durant tota la vida útil, tot i intentar que es porti a terme de 

la forma més econòmica possible. A més, tenint en compte que l’obra d’aquest projecte 

no és de gran envergadura, les diferències en valora absolut entre les diverses 

alternatives no són grans. Per tant, el pes que es dona als costos de construcció és de: 3 

punts sobre 100. 

 

� Costos d’explotació i manteniment 
 

Els costos d’explotació i manteniment  ocupen la major part dels costos de gestió d’una 

EDAR per part de l’organisme gestor. La consideració d’aquests costos és important ja 

que en molts casos on el gestor de l’EDAR és el propi ajuntament del municipi, aquest 

tendeix a oblidar-se del manteniment i explotació de les instal·lacions, ja que és un dels 

costos que el ciutadà no aprecia i per tant no té cap rendiment electoral. Per aquesta raó 

és important seleccionar un sistema de tractament que minimitzi aquests costos per a 

que siguin assumibles per a les poblacions a les quals dona servei. Tot i que la 

conscienciació respecte el tractament de les aigües residuals està en alça, aquesta 

variable es considera de gran rellevància per a la selecció final del tractament degut a la 

situació econòmica actual. A aquest aspecte se li assigna un pes de: 15 punts sobre 100. 

 
� Rendiment d’eliminació de contaminants 

 

Durant les últimes dècades, les normes de regulació de l’aigua s’han fet cada vegada més 

estrictes en termes de la qualitat de les aigües depurades. És per tant de gran 

importància obtenir elevats rendiments d’eliminació dels contaminants presents en les 

aigües residuals urbanes. En el cas de la EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, donada 

la seva proximitat al riu Segre i l’abocament de l’aigua del efluent de la planta 

directament al propi riu, es considera que el rendiment d’eliminació de contaminants ha 

de ser elevat. A més, tot i que la zona d’estudi no es troba en cap pla de protecció 

ambiental, s’ha de tenir present que les aigües tractades poden ser utilitzades riu avall 

per a usos de reg o industrials. Per últim, cal remarcar la importància de preservar la 

qualitat del riu Segre per ser un dels principals afluents del riu Ebre. Per aquestes raons, a 

aquest factor se li dona una importància rellevant amb un pes de: 15 punts sobre 100. 

 
� Estabilitat del tractament 

 

L’estabilitat és un element important ja que ens garanteix una bona qualitat de l’efluent 

amb independència de les variacions externes. Pren encara més rellevància en els casos 

on el medi receptor requereixi d’una qualitat constant de l’efluent, com seria el cas del 

riu Segre. 

Considerant els factors que poden influenciar en l’estabilitat del tractament i en el cas del 

present projecte, els municipis on s’aplicarà el tractament de les aigües no presenten una 

gran estacionalitat ja que gairebé la totalitat dels habitatges són de primera residència, i 
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a més, l’absència d’abocaments industrials i ramaders evita la presència de 

contaminacions puntuals i incontrolades. L’únic factor a tenir en compte en termes 

d’estabilitat del tractament, és la possible variació de la relació cabal-càrrega deguda a la 

neteja de la fruita que és realitza durant el període de recollida d’aquesta. Tenint tot això 

en compte, el pes assignat a aquest element és de: 10 punts sobre 100.  

 

� Impacte ambiental 
 

L’impacte ambiental és un punt important a considerar per dos motius. Un primer és que 

la planta depuradora es situarà en una zona propera als municipis als que donarà servei, 

raó per la qual cal evitar al màxim les molèsties per olors, mosquits i sorolls. En segon 

lloc, la zona d’estudi comprèn espais de protecció forestal (matollars), interès paisatgístic 

(Tossals de la pineda), espais d’interès natural (Patamolls de Montoliu) i protecció de 

riberals (ribera del riu Segre). Així doncs, caldria intentar la màxima integració amb 

l’entorn d’acord amb la seva ubicació i segons les normatives. Per tant, es valoren les 

molèsties que pugui causar i que existeixi la màxima integració amb l’entorn i els espais 

protegits. El pes que s’assigna a aquest punt és: 12 punts sobre 100. 

 

� Producció de fangs 
 

La importància de la producció de fangs en una planta depuradora recau en els costos 

que implica la gestió d’aquests. Aquesta gestió es veu reflectida en un augment dels 

costos d’explotació i per tant en un augment de la inversió que la entitat gestora haurà 

de fer sobre la EDAR. Com ja s’ha comentat abans, els costos d’explotació s’han 

d’intentar minimitzar tot mantenint un bon rendiment i eficiència de la planta. Aquest 

element es considera de relativa importància, i per tant se li assigna un pes de: 10 punts 

sobre 100. 

 

A continuació es mostra la matriu final de selecció d’alternatives amb els valors corresponents a 

cada alternativa. Els valors que es presenten a continuació són els mateixos que en la taula de resum 

de la puntuació, però s’afegeix la puntuació total obtinguda per cada alternativa segons la següent 

expressió: 

�� = � ��� · ��
���

��	
      � = 1 … 5 

On T és un dels 5 possibles tractaments, a és el pes de l’aspecte considerat i � és la puntuació del 

tractament per a cada un dels 9 aspectes. 
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• Matriu final de selecció 

 Biodiscs 
Tract. 

fisicoquímic 
Aireig 

prolongat 
Llacuna 
airejada 

Llacuna 
anaeròbia 

PES 

Superfície necessària 9 10 10 9 9 25 
Complexitat 

constructiva 
7 5 5 7 8 3 

Complexitat 

d’explotació i 

manteniment 

5 3 3 7 10 7 

Costos de construcció 4 6 3 4 9 3 
Costos d’explotació i 

manteniment 
8 9 8 7 10 15 

Rendiment eliminació 

contaminants 
7 7 8 7 5 15 

Estabilitat del 

tractament 
7 6 7 5 5 10 

Impacte ambiental 9 8 7 6 4 12 
Producció de fangs 8 1 7 9 9 10 

PUNTUACIÓ TOTAL 776 710 759 729 759  

Taula 33.  Matriu final de selecció de tractament 

 

5.5 DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES DE TRACTAMENT SELECCIONADES 

Segons els resultats reflectits en la matriu final de selecció obtinguda després de l’anàlisi dels 22 

possibles tractaments, els sistema que ha obtingut la major puntuació i que per tant s’estableix com 

els sistema de depuració idoni és el tractament per biodiscs. 

Ja que l’anàlisi realitzat fins ara ha estat principalment de caràcter general en front a cada 

aspecte analitzat, a continuació es procedeix a realitzar una descripció més específica i detallada del 

tractament per biodiscs, considerant els seus avantatges i desavantatges. 

5.5.1 Biodiscs 

Es tracta d'un procés biològic de cultiu fix, sense recirculació de fangs, que també rep el nom de 

contactors biològics rotatius (CBR).  

Bàsicament, una unitat de biodiscs consisteix en una sèrie de discos circulars de polipropilè 

col·locats paral·lelament que se submergeixen seqüencial i parcialment (40%) a l'aigua a tractar i 

roten lentament sobre el seu eix (menor de 5 rpm per evitar que es desprengui la biomassa que s'hi 

enganxa). El sistema requereix un pre-tractament més un tractament primari.  

En el funcionament del procés, els creixements biològics s'adhereixen a la superfície dels discs, 

arribant a formar una pel·lícula contínua de petit gruix. La rotació dels discs permet que la biomassa 

entri en contacte, alternativament, amb la matèria orgànica de l'aigua residual (alimentació) i amb 

l'atmosfera (oxigenació), font de l'oxigen necessari. La rotació dels discs incideix sobre la 

transferència d'oxigen, i permet que la biomassa treballi en condicions aeròbies. El moviment de 

rotació també és el mecanisme responsable de l'eliminació de l'excés de sòlids a causa dels esforços 
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tallants que genera i que permeten arrencar i arrossegar la massa quan el gruix de la pel·lícula 

permet la debilitació dels nivells més propers a la superfície dels discos. 

Aquest sistema permet mantenir en suspensió els sòlids arrossegats fins al clarificador. El 

clarificador consisteix en un decantador on es produeix la sedimentació i des d’on es realitza 

l’extracció del fang en excés mitjançant una bomba de purga.  

Els fangs recollits a les instal·lacions de decantació secundària s'han d'estabilitzar abans de 

procedir al seu assecat. 

Les principals avantatges són: 

� Alt rendiment de depuració, equiparable a qualsevol altre sistema biològic. 

� El consum d'energia és baix a igualtat de resultats. Si el conjunt està equilibrat, el consum 

energètic és l'indispensable per fer-lo girar lentament. Depenent del model i del fabricant es 

pot estimar en menys de 2,5 W/h, i comparat amb un sistema de fangs activats, el consum 

resulta ser la tercera part. 

� Impacte visual i acústic mínim (la baixa energia subministrada es tradueix en un nivell sonor 

baix). 

� Hi ha absència d'olors i aerosols. 

� A causa de la gran quantitat de biomassa que s'adhereix a la superfície dels biodiscs (la 

concentració a la biopel·lícula pot arribar a ser de 30.000 mg/l), aquests presenten una gran 

estabilitat i capacitat d'absorció de puntes de càrrega. 

� El rendiment del procés és més estable en èpoques fredes a causa del fet d'estar coberts els 

tancs. 

� Cabals superiors a qualsevol altre sistema biològic. 

� No requereix personal especialitzat per al manteniment que controli les constants del 

procés, ja que aquest s'autoregula automàticament, per tant, les operacions de 

manteniment són mínimes. De la mateixa forma, la seva senzillesa també implica que les 

tasques de conservació (neteja, engreixos, desbast, residus, etc) de la planta siguin molt 

reduïdes, amb el que també el personal operari requerit per una EDAR basada en biodiscs es 

molt inferior al d’una EDAR convencional. Tot plegat implica que, comparativament, els 

costos en concepte de recursos humans de les plantes basades en biodiscs siguin molt 

inferiors al de EDAR’s basades en altres sistemes de depuració. 

� No és necessari controlar l'oxigen dissolt en el dipòsit de tractament, ni la concentració del 

licor de barreja. 

� La producció de fangs és baixa, degut a que els microorganismes estan fixats a una base 

enlloc de tenir-los en suspensió. Una baixa producció de fangs és molt important de cara als 

termes econòmics de la explotació, tot i que també és un aspecte bàsic de cara a la 

autonomia i gestió de les instal·lacions. Així, generalment una EDAR de biodiscs pot 

funcionar de forma continuada durant uns cinc mesos sense que sigui necessària la extracció 

de fangs. 

� Les dimensions dels dipòsits d'oxidació són menors que els utilitzats per altres processos, i 

degut a això, els costos d'instal·lació s'abarateixen considerablement. 

� Té possibilitat d'emprendre un procés de nitrificació-desnitrificació amb garantia de bon 

funcionament. 
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� És un sistema compacte, i hi ha possibilitat de fabricar-lo en taller i per mòduls. En aquest 

cas, la inversió inicial és inferior al d’una EDAR convencional. 

La disminució del rendiment de depuració d'un tractament amb Biodiscs pot ser degut a causes 

com: 

� Reducció de la temperatura de les aigües residuals  

� Variació notable de cabal 

� Variació notable de la càrrega orgànica 

� Alteracions del pH 

� Acumulació de sòlids als discs 

 

5.6 CONCLUSIÓ 

Després d’haver seguit tot el procés de preselecció d’alternatives, avaluació d’alternatives 

preseleccionades i anàlisi de les alternatives seleccionades, cal identificar el sistema de tractament a 

utilitzar per la EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

Es conclou que el tractament per biodiscs s’ajusta en gran mesura a les necessitats i condicions 

establertes: sistema amb baixos costos d’explotació i manteniment, que  produeix un impacte visual 

i acústic mínim i que presenta un rendiment de depuració elevat i estable. 

Així doncs, el tractament de depuració escollit per la EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec és 

el sistema per biodiscs. 

6. SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ DE L’EDAR 

Aquest apartat té per objectiu definir les possibles alternatives de l’emplaçament del sistema de 

depuració de les aigües residuals dels nuclis de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

6.1 CONSIDERACIONS PER LA SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ DE LA PLANTA 

Per a trobar la ubicació definitiva de l’estació depuradora s’han tingut en compte els següents 

criteris i observacions: 

� Per tal de facilitar el transport de les aigües residuals a depurar, s’ha de tenir especial atenció 

a les cotes per tal de facilitar l’arribada de les aigües per gravetat i evitar en la mesura del 

possible trams que requereixin de bombament. En aquest sentit, la planta de depuració 

s’haurà de situar aigües avall de tots els punts d’abocament dels nuclis existents. Els punts 

d’abocament existents son un total de tres: dos punts d’abocament en el cas de Montoliu de 

Lleida (un per al nucli urbà principal i un altre per a la urbanització de l’Abellà) i un per a 

Albatàrrec. Segons el sentit d’aigües avall del riu, la planta s’hauria de situar en el terme 

municipal de Montoliu de Lleida. 

� La localització de la EDAR ha d’estar a la vora del riu Segre, és a dir, en les proximitats del medi 

receptor. 
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� S’ha de poder accedir a la planta fàcilment tant en la fase constructiva com en la d’explotació. 

A més, s’ha d’intentar utilitzar sempre que sigui possible els camins ja existents per tal d’evitar 

construir i obrir nous accessos.  

� El terreny disponible ha de ser suficient per a el tractament de depuració escollit 

anteriorment. En el cas del tractament per biodiscs, aquests requereix una superfície 

compresa entre 0.26 – 0.37 ha de terreny. 

� En el cas d’haver de realitzar una ampliació de l’EDAR s’ha d’ubicar la nova planta en un indret 

on la disponibilitat de terreny sigui suficient per a aquesta possibilitat.  

� Degut a la seva proximitat amb el riu Segre s’ha de tenir cura del possible impacte ambiental, 

estètic, visual i acústic que pugui tenir la nova EDAR. En aquest sentit, cal tenir en compte la 

presència d’espais d’interès natural presents, com els “Patamolls de Montoliu” situats a la 

vora del riu Segre.  

� També s’hauran de contemplar les característiques del terreny d’ubicació i possibles 

condicionaments geotècnics (fàcilment excavables) i de relleu (terreny adequat 

topogràficament).  

� S’hauran de tenir en compte condicionaments hidrològics respecte a episodis d’inundació tal i 

com s’estudia en el Annex 5: Estudi d’inundabilitat. A més a més, en les normes urbanístiques 

s’estableix que tota nova activitat o edificació en sòl no urbanitzable, només s’admetrà en 

aquells sòls que restin fora de la zona d’inundació d’avinguda de 500 anys de període retorn. 

� Finalment, la ubicació ha de ser conforme amb el Planejament urbanístic vigent del municipi. 

 

6.2 ALTERNATIVES D’UBICACIÓ DE LA PLANTA 

A partir de les consideracions exposades en l’apartat anterior, es plantegen dos parcel·les en 

diferents punts del terme municipal de Montoliu de Lleida coma possibles ubicacions de la futura 

depuradora. Les 2 alternatives seleccionades es situen dins de terrenys no urbanitzables on 

actualment existeixen conreus de regadiu. Les dues alternatives (A i B) es poden observar en la 

següent figura: 

Figura 4. Alternatives d’ubicació de l’EDAR dins del terme municipal de Montoliu de Lleida. 
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6.3 CRITERIS DE SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ DE LA PLANTA 

Per a la selecció de la solució òptima de localització de la nova EDAR s’han de estudiar els factors 

que condicionen la seva construcció i funcionament per tal d’establir criteris objectius que ens 

permetin determinar quina de les alternatives proposades és la millor. 

El conjunt de condicionants i criteris s’han agrupat en 3 conjunts com en el cas de la selecció de 

les diverses alternatives plantejades en l’apartat 4: 

� Criteris econòmics 

� Criteris estrictament tècnics 

� Criteris ambientals 

Entre els criteris econòmics s’han estudiat variables tals com la longitud necessària de col·lectors 

per a cada alternativa (i per tant el seu cost), una estimació del cost del moviment de terres 

necessari per a cada alternativa en funció de la ondulació del terreny i cota, i un estimador del cost 

general de l’obra englobant altres aspectes no tractats en els punts anteriors. 

Pel que fa als criteris estrictament tècnics es tracta de condicionants tècnics que poden variar el 

cost d’inversió inicial de l’obra, així com el cost de la seva explotació. Els criteris tinguts en compte 

en aquest sentit són per exemple les condicions geotècniques, la inundabilitat de la parcel·la, 

l’accessibilitat o la disponibilitat de terreny suficient. 

Finalment, pel que fa als criteris ambientals s’ha valorat l’efecte que la infraestructura pot tenir 

sobre el medi que l’envolta, així com les afectacions sobre la població humana en cada cas. Els 

criteris concrets tinguts en compte són l’impacte visual i acústic, l’acceptació social, i les molèsties 

que les obres poden provocar sobre la població. 

A continuació es fa una descripció dels criteris anteriors i s’estableix la puntuació assignada a 

cadascuna de les alternatives per a la ubicació de l’EDAR, segons la metodologia de l’anàlisi 

multicriteri explicada en l’apartat 3. 

6.3.1 CRITERIS ECONÒMICS 

 

� Cost dels col·lectors 

Un dels elements fonamentals per a la selecció de la ubicació de la nova EDAR és el cost dels 

col·lectors necessaris per al transport de les aigües residuals fins a la planta de tractament.  

Per una banda, com més lluny es trobi la planta respecte del nucli urbà i dels punts d’abocament, 

major serà el cost en col·lectors. Per l’altre, cal tenir en compte la topografia del terreny del tal 

manera que el traçat dels col·lectors sigui tal que minimitzi o suprimeixi els trams que requereixin 

bombament. 

Degut a que per a les dues alternatives el terreny es semblant, que una gran part del traçat dels 

col·lectors es comú en ambdues i que la complexitat constructiva en tots dos casos és la mateixa 

amb una profunditat del col·lector que es mantindrà més o menys constant al llarg del seu traçat, 

s’ha considerat com a estimador del cost de construcció la longitud de col·lector necessària.  
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En la figura 5 es mostra el traçat proposat per a les dues alternatives d’ubicació. Per a totes dues 

alternatives es contempla un tram de col·lector en comú, que recull les aigües residuals d’Albatàrrec 

i de la urbanització l’Abellà traçant el seu recorregut paral·lelament a la sèquia de Torres, que es un 

petit canal hidràulic del segle XII. Més específicament, la ubicació A contempla el tram final de 

col·lector paral·lel al canal d’Urgell, mentre que l’alternativa B necessita de dos trams finals per 

aprofitar la topografia del terreny.  

La Taula 34 resumeix les longituds dels col·lectors per cada una de les alternatives així com els 

seus factors unitaris. 

• Cost dels col·lectors 

 Longitud Factor unitari 

Alternativa A 2.9 km 0.9 
Alternativa B 2.7 km 1 

Taula 34. Valoració del cost de col·lectors per a les dues alternatives 

Per tant, s’observa com el cost dels col·lectors segons la longitud d’aquests es el mateix. 

 

Figura 5. Traçat proposat per als col·lectors de cadascuna de les dues alternatives d’ubicació de l’EDAR 
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� Moviment de terres 

En aquest criteri s’ha intentat tenir en compte el cost que té cada alternativa en el moviment de 

terres, segons la seva ondulació i la seva cota. Òbviament, com més ondulat i menys pla sigui el 

terreny majors moviments de terres es necessitaran, incrementant el cost. 

El terreny on es situa la alternativa A té un desnivell inferior a 1 m i per tant es pot considerar 

pràcticament pla, mentre que la parcel·la de l’alternativa B presenta un desnivell de poc més de 2 

metres. Per tant, el moviment de terres que s’hauria de fer en l’alternativa B  seria majora que en el 

cas de la A, tot i que en totes dues caldria fer un mínim treball per tal de crear una esplanada on es 

pugui situar l’EDAR.  

Pel que fa als moviments de terres per accedir als terrenys, per l’alternativa B s’hauria 

d’acondicionar el camí d’accés per tal que hi poguessin passar vehicles pesats, ja que actualment el 

camí d’accés a aquesta parcel·la no és suficientment ample. En canvi, el camí d’accés de la proposta 

A és un camí asfaltat i en condicions suficientment bones por al pas dels vehicles de treball. 

• Moviment de terres 

 Factor unitari 

Alternativa A 1 
Alternativa B 0.6 

Taula 35. Valoració del moviment de terres per a les dues alternatives 

� Cost general 

En aquest criteri s’han tingut en compte altres factors que influiran en el cost final de l’obra, i no 

considerats pels criteris econòmics anteriors. 

Alguns dels tinguts en compte són el cost per construcció de nous camins d’accés i els costs per el 

creuament entre els col·lectors i infraestructures ja existents com el canal d’Urgell, canal de Seròs o 

sèquia de Torres. 

L’alternativa A ja presenta un camí d’accés asfaltat que connecta directament amb la carretera C-

230a, mentre que la B requereix d’un acondicionament del camí d’accés que igualment connecta 

amb la C-230a.     

L’alternativa A contempla col·lectors per gravetat, mentre que en el cas de la B caldria analitzar 

més en detall la necessitat de un bombament segons el traçat final que es triï per al transport de les 

aigües residuals de Montoliu de Lleida cap a la planta depuradora. 

Per últim, totes dues alternatives requereixen creuar el canal d’Urgell en algun punt del 

col·lector, al igual que el canal de Seròs, i per tant no és un factor diferenciador entre el cost general 

de cada ubicació. 

• Cost general 

 Factor unitari 

Alternativa A 0.8 
Alternativa B 0.6 

Taula 36. Valoració del cost general per a les dues alternatives 
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6.3.2 CRITERIS TÈCNICS 

 

� Condicionants geotècnics 

De les dues alternatives proposades es pot observar el plànol geològic i la descripció geotècnica a 

l’annex corresponent (Annex 5: Geologia i geotècnia). 

Totes dues alternatives es troben situades sobre formacions superficials de graves, sorres i llims 

pròpies de les terrasses del riu Segre, les quals es sostenen sobre un substrat rocós terciari argilós 

impermeable amb nivells competents de gresos. 

En aquest sentit, no s’observa una diferència apreciable entre totes dues ubicacions pel que fa a 

condicionants geotècnics. 

• Condicionants geotècnics 

 Factor unitari 

Alternativa A 1 
Alternativa B 1 

Taula 37. Valoració dels condicionants geotècnics per a les dues alternatives 

� Inundabilitat 

Com s’explica a l’annex corresponent a inundabilitat, les EDAR’s han d’estar situades a una cota 

superior a la d’inundació dels 500 anys de període de retorn. Això és per evitar inundacions de les 

instal·lacions però també per evitar que entri en càrrega el col·lector de sortida de la depuradora. 

Degut a les complicacions que té que la parcel·la estigui en zona inundable s’ha d’evitar en la mesura 

del possible que la nova EDAR es situï en una zona d’aquestes característiques. 

Cap de les alternatives es troba en aquest zona de perill, per tant les dues tenen el màxim valor 

possible. 

• Inundabilitat 

 Factor unitari 

Alternativa A 1 
Alternativa B 1 

Taula 38. Valoració de la inundabilitat per a les dues alternatives 

� Accessibilitat 

En aquest criteri s’han valorat les condicions d’accés a la parcel·la tant en obra com durant la fase 

d’explotació. A més a més, s’ha tingut també en compte la disponibilitat d’aigua potable i energia 

elèctrica per cada alternativa. 

A totes dues alternatives s’accedeix al camí d’accés a partir de la carretera N-230, però l’accés a 

aquest és més senzill en la alternativa A ja que es realitza a partir d’una rotonda mentre que en la B 

el camí és de sortida directa de la N-230. Per tant, l’alternativa B suposa una problemàtica en 

seguretat vial al haver de reduir la velocitat en un punt de la carretera on habitualment es circula 
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amb normalitat, en canvi, la primer alternativa no causa cap alteració en la circulació del tràfic al 

estar contemplat el camí d’accés en una de les sortides de la rotonda d’entrada a Montoliu de Lleida.  

Per altra banda, com ja s’ha comentat anteriorment, el camí d’accés de la ubicació B requereix de 

treball de millora i acondicionament per poder ser utilitzat durant la fase de construcció i la de 

posterior explotació. 

Per últim, totes dues alternatives tenen disponibilitat de energia elèctrica fàcilment, degut a la 

proximitat de nuclis habitats, així com d’aigua potable. Únicament caldrà realitzar una prolongació 

d’aquests serveis que no suposarà una gran diferència entre les dues ubicacions proposades.  

• Accessibilitat 

 Factor unitari 

Alternativa A 0.9 
Alternativa B 0.55 

Taula 39. Valoració de l’accessibilitat per a les dues alternatives 

 

� Disponibilitat de terreny 

Totes dues propostes d’ubicació es situen dins del terme municipal de Montoliu de Lleida, en 

zona no urbanitzable que en l’actualitat està ocupada per conreus de regadiu. Segons la superfície 

requerida per la EDAR que es proposa en el present projecte i en el cas de que en el futur es 

proposes una ampliació d’aquesta, existeix terreny suficient per satisfer totes dues condicions en 

qualsevol de les dues ubicacions, A i B. No obstant, el terreny disponible és privat i per tant s’haurien 

de portar a terme expropiacions. 

La única limitació present en el terreny és la de la zona inundable definida per un episodi 

d’avinguda de 500 anys de període de retorn. En aquest sentit, la alternativa B es troba més pròxima 

a aquesta zona i per tant no presenta tanta flexibilitat en la disposició de terreny com en el cas de la 

ubicació A. Tot i així, aquest factor no és rellevant en la disponibilitat de terreny. 

• Disponibilitat de terreny 

 Factor unitari 

Alternativa A 0.9 
Alternativa B 0.85 

Taula 40. Valoració de la disponibilitat de terreny per a les dues alternatives 

6.3.3 CRITERIS AMBIENTALS 

 

� Impacte visual i acústic 

L’impacte visual o acústic que provoqui la nova EDAR dependrà de la seva localització i en concret 

amb la seva proximitat amb nuclis urbans o amb espais d’interès natural que puguin ser pertorbats.  

Pel que fa referència al impacte visual, aquest serà major o menor segons factors com l’elevació 

de la parcel·la respecte el terreny que l’envolta i la ubicació al costat d’un pas habitual de vianants o 

prop d’un espai d’interès natural que alteri el paisatge de la zona.  
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L’alternativa A presenta més problemàtica visual degut a la seva ubicació al costat del camí que 

connecta Montoliu de Lleida amb l’espai d’interès natural “Els Patamolls de Montoliu” (camí de 

l’Horta Vella). Aquesta localització pròxima a aquest espai natural altera lleugerament el paisatge de 

la zona amb la seva presència en el recorregut cap als Patamolls. A més, en el POUM de Montoliu de 

Lleida, s’estableix la necessitat de restaurar i refer la xarxa de camins entre els que s’inclou el relatiu 

a l’alternativa A, per tal de millorar l’accessibilitat al medi rural i possibilitar la seva utilització com a 

recorregut paisatgístic. 

En canvi, l’alternativa B s’ubica al costat d’un camí d’accés als conreus de la zona i fora del camí 

d’accés a qualsevol espai d’interès natural i per tant no afecta visualment de la manera que ho fa la 

A. 

Cal destacar que degut a la topografia sense grans desnivells de la zona i a la no presència de 

boscos o infraestructures, totes dues ubicacions es troben pràcticament aïllades en mig de camps de 

conreu i poden ser visualitzades des de la llunyania.  

Per altra banda, el soterrament dels col·lectors fa que no existeixin impactes visuals i acústics més 

enllà dels normals durant la fase de construcció. 

Respecte l’impacte acústic, aquest es veurà més accentuat com menor sigui la distànica de l’EDAR 

al nucli urbà més pròxim. En aquest sentit les dues ubicacions proposades es troben suficientment 

allunyades de la població. La distància a l’última casa de les alternatives A i B es de 860 m i 590 

metres, respectivament. 

• Impacte visual i acústic 

 Factor unitari 

Alternativa A 0.6 
Alternativa B 0.8 

Taula 41. Valoració del impacte visual i acústic per a les dues alternatives 

 

� Acceptació social 

Actualment, l’acceptació social d’una infraestructura és molt important per poder-la dur a terme. 

A més, aquest factor s’accentua en aquells nuclis urbans on la població és fixa i reduïda.  

Degut a la millora de la qualitat de l’aigua i la supressió d’abocaments d’aigües residuals 

directament al canal d’Urgell o el riu Segre, de ben segur que l’acceptació social de la EDAR serà molt 

bona en totes les alternatives. No obstant, la iniciativa podria no tenir una acceptació incondicional 

en el cas de l’alternativa A degut a la seva ubicació en el camí direcció als Patamolls de Montoliu. 

Finalment però, cal tenir present que la consciència social vers la protecció del medi ambient és 

cada día més present dins la societat, i que aquest aspecte facilita en gran mesura l’acceptació social 

en el cas de projectes constructius emmarcats dins l’objectiu de la sostenibilitat ambiental. 
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• Acceptació social 

 Factor unitari 

Alternativa A 0.8 
Alternativa B 0.9 

Taula 42. Valoració de l’acceptació social per a les dues alternatives 

� Afectació de les obres  

Aquest és un factor menor degut a que la duració de les obres serà únicament d’uns mesos, però 

tot i així és un factor a considerar. 

Durant la fase constructiva no es preveuen molèsties diferents de les que comporta una obra 

d’aquestes característiques. 

•   Afectació de les obres a l’entorn humà 

 Factor unitari 

Alternativa A 0.9 
Alternativa B 0.9 

Taula 43. Valoració de l’afectació de les obres en l’entorn humà 

6.4 MATRIU FINAL DE SELECCIÓ 

Un cop definits els criteris d’avaluació de les alternatives i la seva avaluació per cadascuna d’elles, 

s’ha de definir el pes específic de cadascun dels criteris dins la decisió final. Aquest pes que 

s’assignarà a cadascun dels criteris dependrà de la importància que es consideri que tenen dins la 

decisió final. 

En el cas que ens ocupa s’han considerat els criteris econòmics i tècnics com els més importants, 

amb una importància relativa dels criteris econòmics del 40%, del 35% per als tècnics i del 25% per 

als mediambientals. 

CRITERI PES ESPECÍFIC 
ALTERNATIVES 

A B 

• Econòmics 40 35 30 

Cost dels col·lectors 15 0.9 1 
Moviment de terres 15 0.9 0.6 
Cost general 10 0.8 0.6 

• Tècnics 35 33.2 29.3 

Condicionants geotècnics 7 1 1 
Inundabilitat 10 1 1 
Accessibilitat 10 0.9 0.55 
Disponibilitat de terreny 8 0.9 0.85 

• Ambientals 25 18.5 21.5 

Impacte visual i acústic 10 0.6 0.8 
Acceptació social 10 0.8 0.9 
Afectació de les obres  5 0.9 0.9 

TOTAL 100 86.7 80.8 

Taula 44. Matriu final de selecció de la ubicació de l’EDAR 
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Com es pot observar, la alternativa que obté la màxima puntuació és la A. 

6.5 ÀNALISI DE SENSIBILITAT 

Ja que la diferència entre els resultats obtinguts és inferior a 10 punts entre les alternatives A y B, 

es creu convenient realitzar un anàlisi de sensibilitat. 

El procediment seguit ha estat augmentar en 10 punts el pes de cadascun dels criteris generals 

per separat, per tal d’obtenir en cada augment una nova hipòtesi. Per completar els pesos dels altres 

criteris en cada hipòtesis, els 10 punts assignats a un dels criteris es resten de la resta de criteris de 

forma equitativa. Així, els pesos emprats han estat els següents: 

• Pes específic dels criteris 

Hipòtesis Econòmics Tècnics Ambientals 

Hipòtesi base 40 35 25 

Hipòtesi 1 50 30 20 
Hipòtesi 2 35 45 20 
Hipòtesi 3 35 30 35 

Taula 45. Valoració dels criteris valorats per a cada nova combinació. 

La següent taula mostra el resum total de la puntuació obtinguda per cada una de les diferents 

alternatives en cada una de les  quatre hipòtesis: 

• Puntuació alternatives 

Hipòtesis A B 

Hipòtesi base 86.7 80.8 
Hipòtesi 1 87.0 79.8 
Hipòtesi 2 88.1 81.1 
Hipòtesi 3 84.9 81.5 

Taula 46. Puntuació de cada alternativa segons les diverses hipòtesis de l’anàlisi de sensibilitat 

 

6.6 CONCLUSIÓ 

De l’anàlisi multicriteri realitzat per a la selecció òptima de la ubicació de l’EDAR de Montoliu de 

Lleida i Albatàrrec s’extreu que la millor opció és la corresponent a l’alternativa A. Aquesta 

alternativa obté la millor puntuació en cadascuna de les tres tipologies de condicionants en que 

s’han agrupat els criteris de selecció: econòmics, tècnics i ambientals. 

A més a més, l’anàlisi de sensibilitat demostra que novament l’alternativa A és la solució més 

idònia tot i la variació dels pesos dels criteris de selecció. 

Per tant, la ubicació de la nova planta depuradora serà la corresponent a l’alternativa A, situada 

al nord-oest del municipi de Montoliu de Lleida i al oest d’Albatàrrec.  
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7. CONCLUSIÓ DE L’ESTUDI D’ALTERNATIVES 

 
Els resultats de l’estudi d’alternatives han estat els següents: 

 

� Queda justificada la construcció d’un sistema de depuració conjunt per al municipis de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec (EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec). 

 

� A partir d’una preselecció de sistemes de tractament d’aigües residuals representatius de les 

metodologies actuals i mitjançant un anàlisi multicriteri s’ha determinat que el sistema de 

depuració per biodiscs és la solució òptima per aquest projecte. Els Biodiscs tenen un alt 

rendiment de depuració, un baix consum energètic, un impacte visual i acústic mínim i una 

emissió d’olors i aerosols pràcticament nul·la. Així mateix es tracta de la alternativa que un 

millor rendiment en relació a altres factors com superfície necessària, explotació i capacitat 

d’ampliació. 

 

� S’ha determinat que la millor ubicació de la nova EDAR correspon a la de la alternativa A, 

situada entre el riu Segre i Montoliu de Lleida, al nord-oest del municipi. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest annex inclou el conjunt de fotografies realitzades en una visita al lloc d'emplaçament de 

l'Estació Depuradora d'Aigües Residuals i col·lectors de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. S'ha procurat 

il·lustrar els punts significatius del projecte i alguns elements a destacar del terme municipal i que 

han estat esmentats al llarg del projecte. A més s'inclou un plànol en el qual se situa el lloc des del 

qual s'ha pres cada una de les fotografies. 

2. PLÀNOL ÍNDEX DE FOTOGRAFIES 

En el pla adjunt s'indica la posició des de la qual van ser preses totes les fotografies incloses en 

aquest annex. 
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3. FOTOGRAFIES 

 
3.1 PUNTS ACTUALS D’ABOCAMENT 

 
 

 

Fotografia 1. Punt d’abocament actual de l’aigua residual sense tractar d’Albatàrrec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2. Punt d’abocament actual de l’aigua residual sense tractar de la urbanització de l’Abellà. 
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Fotografia 3. Punt d’abocament actual de l’aigua residual sense tractar de Montoliu de Lleida al canal d’Urgell. 

 

3.2 TRAÇAT DEL COL·LECTOR – ALBATÀRREC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 4. Punt d’inici del traçat, al costat de la sèquia de Torres. 
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Fotografia 5. Camí que segueix el traçat del col·lector, paral·lel a la sèquia de Torres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 6. Camí que segueix el traçat del col·lector, paral·lel a la sèquia de Torres. 
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Fotografia 7. Camí que segueix el traçat del col·lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 8. Camí que segueix el traçat del col·lector, paral·lel a la sèquia de Torres. 
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Fotografia 9. Inici del camí que segueix el traçat del col·lector a través dels camps de conreu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 10. Camí que segueix el traçat del col·lector a través dels camps de conreu. 
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Fotografia 11. Traçat del col·lector a través dels camps de conreu seguint el límit de les parcel·les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 12. Traçat del col·lector a través dels camps de conreu seguint el límit de les parcel·les. 
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3.3 TRAÇAT DEL COL·LECTOR – MONTOLIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 13. Traçat del col·lector a través a la sortida del poble de Montoliu de Lleida. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 14. Traçat del col·lector a través de la rotonda de la carretera C-230a. 
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Fotografia 15. Camí de l’Horta Vella que segueix el traçat del col·lector fins a la ubicació de l’EDAR. 

 
3.4 UBICACIÓ DE L’EDAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 16. Terrenys de la parcel·la on s’ubicarà la EDAR, al costat del camí de l’Horta Vella. 
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Fotografia 17. Terrenys de la parcel·la on s’ubicarà la EDAR, al costat del camí de l’Horta Vella. 

 
3.5 PUNT D’ABOCAMENT FINAL PROJECTAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 18. Punt d’abocament final projectat al riu Segre. 
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3.6 PUNTS SINGULARS DEL PROJECTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 19. Vista del canal de Seròs al seu pas per Montoliu de Lleida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 20. Pont sobre el canal de Seròs a l’entrada de Montoliu de Lleida. 



Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) 

 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 21. Senyalització del Canal d’Urgell al inici del camí de l’Horta Vella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 22. Canal d’Urgell al seu 

pas per Montoliu de Lleida. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objectiu d'aquest annex és dimensionar els processos de tractament de l'EDAR de Montoliu de 

Lleida i Albatàrrec. El mètode de depuració consistirà en biodiscs, tal com s'ha descrit en l'annex 7 

“Estudi d'alternatives”. Els col·lectors i els sobreeixidors es dimensionen a l’annex 9 “Càlculs 

hidràulics”. 

Partint dels cabals, càrregues contaminants i de la qualitat requerida en l’efluent establerts en 

l’Annex 3 “Cabals i càrregues contaminants”, es tractarà de dimensionar el procés de depuració de la 

manera més òptima possible. 

Aquest annex serà la base sobre la qual es recolzaran els següents annexes: càlculs hidràulics, 

càlculs estructurals, etc. A més, els plànols es basaran en les característiques geomètriques dels 

tancs i dipòsits aquí calculats. 

2. DADES DE DISSENY 

 
2.1 AFLUENT 

 

Les dades de població, cabals i càrregues contaminants de disseny amb les que es dimensionarà 

el procés de depuració de les aigües residuals de Montoliu de Lleida i Albatàrrec es mostren en la 

següent taula. Aquestes dades són respecte l’any horitzó de dimensionament, 2036. 

 

• Dades de disseny 

  Montoliu de Lleida Albatàrrec 

  Temp. baixa Temp. alta Temp. baixa Temp. alta 
Població (hab.) 560 (+128) 710 (+128) 3.932 4.599 
Dotació (l/hab·dia) 180 180 140 140 

CABALS 

Cabal mig diari, QMD m3/dia 128.2  547.3  
Cabal mig horari, QMH m3/hora 5.3  22.8  

Cabal punta, QPH m3/hora 12.2  52.4  
Cabal dilució, QD m3/hora 26.5  114  

Cabal mínim, QMINH m3/hora 2.65  11.4  

CÀRREGA CONTAMINANT 

DBO5 mg/l 200  200  
DQO mg/l 500 500 
MES mg/l 200  200  
NTK mg N/l 19.1  19.1  
PT mg P/l 2.61  2.61 

Taula 1. Dades de població, cabals i càrregues contaminants de disseny. 

2.2 EFLUENT 

La qualitat de l’efluent de sortida de l’EDAR ve establerta pel Reial Decret Llei 11/1995, de 28 de 

Desembre, que estableix les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes i 
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contempla la incorporació de la Directiva Europea 91/271/CEE en la que es fixen els requisits tècnics 

que han de complir els sistemes col·lectors i les instal·lacions de tractament d’aigües residuals, així 

com els requisits dels abocaments procedents de les instal·lacions secundàries. 

La Directiva Europea 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals indica que els municipis 

de menys de 2.000 habitants equivalents (hab-eq) o de menys de 10.000 però amb abocament en 

zones costeres obertes han de depurar les seves aigües amb un tractament adequat. La resta de 

nuclis han de complir amb els requisits especificats a la taula 2 si l’abocament es realitza en zones 

sensibles propenses a l’eutrofització. En el cas de no ser zones sensibles únicament és necessari el 

compliment dels requisits dels tres paràmetres superiors de la taula 2. 

A continuació es mostren les concentracions límit exigides a l’efluent de sortida de la planta 

depuradora, tal i com estableix la normativa vigent. 

• Qualitat exigida en l’aigua del efluent de l’EDAR 

Paràmetre Concentració 
Percentatge de reducció 

mínim (2) 

Demanda bioquímica d’oxigen 
(DBO5  a 20 oC sin nitrificació) (1) 

25 mg O2 /l 70-90 % 

Demanda química d’oxigen (DQO) 125 mg O2/l 75% 

Matèria en suspensió (MES) 35 mg/l 90 % 

Fòsfor total 2 mg/l P(3) 
1 mg/l P(4) 

80% 

Nitrogen total 15 mg/l N(3) 
10 mg/l N(4) 

70-80% 

(1) Aquest paràmetre es pot substituir per un altre: Carboni Orgànic Total (COT) o 
Demanda Total d’Oxigen (DTO) si pot trobar-se una correlació entre DBO5 i el paràmetre 
substitutiu.  
(2) Reducció relacionada amb la càrrega de cabal a l’entrada. 
(3) de 10.000 a 100.000 habitants equivalents 
(4) més de 100.000 habitants equivalents 

Taula 2. Concentracions límit exigides en la qualitat del efluent. 

L’aigua depurada i l’aigua dels by-passos s’uneixen als pous de registre de la canonada de sortida 

per anar a parar al riu Segre. Es reservarà una superfície per si es volgués tractar l’aigua dels by-

passos (dipòsit anti-DSU, tanc de tempestes o tractament primari amb reixes) en el futur. 

El fang deshidratat és aplicable a l’agricultura. 

2.3 ESQUEMA GENERAL DEL TRACTAMENT 

La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades als municipis de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec així com la de tractament dels fangs produït es defineix a 

continuació. 
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� Línia d’aigua 

 

� Pretractament: 

i. Tamís rotatiu  

 

� Tractament primari: 

ii. Tanc polivalent de tres cambres (que actuen simultàniament com a tancs de 

regulació de cabals, decantadors primaris i digestors de fangs) 

 

� Tractament secundari:  

iii. Tractament biològic mitjançant Contactors Biològics Rotatius (CBR) o Biodiscs. 

iv. Decantació secundaria per mitjà de decantador lamel·lar 

 

� Línia de fangs 

 

i. Purga i recirculació de fangs en excés i sobrenedants del decantador lamel·lar cap al 

pou de capçalera 

ii. Digestió de fangs en el tanc polivalent 

iii. Deshidratació de fangs mitjançant decantador centrífug 

iv. Emmagatzematge de fangs deshidratats 

 

3. POU DE BOMBAMENT 

L’aigua residual arriba al pou de bombament a través de dos col·lectors en alta procedents de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec, a una cota de 126.95 m just a l’entrada del pou de bombament. Es 

tracta d’una canonada que funciona per gravetat fins a la seva arribada a la planta. El pou, a part de 

rebre les aigües residuals tamisades, també rep la purga de fangs en excés i els flotants retinguts en 

el decantador secundari (decantador lamel·lar). 

El pou de bombament es dimensiona considerant un cabal admissible igual al cabal de dilució 

(140.5 m3/hora). El pou tindrà un volum efectiu de 8.5 m3 i un volum total de 22.7 m3, amb dues 

(1+1) bombes centrífugues submergibles amb una capacitat de 64.6 m3/h que treballaran de manera 

alternada, impulsant l’aigua bruta fins al tamís de pre-tractament.  

El pou també consta d’una estació d’elevació, un mesurador de cabal i un by-pass de seguretat en 

el que el cabal màxim a alleugerar serà el cabal de dilució. 

4. PRE-TRACTAMENT  
 

4.1 TAMÍS ROTATIU  

En aquest punt, l’aigua serà bombejada des del fons del pou cap un tamís rotatiu, on s’eliminaran 

aquests materials. Aquest tamís, consisteix senzillament en un cilindre que va girant, a través del 

qual passa l’aigua residual. 
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Segons les indicacions del llibre “Manual de depuración Uralita” de A. Hernández et al., i tenint 

en compte un cabal punta de 64.6 m3/hora, s’utilitzarà un tamís rotatiu de tipus 6203 amb una 

capacitat de 83 m3/hora i una llum de malla de 1 mm. 

A continuació es senyalen les característiques més importants: 

• Característiques tamís rotatiu 

Tipus de tamís rotatiu 6203  
Diàmetre cilindre 628 mm 
Longitud cilindre 300 mm 
Motor 0.5 kW 
Llum de malla 1  mm 
Producció de residus 0.2 l/m3 

Forma d’extracció residus Cargol transportador 
No de cargols 1 unitat 

Taula 3. Característiques tamís rotatiu 

S’observa que al igual que en el desbast de gruixos, es produeixen una quantitat de residus que 

caldrà retirar. La producció de residus s’expressa de la mateixa manera que anteriorment. En aquest 

cas, serà la següent: 

� = 0.2 · ��	 

Es produirà un volum de residus de 135 litres al dia, que seran retirats per mitjà d’un cargol 

transportador cap a un contenidor de 1.100 litres (diferent al de gruixos) ubicat al costat del tamís 

rotatiu. 

A diferència del cas de desbast de gruixos, en aquest cas es suposa que la eliminació de fins 

implicarà una reducció de la MES, que es determinarà a partir de la següent expressió: 


������� = 
�������� · (1 − �%) 

On: 


�������  és la concentració de MES després de la reixa de fins, en mg/l. 


��������  és la concentració de MES d’entrada a la reixa de fins, en mg/l. 

P% és el percentatge d’eliminació de MES en el tamís rotatiu de fins. 

 

El percentatge d’eliminació de la MES en el tamís de fins es suposarà del 10%, obtenint una 

concentració de la MES de 180 mg/l. 
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4.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’EFLUENT DEL PRE-TRACTAMENT 

A la sortida del pre-tractament, la qualitat de l’aigua serà la següent: 

 

• Dades efluent del pre-tractament 

Reducció de la MES 10 % 
Concentració de MES afluent 200 mg/l 
Concentració de DBO5 afluent 200 mg/l 
Concentració de NTK afluent 19.1 mg N/l 
Concentració de MES efluent 180 mg/l 
Concentració de DBO5 efluent 200 mg/l 
Concentració de NTK efluent 19.1 mg N/l 

Taula 4. Qualitat de l’aigua del efluent del pre-tractament. 

 

5. TRACTAMENT PRIMARI – TANCS POLIVALENTS 

 
5.1 DESCRIPCIÓ 

Per a la realització del tractament primari es proposa la construcció de dos (2) Tancs Polivalents 

de tres cambres que actuaran de forma simultània com a dipòsits de decantació primària, cambra de 

digestió en fred de fangs i tancs de regulació de cabals. 

La primera funció per a la qual està dissenyat el Tanc és la de decantació de les partícules en 

suspensió (SS o MES) existents en l'aigua d'entrada (temps de retenció aproximadament de 4 hores). 

A través del tractament de decantació i sedimentació per gravetat de les partícules en suspensió 

s’obté la separació dels sòlids suspesos de major densitat del mitjà líquid. Així s’aconsegueix enviar a 

les fases successives de tractament aigua residual amb concentracions de sòlids suspesos inferiors, i 

per tant, amb una menor DBO5. S'estima que la DBO5 d'entrada es redueix de l'ordre del 30% en 

aquesta primera fase de decantació. 

Al Tanc Polivalent també es porta a terme la digestió en fred dels fangs retinguts. Aquest volum 

es calcula en funció de la quantitat de fangs produïts (estimat a partir de la càrrega eliminada de 

DBO5) així com del temps previst necessari perquè es dugui a terme la digestió (estimat en uns 60 

dies a 16 º C). 

Finalment, el Tanc Polivalent disposa d'un volum de regulació destinat a laminar el cabal 

d'entrada als Biodiscs per tal de que el tractament biològic funcioni en condicions constants de cabal 

i càrrega contaminant. 

El Tanc Polivalent disposa de tres compartiments comunicats mitjançant tubs deflectors amb 

l'objecte de minimitzar l'arrossegament de sòlids a posteriors etapes del tractament. El primer 

compartiment ocupa aproximadament el 50% del volum total del tanc, mentre que el segon i el 

tercer compartiment ocupen l'altre 50% restant (el 25% cada un d'ells).  

El primer compartiment, a més de rebre les aigües residuals brutes, rep també la purga de fangs 

en excés així com els flotants retinguts en el clarificador secundari (decantador lamel·lar). 
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Hi ha tres tipologies de Tancs Polivalents en funció del volum requerit: Pre-fabricat i incorporat 

en el propi mòdul de biodiscs, pre-fabricat i instal·lat per separat respecte el mòdul de biodiscs, o bé 

construït per obra civil. En EDARs de més de 500 habitants equivalents, es pren la tercera opció per a 

la implantació d’aquest tipus de tractament. Per tant, en el cas del present projecte, el Tanc 

Polivalent es realitzarà de formigó (obra civil) en forma de paral·lelepípede i amb els tres 

compartiments esmentats. 

5.2 DIMENSIONAMENT DEL TANC POLIVALENT 

 

5.1.1. DETERMINACIÓ DEL VOLUM DE LA ZONA DE REGULACIÓ DE CABALS 

Es preveu que el procés de depuració biològica projectat amb Biodiscs operi a cabal constant. Per 

aconseguir-ho, resultarà necessari laminar les puntes de cabal que arribin fins a les instal·lacions de 

tractament en aquestes circumstàncies. 

A continuació es mostren les dades necessàries per a la determinació del volum del 

compartiment de regulació del Tanc Polivalent. 

• Dades de càlcul de la zona de regulació 

Cabal diari a tractar (1) 675.5  m3/dia 
Període d’arribada de les aigües a planta (2) 14  hores/dia 
Cabal mig d’arribada de les aigües a planta (1)/(2) = (3) 48.25  m3/h 
Període de funcionament de les instal·lacions de Biodiscs (4) 20  hores/dia 
Cabal mig de funcionament de les instal·lacions de Biodiscs (1)/(4)=(5) 34 m3/h 
Període on cabal d’arribada > cabal a tractar 14  hores/dia 
Diferencia entre cabal d’arribada i cabal de tractament (3)-(5) 14.25  m3/h 

Taula 5. Dades de disseny per al càlcul de la zona de regulació dels tancs polivalents. 

 

El volum de regulació diari del cabal es calcularà de la següent manera: 

 

�����  !"��#$%ó = 14.25 �)

ℎ · 14ℎ = 200 �) 

 

5.1.2. DETERMINACIÓ DEL VOLUM DE LA ZONA DE DECANTACIÓ PRIMÀRIA 

 

El volum de la zona de decantació primària es determina a partir de les dades següents: 

 

• Dades càlcul del volum de la zona de decantació 

Cabal previst a tractament biològic 34  m3/h 
Temps de retenció requerit 4 h 

Taula 6. Dades de disseny per al càlcul de la zona de decantació dels tancs polivalents. 

Per tant, el volum de decantació primària es calcula de la següent manera:  

����� +!$#,-#$%ó = 34 �)

ℎ · 4ℎ = 136 �) 
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5.1.3. DETERMINACIÓ DEL VOLUM DE LA ZONA DE DIGESTIÓ DE FANGS 

 

El volum de la zona de decantació es calcula a partir de la càrrega diària eliminada de DBO5 al 

final de tot el procés de tractament. Aquesta càrrega diària eliminada es calcula de la següent 

manera: 

 

0123 !�%�%,#+#/+%# = (200 − 25) �" 0123
� · 675500 �

+%# · 6 1 7"
1000000 �"8 ≈ 120 7"/+%# 

 

Les dades necessàries per al càlcul del volum de la zona de digestió de fangs són les següents: 

 

• Dades càlcul del volum de la zona de digestió 

Rati producció fangs en excés 0.015 m3 fangs/kg DBO5 eliminada 
Càrrega diària eliminada de DBO5 120 Kg DBO5/dia 
Temperatura de digestió (Td) 22 oC 
Temps mínim de digestió a Td 60 dies 

Taula 7. Dades de disseny per al càlcul de la zona de digestió dels tancs polivalents. 

 

La producció de fangs en excés és: 

 

� �+�$$%ó +! :#,"; !, !<$é; = 0.015 �) :#,"
7" 0123 !�%�%,#- · 120 7" 0123

+%# = 1.8 �)

+%# 

 

I el volum per a la digestió del fang és: 

 

����� +%"!;-%ó = 1.8 �) :#,"
+%# · 60 +%!; = 108 �) 

 

5.1.4. VOLUM TOTAL I DIMENSIONS DEL TANC POLIVALENT 

 

El volum total del Tanc Polivalent s’expressa en la següent taula: 

 

• Volums de regulació, decantació i digestió 

Zona de regulació de cabals 200 m3 

Zona de decantació primària 136 m3 

Zona de digestió de fangs 108 m3 

Volum total 444 m3 

Taula 8. Volum total i per zones dels tancs polivalents. 

La construcció del Tanc Polivalent s’ha resolt mitjançant dos dipòsits de geometria rectangular, 

col·locats en paral·lel, fabricats en formigó, i amb instal·lació parcialment soterrada i realitzada sobre 

una llosa de formigó armat de 50 cm de gruix. 

Cada dipòsit tindrà un volum total de 222 m3 (484 m3/2) i constituirà una línea de tractament. Per 

tant, al final es disposarà de dos dipòsits que treballaran en paral·lel formant dues línies de 

tractament. 
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Cada tanc tindrà una llargada útil de 10.6 m, una amplada útil de 7 m i una alçada útil de 3 m. 

Així, es disposarà de 222.6 m3 de volum útil per tanc, i un volum total pel tractament primari de 445 

m3. D’aquests, aproximadament 136 m3 actuen com a zona de decantació primària, 108 m3 com a 

zona de digestió de fangs i 200 m3 operen com a tanc de regulació de cabals. 

Amb aquest disseny s’aconsegueix laminar les puntes de cabal i que les instal·lacions de 

tractament biològic funcionin en condicions més constants. 

Per a minimitzar l’arrossegament de sòlids a posteriors etapes de tractament, s’ha disposat 

cadascun dels dos dipòsits formant tres compartiments comunicats mitjançant un tub deflector. 

• Dimensió dels Tancs Polivalents 

Número de Tancs Polivalents en paral·lel 2 unitats 
Volum de regulació per Tanc Polivalent 100 m3 
Volum de decantació primària per Tanc Polivalent 68 m3 
Volum de digestió de fangs per Tan Polivalent 54 m3 
Volum total per Tanc Polivalent 222 m3 
Longitud útil 10.6 m 
Amplada útil 7 m 
Alçada útil de la zona de regulació 1.35 m 
Alçada útil de la zona de decantació 0.91 m 
Alçada útil de la zona de digestió 0.73 m 
Alçada útil del Tanc Polivalent 3 m 
Resguard 0.45 m 
Alçada real del Tanc Polivalent 3.45 m 
Volum total real per Tanc Polivalent 256 m3 
Volum total real de Tancs Polivalents 512 m3 

Taula 9. Característiques de disseny dels tanc polivalents. 

5.3 PRODUCCIÓ DE FANGS PRIMARIS 

En els decantadors primaris és important la capacitat de reducció de la matèria en suspensió 

(MES o SS) de l’entrada, que pot arribar a una reducció del 60-70% de la MES i del 30% de la DBO5. 

Per al càlcul del volum de fangs primaris produïts, i suposant una eficiència de decantació del 

60%, farem servir la següent expressió: 

�ò�%+  sec = 0.60 · C
��D · ��	 

On:  

MES és la concentració mitja dels sòlids en suspensió de l’aigua residual 

QMD és el cabal mig diari 

 

 

• Dades càlcul de producció de fang primari (en sec) 

Eficàcia del decantador 60 % 
Concentració mitja de MES afluent 180 mg/l 
Cabal mig diari, QMD 675.5 m3/dia 

Taula 10. Dades per al càlcul de producció de fang primari (en sec) en els tancs polivalents. 
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S’obté la següent producció de fangs en sec: 

 

�ò�%+ sec = 0.60 · 180 �"
� · 1 7"

10E�" ·  1000 �
1 �) · 675.5 �)

+%# = 72.9 7"
+%#  

 

Suposant els valors habituals dels fangs primaris: pes específic 1.05 i una fracció de sòlids del 6% 

(94% de humitat), el volum de fangs es calcula amb la següent fórmula: 

 

�G��H IJKL�JK =  
M
NO ·  �M� ·  �M

 

On: 

 


M és la massa de sòlids secs per dia en kg/dia  (sòlid sec) 

NO és la densitat de l’aigua 

�M� és el pes específic del fang 

�M és la fracció de sòlids en tant per u 

 

• Dades càlcul de producció de fang primari (en volum) 

Densitat de l’aigua, NO 1000 Kg/m3 

Pes específic del fang primari, �M� 1.05  
Fracció de sòlids, �M 0.06 tant per u 

Taula 11. Dades per al càlcul de producció de fang primari (en volum) en els tancs polivalents. 

 

Per tant, la producció de fangs primaris en volum diari serà: 

 

�G��H IJKL�JK =  72.9 7"/+%#
1000 7"/�) ·  1.05 ·  0.06 = 1.16 �)

+%# 

 

 

5.4 CARACTERÍSTIQUES DE L’EFLUENT DEL TRACTAMENT PRIMARI 

La següent taula resumeix els rendiments d’eliminació de la decantació primària i les 

concentracions de l’efluent del tractament primari. 

• Dades efluent del tractament primari 

Eficàcia del decantador 60 % 

Reducció de la DBO5 30 % 
Reducció de NTK (tractament primari i per fixació) 35 % 
Concentració de MES afluent 200 mg/l 
Concentració de DBO5 afluent 200 mg/l 
Concentració de NTK afluent 19.1 mg N/l 
Concentració de MES efluent 72 mg/l 
Concentració de DBO5 efluent 140 mg/l 
Concentració de NTK efluent 12 mg N/l 

Taula 12. Qualitat de l’aigua del efluent del tractament primari. 
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6. TRACTAMENT SECUNDARI – BIODISCS I DECANTADOR 

LAMEL·LAR 
 

6.1 DESCRIPCIÓ 

El tractament secundari de depuració consisteix en la instal·lació d'un o diversos contenidors en 

els quals s'ubiquen els Biodiscs o Contactors Biològics Rotatius (CBR), les sínies d’elevació de l’aigua 

bruta, el decantador lamel·lar, i l'electrobomba de purga dels fangs en excés cap al Tanc Polivalent 

previ. Tot el conjunt construït amb formigó. 

Aquest sistema compacte de depuració, s’instal·larà semi-enterrat, recolzat sobre una llosa de 

formigó armat de 30 cm de gruix, amb el que es reduirà l’impacte visual i acústic que pugui 

ocasionar la seva presència. 

Respectives tapes amb sistema d’obertura hidràulic permetran l’accés als mòduls de contactors. 

Cada unitat de biodiscs inclou dues sínies. La finalitat de la primera és laminar el cabal de l'aigua 

d'entrada als biodiscs (càrrega hidràulica constant). La segona sínia serveix per elevar l'aigua de 

sortida dels biodiscs fins al decantador lamel·lar. 

La depuració de l'aigua residual es porta a terme a través d'un sistema de discs de polipropilè 

situats sobre un eix a curta distància entre ells. El seu funcionament es basa en que, en estar els 

discs parcialment submergits en l'aigua residual (40% del diàmetre del biodisc està submergit), la 

rotació dels mateixos (3,5 rpm) indueix a que la pel·lícula biològica (amb un espessor entre 0.2 i 3 

mm) formada es posi en contacte alternativament amb l'aigua i amb l'aire (transferència d'O2 

mantenint la biomassa en condicions aeròbiques). Aquesta rotació també és la causa del 

despreniment dels sòlids en excés. 

Els tabuladors col·locats entre cada disc fan les següents funcions: 

- Airejar l’aigua residual de la bota. 

- Mantenir la distància entre els discs. 

- Mantenir en suspensió les partícules existents en la bota per tal de possibilitar el seu pas al 

decantador damel·lar.  

- Regular constantment la biomassa evitant que es produeixi una saturació d’aquesta en els 

discos. 

En EDARs de més de 1.500 hab-eq els Biodiscs estan generalment ubicats en bótes semi-

enterrades de formigó (obra civil). 

Després del tractament biològic, l'aigua és elevada per la sínia de sortida fins al clarificador 

lamel·lar, instal·lat normalment el mateix mòdul que els biodiscs. Les lamel·les inclinades generen un 

flux que facilita la separació de l'aigua neta del fang. La sedimentació es produeix per l'efecte de la 

gravetat atès que els microorganismes tenen una estructura densa i formen flocs de ràpida 

decantació. 
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L'aigua clarificada puja lentament entre les lamel·les fins a arribar als orificis de sortida de l'aigua 

tractada, mentre que el fang sedimenta dipositant en el fons del decantador, que presenta forma 

d'embut. 

Les principals avantatges dels decantadors lamel·lars són que no requereixen energia i que 

precisen de molt poc espai per la seva instal·lació. 

Per EDARs de més de 1.500 hab-eq, el decantador lamel·lar s'instal·la separadament pel que fa al 

mòdul de Biodiscs. 

6.2 DIMENSIONAMENT DELS BIODISCS 

El disseny dels Biodiscs es realitza segons la normativa alemanya AVT-DVWK-A-281E, on 

s’estableixen les bases per al disseny de contactors biològics rotatius. 

Per altra banda, s’empra la DBO soluble (sDBO5) com a base de la formació de la pel·lícula 

biològica en la superfície dels biodiscs. La DBO5 no soluble s’elimina en el decantador primari i en els 

flòculs formats en el reactor biològic i eliminats en la decantació secundària. Ja que no es tenen 

dades de la sDBO5 del efluent del tractament primari que alimenta els biodiscs, es pot assumir un 

rati sDBO5/DBO5 del 0.50 – 0.75. 

Segons aquesta normativa, el dimensionament dels biodiscs és calcula en funció de la càrrega 

orgànica present en l’efluent. En aquest sentit, per a una càrrega orgànica superior a 20 g 

sDBO5/m2·dia en una etapa, la separació mínima entre discs ha de ser de 18 mm, mentre que en 

etapes amb càrregues inferiors a aquest valor, es recomana una separació de 15 mm. Per altra 

banda, en el primer cas (>20 gDBO5/m2·dia) els biodiscs es dissenyen per a una superfície específica 

teòrica inferior a 100 m2/m3, i inferior a 150 m2/m3 per a càrregues per sota de 20 g sDBO5/m2·dia. 

En els processos per biodiscs convé establir diverses etapes, col·locant varis mòduls diferenciats 

en cada una d’elles. És convenient doncs, preveure una subdivisió per etapes.  

En el tractament de les aigües residuals per biodiscs i sense nitrificació s’assumeixen entre 2 i 4 

etapes per al dimensionament de la superfície teòrica. En elles, els valors que s’estableixen per a la 

càrrega superficial específica de sDBO5 en els biodiscs i tenint en compte els objectius de qualitat de 

l’aigua de l’afluent és la següent: 

- 2 etapes:  ≤8 g/m2·dia 

- 3 i 4 etapes: ≤ 10 g/m2·dia 

La superfície teòrica necessària per al tractament es calcula a partir de la següent expressió: 

��P. -!ò %$# Q%�+%;$; =  �R · 1000
SM�I

  

On: 

SR és la concentració de sDBO5 a l’entrada dels biodiscs, en kg/dia 

CVWX és la càrrega superficial específica en g/m2·dia 
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Les dades de partida per al disseny dels biodiscs es presenten en la següent taula: 

• Dades càlcul superfície dels biodiscs 

Cabal mig diari, QMD 675.5 m3/dia 
DBO5 entrada biodiscs 140 mg/l 
sDBO5 entrada biodiscs (55% DBO5) 77 mg/l      (52 kg/dia) 
DBO5 sortida biodiscs 25 mg/l 
sDBO5 sortida biodiscs 14 mg/l 

Taula 13. Dades per al disseny dels biodiscs. 

 

S’estableix un disseny de 3 etapes amb una càrrega superficial específica de sDBO5 de 10 

g/m2·dia. 

Amb aquesta disposició i les dades anteriors, la superfície teòrica de biodiscs requerida és la 

següent: 

��P. -!ò %$# Q%�+%;$; =  52 7" ;0123 
+%#  · 1000

10 " ;0123�Y · +%#
= 5.200 �Y 

 

Tot i que el disseny del tractament de Biodiscs s’ha de realitzar a partir de la normativa alemanya 

anteriorment citada, a continuació es realitza el càlcul de la superfície teòrica necessària segons les 

indicacions del llibre “Manual de depuración Uralita” d’A. Hernández Muñoz et al, ja que en ell es 

tenen en compte factors com la influència per la temperatura o l’estat d’aireig de les aigües. 

En aquest llibre s’estableix que pel tractament per a l’eliminació de la DBO5, l’àrea necessària de 

biodiscs es pot calcular a partir de la equació de conservació del substrat, de la següent manera: 

À !# Q%�+%;$; =  � · (�R − �) ·  [\ · �
�\

 

On: 

SR és la concentració de sDBO5 a l’entrada dels biodiscs, en mg/l 

S és la concentració de sDBO5 a la sortida dels biodiscs, en mg/l 

Q és el cabal mig diari, en m3/dia 

[\  és el factor corrector per influència de la temperatura 

� és el factor segons l’estat d’aireig de les aigües 

�\  és el substrat específic consumit 

 

El substrat específic consumit (RC) per unitat de superfície de biodiscs en el cas d’aigües residuals 

domèstiques o similars es calcula a través de l’equació de Monod. 

�\ = 19.4 · �
15.1 + � 

On S és la concentració de sDBO5 en mg/l en la sortida dels biodiscs.  
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Per tant, amb una concentració de 14 mg/l de sDBO5 en la sortida dels biodiscs s’obté un substrat 

específic consumit de 9.33 g/m2·dia. 

El factor d’aireig és pren igual a 1, que és el corresponent per a aigües no tractades prèviament o 

tractades aeròbicament, com és el present cas. 

Per al càlcul del factor corrector de la temperatura es considera la següent expressió: 

[\ = 1.0537(^Y._`a) 

On T és al temperatura en oC. 

Aquesta expressió és vàlida per a temperatures inferiors a 12.7 oC, mentre que per temperatures 

superiors es prendrà el valor de TC = 1. 

Ja que l’àrea requerida de biodiscs és major com major és el factor TC, es calcula aquest factor a 

partir de la temperatura mitjana mínima en la zona d’estudi, que és de 6oC. Amb aquesta 

temperatura s’obté un valor de TC de 1.42. 

Substituint els valors corresponents a l’equació de càlcul de l’àrea de biodiscs s’obté el següent: 

��P. -!ò %$# Q%�+%;$; =  675.5 · (77 − 14) ·  1.42 · 1
9.33 = 6.477�Y 

 

S’observa com segons aquest segon mètode de càlcul, l’àrea de biodiscs és un 20% superior a la 

obtinguda a partir de la normativa alemanya. 

No obstant, la normativa competent en l’actualitat i per tant la que s’ha d’utilitzar per al disseny 

de biodiscs és la alemanya, i per tant, per als posteriors càlculs es prendrà una superfície teòrica de 

biodiscs de 5.200 m2. 

Com s’ha comentat anteriorment, és recomanable que el disseny dels biodiscs es realitzi en dos o 

més etapes. 

La configuració final escollida per al tractament per biodiscs és de dues línies amb 3 etapes en 

cadascuna. 

• Característiques dels Biodiscs 

Superfície teòrica necessària  5200 m2 
Superfície teòrica per línia 2600  m2 
Superfície teòrica per etapa 866.67  m2 
Cabal mig diari 337.75 m3/dia 

Taula 14. Característiques dels biodiscs. 

 

El diàmetre dels discs escollit és de 2.5 metres, ja que és la mida que es recomana per a plantes 

depuradores de més de 5.000 habitants equivalents per tal de que la planta resulti més econòmica. 

Amb aquest diàmetre són necessaris 177 discs per etapa, el que significa un total de 1062 discs 

aportant una superfície real de 5213 m2. 
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Per tal de prevenir els efectes de pics de càrrega orgànica, s’ha de comprovar que la càrrega 

hidràulica és inferior a 0.2 m3/m2·dia. Les càrregues orgàniques i hidràuliques es calculen a 

continuació. 

Sà  !"# � "à,%$# -�-#� =  675500 � +%# · 77 �"/�⁄
5213 �Y = 9.97 " ;0123/�Y+%# 

 

Sà  !"# ℎ%+ à��%$# =  675.5 �) +%# ⁄
5213 �Y = 0.13 �)/�Y+%# 

 

Efectivament, es comprova que la càrrega hidràulica és inferior a 0.2 m3/m2·dia. 

Finalment, per tal d’establir les dimensions dels mòduls de biodiscs per a cada etapa cal definir 

quina serà la separació entre discs. Òbviament, la separació entre discs dependrà del espessor que 

pugui arribar a tenir la pel·lícula biològica (entre 0.2 i 3 mm), i per tant, de la càrrega orgànica 

aplicada en cada etapa de la línia de biodiscs. 

La norma alemanya estableix que per a càrregues orgàniques superiors a 20 g/m2·dia en una 

etapa, la separació mínima dels discs ha de ser igual o major de 18 mm. En el cas de càrregues 

orgàniques inferiors a 20 g/m2·dia, la separació mínima necessària es redueix fins a 15 mm. 

Per tant, analitzant la càrrega orgànica a la primera etapa, s’obté la següent càrrega orgànica: 

Sà  !"# � "à,%$# 1ª !-#P# =  
675500

2  � +%# · 77 �"/�⁄
177  �Y · e · 1.25Y = 29.9 " ;0123/�Y+%# 

Per a conèixer la càrrega orgànica en la segona etapa, es pot considerar una reducció de la sDBO5 

del 60% durant la primera etapa. Per tant, la càrrega orgànica en la segona etapa es: 

Sà  !"# � "à,%$# 2ª !-#P# =  
675500

2  � +%# · 77 �"
� · 0.40f

177  �Y · e · 1.25Y = 11.9 " ;0123/�Y+%# 

Per tant, es considerarà una separació entre discs de 18 mm en la primera etapa, y de 15 mm en 

les dues últimes. 
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La següent taula resumeix les dades finals del dimensionament dels Biodiscs: 

• Resum de dades del dimensionament dels Biodiscs 

Número de línies paral·leles  2 unitats 
Etapes per cada línia  3 unitats 
Superfície teòrica total  5.200 m2 
Superfície real total  5.213 m2 
Superfície real per etapa 868.8  m2 
Diàmetre biodisc 2.5 m 
Número total de discs  1.062 unitats 
Distància entre discs (1ª etapa) 18 mm 
Distància entre discs (2ª i 3ª etapes) 15  mm 
Velocitat de gir 3.5 rpm 
Àrea de disc submergida (40%) 1.96 m2 

Taula 15. Característiques de disseny dels biodiscs. 

 

6.3 DIMENSIONAMENT DE LA DECANTACIÓ LAMEL·LAR 

La normativa alemanya AVT-DVWK-A-281E especifica el dimensionament dels decantadors 

secundaris. 

Els paràmetres de disseny per a la decantació lamel·lar són els següents: 

• Dades càlcul decantació lamel·lar 

Cabal mig de funcionament de les instal·lacions de biodisc 34 m3/hora 
Càrrega hidràulica aplicable a cabal mig 0.4 m3/m2·hora 

Taula 16. Dades per al càlcul del disseny dels decantadors lamel·lars. 

 

Per tant, la superfície necessària de decantació serà: 

��P! :í$%! +!$#,-#$%ó = S#Q#� �%"
Sà  !"# ℎ%+ à��%$# = 34 �) ℎ⁄

0.4 �) �Y · ℎ⁄ = 85 �Y 

S’adopten dos clarificadors lamel·lars LMS 14 amb una superfície de decantació equivalent a 95.2 

m2 i dos electrobombes de purga dels fangs en excés. 

Cal comprovar que la càrrega hidràulica real sigui inferior a la aplicable a cabal mig: 

Sà  !"# ℎ%+ à��%$# = 34 �) ℎ⁄
95.2 �Y = 0.36 < 0.4 �) �Y · ℎ⁄  

S’estableix una configuració de un decantador lamel·lar al final de cada línia de biodiscs. 

• Dimensionament dels decantadors lamel·lars 

Línies paral·leles 2  unitats 
Longitud del tanc 2.38  m 
Amplada del tanc 2.46  m 
Alçada del tanc 2.30  m 

Taula 17. Característiques de disseny dels decantadors lamel·lars. 
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7. TRACTAMENT DE FANGS 

El tractament de fangs consta de la digestió dels fangs al tanc polivalent durant 60 dies, 

aproximadament, i la deshidratació dels fangs digerits mitjançant un decantador centrífug. 

El fang dipositat al fons del decantador lamel·lar és impulsat a la primera cavitat del Tanc 

Polivalent mitjançant una bomba de purga. Aquesta bomba es regeix mitjançant un temporitzador 

en el que es programa la cadència amb la que ha d’actuar la bomba així com el temps que ha de 

funcionar cada vegada que s’acciona. Els termes d’aquesta programació dependran de les 

característiques de la planta així com de l’aigua residual, però en general es tracta d’un equip que 

acostuma a treballar del ordre de una hora al día en total (3 minuts cada hora). 

Els fangs produïts s’emmagatzemen en el Tanc Polivalent durant uns 60 dies on pateixen una 

fermentació anaeròbia, una fort reducció del seu volum i un augment del seu grau de sequedat (de 

60 a 80 gr/l). Tot això implica que els fangs obtinguts siguin idonis per a la seva aplicació agrícola. 

Segons es justifica a l’apartat 5.1.3 del present annex, s’estima una producció diària de fang de 

1.8 m3/dia. Suposant una concentració de sòlids en els fangs digerits al tanc polivalent del 4%, i una 

densitat relativa d’aquests fangs d’aproximadament 1, resultarà una producció setmanal de fang a 

deshidratar de: 

�G��H � iMjKiJ���J = 1.8 �):#,"
+%# · 1000 7" :#,"

1 �):#," · 4 7" 
�
100 7" :#," · 7 +%!;

1 ;!-�#,# = 504 7" 
�
;!-�#,# 

El volum setmanal de fang a deshidratar serà: 

 

�G��H � iMjKiJ���J = 1.8 �):#,"
+%# ·  7 +%!;

1 ;!-�#,# = 12.6 �):#,"
;!-�#,# 

 

Tenint en compte que la capacitat del decantador centrífug és de 3 m3/h i que es deshidratarà el 

fang 1 dia per setmana, es treballarà aproximadament 4.2 hores al dia. 

La impulsió de fangs digerits des del tanc polivalent fins a la unitat de deshidratació es realitzarà 

mitjançant bombes peristàltiques amb gran capacitat d’aspiració. 

El fang a deshidratar s’acondicionarà prèviament mitjançant la dosificació de polielectrolit 

catònic. Les instal·lacions per a la seva dissolució i dosificació es dimensionaran per cobrir les 

necessitats del decantador centrífug funcionant a ple rendiment. 

Considerant unes necessitats en condicions punta de 9 kg polielectrolit/TMS i suposant la 

preparació de dissolució de polielectrolit de 5 kg/m3 (0.5%), resultaran les següents necessitats. 

 

�!;Ik�K�l�Jk�K� = 3 �):#,"
ℎ · 1000 7" :#,"

1�):#," · 4 7" 
�
100 7" :#," · 9 7" ���%

1000 7" 
� = 1.08 7" ���%
ℎ  
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�����Ik�K�l�Jk�K� = 1.08 m" ���%
ℎ · 1 �)���%

5 7" ���% · 1000 �
1�) = 216 � ���%

ℎ  

 

Per a la dissolució del polielectrolit catiònic en pols, es projecta la instal·lació d’una central 

automàtica de preparació en continu amb una capacitat necessària de preparació de 500l/h. El 

consum anual de polielectrolit serà de: 

S�,;�� #,�#� P��%!�!$- ��%- = 1.08 7" ���%
ℎ · 4.2 ℎ

1 +%# · 365 +%!;
1 #,n = 1655.64 7" ���%

#,n  

Després d’aquest procés de deshidratació, que ha eliminat una part de la humitat, el fang (fang 

deshidratat) té un contingut de matèria seca que oscil·la entre el 30 i el 35%. És a dir, la seva humitat 

està entre el 65 i 70%. Considerant un contingut de matèria seca del fang deshidratat del 32.5% i una 

densitat de fang deshidratat de 1075 kg/m3 (Sperling i Andreoli, 2007), el volum setmanal del fang 

deshidratat serà: 

�G��H iMjKiJ���� = 504 7" 
�
;!-�#,# · 100 7" :#,"

32.5 7" 
� · 1 �) :#,"
1075 7" :#," = 1.4 �):#,"

;!-�#,# 

 

El fang deshidratat es diposita en un contenidor a l’exterior de l’edifici mitjançant un cargol 

transportador. El tanc estarà cobert amb una tapa, per evitar la difusió d’olors, que es retirarà 

manualment quan es deshidrati el fang (un dia a la setmana) i quan vingui el camió a retirar el fang 

deshidratat (un cop a la setmana). 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest Annex presentem els resultats i hipòtesis de dimensionament de les infraestructures 

hidràuliques que conformen aquest projecte. Aquestes estructures són la xarxa de col·lectors que 

porten l’aigua des dels diversos nuclis urbans fins a la EDAR, així com les bombes i els elements 

necessaris per al flux de l’aigua dins de la planta. 

També es defineix el perfil piezomètric de l’EDAR i els seus elements. 

 

2. XARXA DE COL·LECTORS 

 

2.1 RÈGIM HIDRÀULIC DELS COL·LECTORS 

La ubicació de l’EDAR projectada es situa a cota inferior respecte els punts de connexió amb les 

xarxes de clavegueram de Montoliu de Lleida, la urbanització de l’Abellà i Albatàrrec, i per tant, es 

planteja un disseny de col·lectors en alta que funcionaran per gravetat.  

Per altra banda, degut a que el cabal circulant pels col·lectors, variarà molt en funció de la hora 

del dia, dia de la setmana, època de l’any, etc., el règim de funcionament dins el col·lector serà molt 

variat. Ara bé, la velocitat de recorregut que s’utilitzarà per al càlcul dels cabals circulants pels 

col·lectors, s’obtindrà suposant un règim permanent i uniforme, hipòtesi que encara que dista molt 

de ser real, dona uns resultats suficientment satisfactoris a la pràctica. 

2.1.1. Velocitat de circulació en règim permanent, uniforme i en superfície lliure 

Existeixen gran varietat de fórmules que proporcionen el valor de la velocitat de circulació de 

l’aigua en règim permanent, uniforme i en superfície lliure. Les més usades són de Bazin, Kutter 

(simplificada) i Manning-Strickler. D’aquestes s’ha escollit la fórmula de Manning Strickler l’expressió 

de la qual és la següent: 

 

On 

v és la velocitat, en m/s 

n és el coeficient de rugositat, que depèn del material de la conanada 

RH és el radi hidràulic (relació entre superfície i perímetre mullat), en m 

j és el pendent de la solera, en m/m 

Q és el cabal, en m3/s 

A és l’àrea mullada, en m2 

r és el radi del col·lector 

Ө és l’angle que defineix l’àrea mullada (veure Figura 1), en radians 

 

� = �
� · ���/
 · ��        (1)  = � · �

� · ���/
 · ��        (2) � = ��(� − ����) 2⁄         (3) 
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Figura 1. Angle que defineix l’àrea mullada  

 

 

Sent el calat el resultat d’aplicar:        � = � − � · cos ��
�  

 

Altres relacions d’interès que s’utilitzen es mostren a continuació:  

�� = �
! 

Perimetre mullat → ! = � · � 

 

2.2 TIPUS DE COL·LECTORS 

Els col·lectors que s’utilitzaran seran de secció circular, fabricats de polietilè d’alta densitat 

(PEAD) i de 4 kN/m2 de rigidesa circumferencial. Les canonades seran corrugades exteriorment i 

llises per l’interior, i s’utilitzaran juntes de gomes per assegurar l’estanquitat de l’element. 

Degut a la orografia plana i de desnivells suaus que presenta la zona d’estudi, es planteja la 

utilització de col·lectors de diàmetre mínim establert per l’ACA, és a dir, de 315 mm (DN315). 

D’aquesta manera, es preveu evitar problemes deguts al incompliment de la velocitat mínima de 

circulació de l’aigua. 

2.3 VELOCITATS MÀXIMES I MÍNIMES DE CIRCULACIÓ 

Els arrossegaments provocats per les altes velocitats produeixen la degradació de les juntes i de 

les soleres dels diferents trams dels col·lectors que constitueixen la xarxa de sanejament en alta. A 

més a més, les velocitats de circulació altes disminueixen les condicions de seguretat de personal 

que pugui treballar en el seu interior. 

Per aquestes raons, cal limitar la velocitat mitja de circulació, no sent convenient que es 

sobrepassi el valor de 4 m/s i no havent de ser superior en cap cas a 5 m/s. 

La xarxa de clavegueram és no separativa tant en Montoliu de Lleida, la urbanització de l’Abellà i 

Albatàrrec. És per això que a la hora de dimensionar els col·lectors, caldrà tenir-hi en compte l’efecte 

de l’aigua de la pluja que la xarxa de sanejament no separativa portarà. D’aquesta manera, es 

dimensionarà amb un cabal de dilució (QD) igual a cinc vegades el cabal que tenim (òbviament, es 

dimensionarà amb el cabal mig màxim, corresponent a la situació futura i tenint en compte la 

població estacional). 
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Per altre banda, la velocitat de circulació ha de ser suficientment alta per tal de permetre 

l’autoneteja del col·lector. Això és per a que pugui arrossegar la matèria que sedimenta en el fons 

dels col·lectors. El cabal mínim que pot circular al col·lector és aquell que a efectes d’evitar la 

sedimentació té una velocitat de circulació de 0.4 m/s. 

Per a dimensionar, en aquest cas treballarem amb el cabal mínim, que suposarem l’expressarem 

com el 50% del cabal mig. 

2.4 POUS DE REGISTRE 

És necessari col·locar pous de registre o pous de visita al llarg de la xarxa de col·lectors, per tal de 

poder-hi realitzar reparacions, inspeccions o mesures. Amb la intenció de facilitar la construcció i 

evitar possibles problemes d’erosió, es col·locarà un pou de registre a cada punt del traçat dels 

col·lectors on es produeixi un canvi de direcció en planta o un canvi de rasant pronunciat. A més a 

més, es recomana situar-los cada 40-50 metres aproximadament, intentant no superar en cap cas els 

100 metres de separació. 

2.5 CABALS DE DISSENY 

Els cabals de disseny han estat calculats a l’Annex “Cabals i càrregues contaminants”. Donat que 

les xarxes de clavegueram dels nuclis urbans d’estudi no són separatives i, per tant, recullen les 

aigües de la pluja, es considera coma cabal màxim de disseny el cabal de dilució. 

Els cabals de disseny són els que es mostren en la següent taula. 

• Cabals de disseny 

 Montoliu de Lleida Albatàrrec Total 

Cabal mig diari, QMD 128.2 m3/dia 547.3 m3/dia 675.5 m3/dia 
Cabal mig horari, QMH  5.3 m3/h 22.8 m3/h 28.1 m3/h 
Cabal punta, QPH 12.2 m3/h 52.4 m3/h 64.6 m3/h 
Cabal dilució, QD 26.5 m3/h 114 m3/h 140.5 m3/h 
Cabal mínim, QMINH 2.65 m3/h 11.4 m3/h 14.1 m3/h 

Taula 1. Cabals de disseny 

 

2.6 DIMENSIONAMENT DELS COL·LECTORS 

En aquest apartat es procedeix a dimensionar els diferents col·lectors que porten l’aigua residual 

des dels diferents nuclis urbans fins a l’EDAR. 

Per al dimensionament de les canonades s’empra l’equació de Manning - Strickler. El diàmetre 

seleccionat per als col·lectors és el mínim imposat per l’ACA (315 mm), el coeficient de rugositat n 

del qual és 0.01, que és el corresponent a les canonades de PEAD. Amb aquestes dades de partida 

s’han de comprovar una sèrie de criteris que s’expliquen a continuació. 
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2.6.1. Criteris de disseny 

Les canonades d'aigües residuals procedents de xarxes unitàries es dissenyen per a un grau 

màxim d’ompliment a cabal màxim inferior al 75% de la secció útil de la canonada. El resguard 

restant és necessari en les condicions de funcionament normal, perquè circuli l'aire. Així, el cabal de 

càlcul mai farà entrar en càrrega al tub i l'evacuació es produeix per gravetat. A més, es mantindran 

les condicions aeròbies que beneficiaran les reaccions de la matèria orgànica que transporti el fluid, 

la qual cosa, a més d'evitar males olors, afavoreix la conservació del tub. Per tant, caldrà verificar 

que no es supera el 75% de la secció útil en cap cas. 

A més, es tindran que respectar les velocitats màximes i mínimes establertes en l’apartat 2.3. 

Els criteris de disseny són els següents: 

� Diàmetre mínim del tub de 315 mm. 

� El grau màxim d’ompliment de la canonada no superarà el 75% de la secció útil. 

� La velocitat de circulació de l’aigua serà inferior o igual a 4 m/s i superior o igual a 0.4 

m/s. 

Addicionalment, els criteris que s’han seguit a l’hora de dissenyar el traçat en planta dels 

col·lectors són: 

� Aprofitament dels camins existents, facilitant l’accés durant les obres o en futures 
reparacions. 

� Longitud mínima de traçat, minimitzant les pèrdues de càrrega i abaratint costos. 
� Mínima afecció a tercers. 

I els criteris que s’han seguit a l’hora de dissenyar el traçat en alçat dels col·lectors són: 

� Conducció per gravetat sempre que sigui possible, ja que és una solució més econòmica i 
mediambientalment més sostenible que la impulsió, tant en fases de construcció com 
d’explotació. 

� Ajust a les pendents del terreny per evitar que l’excavació sigui a gran profunditats (<3.5 
metres), sempre i quan s’acompleixin les velocitats mínima i màxima. 

� Ajust de les pendents de forma que no es produeixin ressalts que generin augments de 
calat en els punts de canvi de pendent. 

� Fer coincidir els canvis de pendent en alçat amb els canvis de direcció en planta per tal de 
reduir la construcció de pous intermitjos. 

� Realitzar pendents superiors a 0.4% degut a la complexitat que comporta construir per 
sota d’aquest valor. 
 
 

2.6.2. Procés de càlcul 

El procés de càlcul és el següent: 

i. Conegut el cabal que circula i el pendent del col·lector, càlcul de l’angle Ө a partir de la 

equació 2 i substituint els paràmetres de l’àrea mullada (equació 3) i el perímetre mullat 

per les corresponents expressions en funció de Ө. 

ii. Conegut l’angle Ө , càlcul del radi hidràulic a partir de les dades anteriors. 
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iii. Càlcul de la velocitat a partir de l’equació 1. 

iv. Comprovació del compliment de les limitacions de velocitat establertes. 

v. En cas que no es verifiquin les condicions de velocitat, caldrà troba una altra parella de 

pendent-diàmetre.  

Així doncs, el dimensionament es realitza de forma iterativa fins a trobar un diàmetre i una 

pendent que compleixin els requisits de velocitat d’aigua per a cada tram de col·lector. 

Cal tenir present que el cabal previst (màxim i mínim) és diferent segons el tram del col·lector, i 

per tant, les velocitats màximes i mínimes variaran. La xarxa de col·lectors presenta dos col·lectors 

diferenciats: el que recull les aigües residuals d’Albatàrrec i de la urbanitació de l’Abellà i les diregeix 

a la planta depuradora, i el que condueix les aigües des de Montoliu de Lleida fins a l’ EDAR. Les 

dades de cabal que es tenen únicament diferencien entre Albatàrrec i Montoliu de Lleida (incloent la 

urbanització de l’Abellà), però no així entre Montoliu poble i la urbanització. No obstant, tenint en 

compte que la urbanització de l’Abellà aporta un 25% del total de la població de Montoliu de Lleida, 

s’aplicarà la mateixa proporció als cabals corresponents a Montoliu de Lleida per a conèixer els 

cabals de l’Abellà. 

D’aquesta manera, des del punt on s’ajunten les aigües residuals d’Albatàrrec i l’Abellà, es 

sumaran els cabals de tots dos per tal de fer les comprovacions oportunes de velocitats màximes i 

mínimes. A la vegada, per al col·lector de Montoliu poble es restarà al cabal la part corresponent a la 

urbanització de l’Abellà per a la realització dels càlculs. 

 

2.6.3. Resultats 

En la Taula 2 es presenten els resultats obtinguts de l’aplicació de la formulació de Manning 

Strickler. En ella es comprova que per al disseny establert prèviament a partir del cabal circulat, el 

traçat en planta i els pendents dels col·lectors, es satisfan tots els criteris de disseny, tant de 

velocitat de circulació com de grau màxim d’ompliment. 

A partir dels càlculs s’observa que en el col·lector – eix Albatàrrec s’obté la velocitat mínima de 

0.4 m/s per a pendents inferiors al 0.4%. Per tant, s’aplica com a factor condicionant al seu disseny 

les limitacions constructives que recomanen pendents superiors o iguals al 0.4%, de tal manera que 

el pendent mínim aplicable és del 0.4%. 

En el cas del col·lector – eix Montoliu de Lleida, les limitacions de pendent venen donades segons 

el requeriment de velocitat mínima (≥0.4 m/s), de tal manera que el pendent mínim admissible és 

del 1%. 

Finalment, en cap cas es supera el grau d’ompliment màxim del 75% de la secció útil. 

 

 

 



Annex 10. Càlculs hidràulics 

 

8 
 

• Resultats dels càlculs hidràulics dels col·lectors 
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Col·lector - Eix Albatàrrec 

1 - 21 114 11.4 0.4 315 0.01 321 62.2 45.1 23.6 135.5 42.1 41.2 0.99 0.51 

22 - 31 120.6 12.1 0.48 315 0.01 313 60.8 44.5 23.4 132.9 41.6 40.2 1.07 0.55 

32 - 45 120.6 12.1 0.9 315 0.01 249 48.8 40.3 21.6 112.1 35.7 31.9 1.35 0.69 

46 - 50 120.6 12.1 0.4 315 0.01 334 64.9 45.9 23.9 139.9 43.4 42.8 1.00 0.52 

Col·lector - Eix Montoliu de Lleida 

51 19.9 1.9 1.5 315 0.01 57.8 11.2 22.9 13.0 40.1 13.2 7.4 0.95 0.47 

52 - 57 19.9 1.9 3.15 315 0.01 44.6 8.7 20.9 11.9 33.6 11.1 5.7 1.24 0.61 

58 - 59 19.9 1.9 2 315 0.01 52.3 10.2 22.2 12.5 37.5 12.4 6.7 1.06 0.52 

60 - 63 19.9 1.9 1.5 315 0.01 57.8 11.2 22.9 13.0 40.1 13.2 7.4 0.95 0.47 

64 - 67 19.9 1.9 2 315 0.01 52.3 10.2 22.2 12.5 37.5 12.4 6.7 1.06 0.52 

Taula 2. Resultats dels càlculs hidràulics en cada eix de col·lector de l’aplicació de la formulació de Manning-
Strickler. 

 

3. LÍNIA PIEZOMÈTRICA 

El perfil hidràulic d’una planta de tractament cal realitzar-lo per 3 motius: 

i. Comprovar que el gradient hidràulic és suficient per a assegurar el flux a través dels 

elements de tractament. 

ii. Per a determinar la necessitats de bombejament on sigui necessari. 

iii. Assegurar que els elements de la planta no s’inundin en els períodes de màxim cabal. 

Per a realitzar el perfil és necessari conèixer: 

� El cabal punta horari (64.6 m3/h) 

� La cota d’aigua a l’entrada y sortida del sistema 

� Les alçades de resguards (en canals, tancs, ...) 

� Les unitats que poden quedar fora de servei 

Els cabals mitjans s’utilitzen per a verificar profunditats mitges i els cabals punta per a verificar 

que els resguards seran suficients. 

Preparar els perfils hidràulics requereix considerar les pèrdues per fricció, les pèrdues locals que 

es donen en el sistema de canonades i les pèrdues associades amb les estructures de control. 

Aquestes pèrdues es consideren per separat. 
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La línia d’aigua de la EDAR funcionarà tota en gravetat, un cop l’aigua arriba a la planta i és 

elevada per un bombament per tal d’entrar al rototamís. A partir d’aquí cal definir la diferència 

mínima d’altures entre al làmina d’aigua dels elements que intervenen en la línia piezomètrica, a 

través del càlcul de les pèrdues de càrrega geomètriques i puntuals.  

Per tal de calcular l’altura piezomètrica, es suposarà una cota final de sortida de l’aigua, a partir 

de la qual, retrocedint per tota la línia d’aigua, anirem calculant les pèrdues de càrrega fins arribar al 

rototamís. En funció del tipus d’element que trobem, es calcularan les pèrdues de forma diferent, ja 

sigui amb la formulació de Manning combinada amb Darcy-Weissbach per a les canonades, assumint 

pèrdues localitzades en alguns element, o bé considerant resguards. 

Per a entendre més clarament aquests càlculs, es convenient observar els plànols de conduccions 

i línia d’aigua, ja que òbviament, les dimensions reals de cada element afectaran molt en aquests 

càlculs. 

Per començar, s’assumirà que la sortida d’aigua de l’EDAR es produeix a una cota 126.7 m, a 

partir de la qual es construirà un col·lector de 335 m de llarg i 315 mm de diàmetre. El desnivell que 

s’haurà de superar fins arribar al riu Segre és de 1.3 m (126.7 m – 125.4 m), la qual cosa suposarà un 

pendent total del 0.4%, exactament el pendent mínim permès per raons constructives.  

A partir d’aquí, es realitzaran els càlculs en sentit aigües amunt, separant els diversos trams on es 

produiran les pèrdues de càrrega que acabaran donant la forma de la línia piezomètrica. 

3.1 DEL POU DE SORTIDA A L’ARQUETA DE CABALÍMETRE   

Es parteix d’una cota de 128.5 m. A partir d’aquí, s’obté una canonada de 1.8 m de llarg i un 

pendent que se suposarà gairebé del mínim constructiu (0.5 %), on la pèrdua de càrrega que es 

produirà, serà la deguda al desnivell: Δh = 0.009 m. D’aquesta manera, si s’aplica Manning per a 

veure el calat, s’obté: 

• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 64.6 
Diàmetre canonada (mm) 315 
Pendent (%) 0.5 
Coeficient de rugositat 0.01 
Àrea mullada (cm2) 195.9 
Perímetre mullat (cm) 36.5 
Calat (mm) 94.3 
Velocitat (m/s) 0.91 

 

D’aquesta manera, si a la cota al inici de la canonada se li suma el calat i la pèrdua lineal de 

càrrega, s’obté una cota a la sortida del cabalímetre de 128.60 m. 
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3.2 DE L’ARQUETA CABALÍMETRE A LA FONT DE PRESENTACIÓ AIGUA TRACTADA 

 
Es parteix d’una cota a la sortida al cabalímetre de 128.60 m, i es considera una canonada de 1.42 

m de llarg fins a arribar a la font de presentació de l’aigua tractada, amb una pendent de 0.5 %. La 

pèrdua de càrrega que es produirà serà deguda al desnivell Δh = 0.0071 m. 

Si s’aplica Manning per a veure el calat, s’obté: 

 

• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 64.6 
Diàmetre canonada (mm) 315 
Pendent (%) 0.5 
Coeficient de rugositat 0.01 
Àrea mullada (cm2) 195.9 
Perímetre mullat (cm) 36.5 
Calat (mm) 94.3 
Velocitat (m/s) 0.91 

 

Prèviament però, s’hauran de comptabilitzar les pèrdues puntuals que es produiran al 

cabalímetre, i que es calcularan amb l’expressió Δh = v2/g. Per tant, les pèrdues dependran del cabal 

circulant i el tipus de cabalímetre. Es recullen aquests valors a la següent taula: 

 

• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 64.6 
Diàmetre del cabalímetre (m) 0.1250 
Velocitat de pas (m/s) 1.462 
Pèrdues (m) 0.22 

 

Per tant, si a la cota a l’inici de la canonada se li suma les pèrdues al cabalímetre, el calat i la 

pèrdua lineal de càrrega, s’obté una cota a la sortida de la font de presentació de 128.92 m. 

3.3 DE LA FONT DE PRESENTACIÓ A L’ARQUETA DE VÀLVULES NETEJA FLOTANTS  

 

Es parteix d’una cota a la sortida al cabalímetre de 128.92 m, i donat que hi ha dues línies 

possibles, es farà el càlcul per la que suposi un recorregut total més gran, que és precisament la que 

en aquest tram te una major llargada. 

Per a aquest cas, es fa servir una canonada de PEAD-110, que degut al flux que s’hi tindrà, 

s’hauran de calcular les pèrdues de càrrega degudes a la fricció aplicant la fórmula de Darcy-

Weissbach: 

ℎ� = - ./
01 2��

234 

D’on es necessitarà conèixer el valor de f, que s’obté de l’expressió de Colebrook: 
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1
�- = −2673�8 2 9

3.7 · 0 + 2.51
�?�-4 

On: 

f és el coeficient de fricció, adimensional  

D és el diàmetre 

k és la rugositat absoluta 

Re és el nombre de Reynolds, que es determina a partir de la següent expressió: 

�? = � · 0
@  

On V és la viscositat cinemàtica (m2/s), que varia depenent de la temperatura. Es pren un valor 

per a V corresponent a la temperatura de 12 oC de 1.24·10-6 m2/s. 

A la següent taula es fa un resum de tots aquests paràmetres, a partir dels quals s’obté el resultat 

final de les pèrdues: 

• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 32.3 
Diàmetre canonada (mm) 110 
Velocitat, v (m/s) 0.944 
V (m2/s) 1.24·10-6 
Rugositat absoluta, K (mm) 0.05 
Longitud de la canonada (m) 1.75 
Re 83752 
K/D 4.54 ·10-4 

f 0.0206 
h1 (m) 0.015 

 

Per tant, la cota a la sortida de l’arqueta de les vàlvules de neteja de flotants és de 128.93 m. 

 

3.4 DE L’ARQUETA DE VÀLVULES NETEJA FLOTANTS ALS CLARIFICADORS LAMEL·LARS 

Es parteix de la cota de 128.93 m i novament, donat que hi ha dues línies possibles, es farà el 

càlcul per la que suposi un recorregut total més gran, que és precisament la que en aquest tram te 

una major llargada. 

Es fa servir una canonada de PEAD amb diàmetre de 110 mm, amb una longitud total de 5.28 m.  

En aquest cas, a part de les pèrdues de càrrega que s’obtenen aplicant la fórmula de Darcy-

Weissbach, també caldrà calcular les pèrdues de càrrega localitzades. 

Les pèrdues de càrrega segons Darcy-Weissbach son les que es mostren a la següent taula: 
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• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 32.3 
Diàmetre canonada (mm) 110 
Velocitat, v (m/s) 0.944 
V (m2/s) 1.24·10-6 
Rugositat absoluta, K (mm) 0.05 
Longitud de la canonada (m) 5.28 
Re 83752 
K/D 4.54 ·10-4 

f 0.0206 
h1 (m) 0.045 

 

Les pèrdues de càrrega localitzades degudes als colzes i a les entrades i sortides de la canonada 

son les següents: 

• Pèrdues de càrrega localitzades 

Tipus No 
Coeficient de 

pèrdues 

Colze 90o 2 0.29 
Colze 60o 0 0.22 
Colze 45o 0 0.17 
Sortida 1 1 
Entrada 1 0.5 

Suma total, P 2.08 

 

Per tal de determinar les pèrdues reals en metres, s’aplica la següent expressió:  

ℎ� = ! · ��
2 · 3  

Així, s’obté un valor de les pèrdues localitzades h2 de  0.094 m, que sumada a les pèrdues de 

càrrega segons Darcy-Weissbach dona un total de 0.139 m, que correspon a la diferència mínima de 

cota entre la làmina d’aigua de tots dos elements.  

3.5 CLARIFICADORS LAMEL·LARS I BIODISCS  

La cota tant als clarificadors lamel·lars com als biodiscs ve determinada pel propi sistema tècnic i 

la geometria d’aquests elements, al igual que pels càlculs realitzats en el dimensionament del 

procés. 

A la sortida dels clarificadors la cota és de 129.20 m. 

A l’entrada dels clarificadors lamel·lars, la cota és de 129.15 m, mentre que al interior dels tancs 

de biodiscs, la làmina d’aigua se situa a 128.5 m. Aquesta diferencia de cota entre els dos elements 

és superada mitjançant la sínia de sortida, que eleva l’aigua fins a la canonada que connecta tots dos 

elements. 

A l’entrada dels biodiscs la cota és de 127.65 m. 
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3.6 DELS BIODISCS A L’ARQUETA DE DISTRIBUCIÓ 

Es parteix de la cota de 127.65 m i novament, donat que hi ha dues línies possibles, es farà el 

càlcul per la que suposi un recorregut total més gran, que és precisament la que en aquest tram te 

una major llargada. 

Es fa servir una canonada de PEAD amb diàmetre de 160 mm, amb una longitud total de 6.29 m.  

En aquest cas, a part de les pèrdues de càrrega que s’obtenen aplicant la fórmula de Darcy-

Weissbach, també caldrà calcular les pèrdues de càrrega localitzades. 

Les pèrdues de càrrega segons Darcy-Weissbach son les que es mostren a la següent taula: 

 

• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 32.3 
Diàmetre canonada (mm) 160 
Velocitat, v (m/s) 0.446 
V (m2/s) 1.24·10-6 
Rugositat absoluta, K (mm) 0.05 
Longitud de la canonada (m) 6.29 
Re 57579 
K/D 4.54 ·10-4 

f 0.0214 
h1 (m) 0.008 

 

Les pèrdues de càrrega localitzades degudes als colzes i a les entrades i sortides de la canonada 

son les següents: 

• Pèrdues de càrrega localitzades 

Tipus No 
Coeficient de 

pèrdues 

Colze 90o 0 0.29 
Colze 60o 0 0.22 
Colze 45o 2 0.17 
Sortida 1 1 
Entrada 1 0.5 

Suma total, P 1.84 

 

S’obté un valor de les pèrdues localitzades h2 de  0.019m, que sumada a les pèrdues de càrrega 

segons Darcy-Weissbach dona un total de 0.027 m.  

Per tant, la cota a la sortida de l’arqueta de distribució és de 127.70 m. 
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3.7 DE L’ARQUETA DE DISTRIBUCIÓ ALS TANCS POLIVALENTS 

Als tancs polivalents, la cota de la zona de regulació se situa a 129.09 m, mentre que la de 

decantació i digestió de fangs es troba als 127.74 m. 

La diferència entre la làmina d’aigua de tots dos elements és suficienment gran com per salvar les 

pèrdues de càrrega existents. 

3.8 DELS TANCS POLIVALENTS AL ROTOTAMÍS 

Es parteix d’una cota de 129.09 m. Donat que hi ha dues línies possibles, es farà el càlcul per la 

que suposi un recorregut total més gran, que és precisament la que en aquest tram te una major 

llargada. 

La canonada té una longitud de 21.04 m de llarg i un pendent que se suposarà gairebé del mínim 

constructiu (0.5 %), on la pèrdua de càrrega que es produirà, serà la deguda al desnivell: Δh = 0.105 

m. 

Si s’aplica Manning per a veure el calat, s’obté: 

• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 32.3 
Diàmetre canonada (mm) 200 
Pendent (%) 0.5 
Coeficient de rugositat 0.01 
Àrea mullada (cm2) 114.88 
Perímetre mullat (cm) 27.1 
Calat (mm) 78.7 
Velocitat (m/s) 0.780 

 

Les pèrdues de càrrega localitzades degudes als colzes i a les entrades i sortides de la canonada 

son les següents: 

• Pèrdues de càrrega localitzades 

Tipus No 
Coeficient de 

pèrdues 

Colze 90o 1 0.29 
Colze 60o 0 0.22 
Colze 45o 0 0.17 
Sortida 1 1 
Entrada 1 0.5 

Suma total, P 1.79 

 

S’obté un valor de les pèrdues localitzades h2 de  0.055m, que sumada a les pèrdues de càrrega 

degudes al desnivell i al calat dona un total de 0.2387 m. 

Per tant, a la sortida de l’arqueta de distribució prèvia als tancs polivalents la cota de la línea 

piezomètrica és de 129.33 m. 
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Ara cal calcular la pèrdua de càrrega desde l’arqueta de distribució fins al rototamís. La pèrdua 

deguda al desnivell, amb un pendent del 0.5% i una longitud de 16.14 m, serà de Δh = 0.081 m 

• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 64.6 
Diàmetre canonada (mm) 200 
Pendent (%) 0.5 
Coeficient de rugositat 0.01 
Àrea mullada (cm2) 192.88 
Perímetre mullat (cm) 35.0 
Calat (mm) 117.7 
Velocitat (m/s) 0.930 

 

• Pèrdues de càrrega localitzades 

Tipus No 
Coeficient de 

pèrdues 

Colze 90o 1 0.29 
Colze 60o 0 0.22 
Colze 45o 0 0.17 
Sortida 1 1 
Entrada 1 0.5 

Suma total, P 1.79 

 

S’obté un valor de les pèrdues localitzades h2 de  0.079 m, que sumada a les pèrdues de càrrega 

degudes al desnivell i al calat dona un total de 0.278 m, que correspon a la diferència mínima de 

cota entre la làmina d’aigua de tots dos elements. 

4. BOMBES 

Un cop l’aigua entra a la EDAR, cal realitzar diversos bombaments per tal de poder portar a 

termes els diferents processos. En total, s’hauran de dimensionar 3 bombaments diferents, que són 

els que es mostren a continuació: 

� Bomba de capçalera 

� Bomba de retorn de fangs 

� Bomba de purga de fangs fins a deshidratació 

En general, per a dimensionar una bomba, cal determinar-ne diversos factors: el cabal que ha de 

bombejar, la altura geomètrica que ha d’elevar l’aigua, i les pèrdues de càrrega que es produeixen 

(tant les lineals com les puntuals). 

A continuació es poden veure els càlculs o la definició del tipus de bomba que es necessitarà en 

cada cas. 
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4.1 BOMBA DE CAPÇALERA 

En aquest cas, es farà servir 1 + 1 bombes, per tal de tenir sempre una de resguard en cas que hi 

hagi problemes amb alguna de les bombes. Per a considerar la pitjor situació possible, es 

dimensionarà amb la bomba que està més lluny de l’entrada del rototamís. 

Existeixen dos trams diferenciats segons el diàmetre de la canonada d’impulsió, el primer de 104 

mm de diàmetre, i el segon de 180 mm. 

Primer de tot, tindrem un tram en que circularà únicament la meitat del cabal, que tindrà unes 

pèrdues de càrrega lineals que veiem a continuació (treballarem amb la mateixa formulació d’abans, 

de Darcy-Weissbach amb Colebrook). Cal tenir en compte, que treballarem amb una canonada 

d’acer de diàmetre interior 90 mm, que tindrà un colze de 90o, i dues vàlvules: 

 

• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 64.6 
Diàmetre canonada (mm) 104 

Velocitat, v (m/s) 2.11 
V (m2/s) 1.24·10-6 

Rugositat absoluta, K (mm) 0.05 
Longitud de la canonada (m) 3 

Re 177167 
K/D 4.81 ·10-4 

f 0.0189 
h1 (m) 0.124 

 

• Pèrdues de càrrega localitzades 

Tipus No 
Coeficient de 

pèrdues 

Vàlvula papallona 1 0.5 
Vàlvula antiretorn 1 0.5 

Colze 90o 1 0.3 
Entrada  1 1 

Suma total, P 2.3 

 

D’aquesta manera, s’obtenen unes pèrdues locals de h2 = 0.522 m, que sumades a les pèrdues h1 

= 0.124 m, dona un total de pèrdues de càrrega de 0.646 m. 
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• Valors del càlcul 

Cabal punta (m3/h) 64.6 
Diàmetre canonada (mm) 180 

Velocitat, v (m/s) 0.705 
V (m2/s) 1.24·10-6 

Rugositat absoluta, K (mm) 0.05 
Longitud de la canonada (m) 10.87 

Re 102363 
K/D 2.77 ·10-4 

f 0.0193 
h1 (m) 0.029 

 

• Pèrdues de càrrega localitzades 

Tipus No 
Coeficient de 

pèrdues 

Colze 90o 2 0.3 
Colze 45o 2 0.17 

Entrada rototamís 1 2 

Suma total, P 2.94 

 

S’obtenen unes pèrdues locals de h2 = 0.074 m, que sumades a les pèrdues h1 = 0.029 m, dona un 

total de pèrdues de càrrega de 0.103 m 

Per tant, tindrem que les pèrdues totals de la bomba seran de 0.749 m. Tenint en compte que en 

l’apartat de la línia piezomètrica, hem obtingut que la cota d’aigua d’entrada al rototamís ha de ser 

de 130.30 m, i sabent que el col·lector (que arriba a una cota de 126.98 m), ens deixa l’aigua dins del 

pou de bombes a una cota que suposarem de 125.30, tindrem que la bomba haurà de ser capaç de 

superar una altura manomètrica igual o superior a la següent: 

hmanomètrica = hpèrdues + hgeomètrica = 0.103 + (130.30 – 125.30) = 5.1 m 

Per tant, la bomba que s’haurà d’utilitzar per impulsar l’agua residual que arriba a la planta fins al 

pretractament haurà de tenir les següents característiques: 

hmanomètrica ≥ 5.1 m 

Cabal unitari ≥ 64.6 m3/h (cabal punta) 

4.2 BOMBA DE RETORN DE FANGS 

El fang dipositat al fons del decantador lamel·lar és impulsat a la primera cavitat del Tanc 

Polivalent mitjançant una bomba de purga. Aquesta bomba es regeix mitjançant un temporitzador 

en el que es programa la cadència amb la que ha d’actuar la bomba així com el temps que ha de 

funcionar cada vegada que s’acciona. Els termes d’aquesta programació dependran de les 

característiques de la planta així com de l’aigua residual, però en general es tracta d’un equip que 

acostuma a treballar del ordre de una hora al dia en total (3 minuts cada hora). 
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4.3 BOMBA DE PURGA DE FANGS FINS A DESHIDRATACIÓ 

S’estima una producció diària de fang de 1.8 m3/dia. Suposant una concentració de sòlids en els 

fangs digerits al tanc polivalent del 4%, i una densitat relativa d’aquests fangs d’aproximadament 1, 

resultarà una producció setmanal de fang a deshidratar de 12.6 m3 fang. 

Tenint en compte que la capacitat del decantador centrífug és de 3 m3/h i que es deshidratarà el 

fang 1 dia per setmana, es treballarà aproximadament 4.2 hores al dia. 

La impulsió de fangs digerits des del tanc polivalent fins a la unitat de deshidratació es realitzarà 

mitjançant bombes peristàltiques amb gran capacitat d’aspiració. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es justifiquen els dimensionaments estructurals adoptats per l’execució de 

les obres civils que formen part de l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. Es descriuen les 

condicions de cimentació, els dimensionaments estructurals i les característiques resistents dels 

materials a utilitzar durant l’execució de les obres. 

Els càlculs s’han realitzat mitjançant el programa CypeCAD 2012 que utilitza el mètode dels 

elements finits per a l’obtenció dels desplaçaments i esforços dels elements de l’estructura. 

2. GENERALITATS 
 

2.1 NORMATIVA 

La normativa emprada en el càlcul de les accions i en el dimensionament dels diferents elements 

estructurals és la següent: 

� Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08): Aquesta normativa s’ha utilitzat en la 

definició de classe d’exposició, el nivell de control d’execució, els coeficients de majoració de 

càrregues, els materials i les quanties mínimes geomètriques, entre altres paràmetres. 

� Código Técnico de la Edificación (text que inclou les modificacions del Real Decreto 

410/2010, del 31 de març): El dimensionament estructural de l’edifici s’ha realitzat seguint 

aquest codi.  

 

2.2 MATERIALS 

Les estructures projectades són de formigó armat. 

2.1.1. Formigó 

En els càlculs dels elements estructurals s’ha considerat la utilització dels següents formigons: 

� Per a formigó en massa: HM-20, de resistència característica igual a : fck = 20 N/mm
2
 

� Per a formigó armat d’elements en contacte amb aigua residual:  

Formigó HA30/P/20/IV+Qb, de resistència característica igual a fck=30 N/mm
2
 

� Per a formigó armat d’elements que no estan en contacte amb aigua residual:  

Formigó HA-25/P/20/IIa, de resistència característica igual a : fck = 25 N/mm
2
 

 

2.1.2. Acer 

L’acer utilitzat per a armar serà en barres corrugades, de tipus B 500 S, amb un límit elàstic igual 

a: fyk = 500 N/mm2. 
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2.3 COEFICIENTS DE SEGURETAT 

Els coeficients de seguretat que s’han adoptat s’indiquen en els plànols d’estructura i són els 

següents: 

� Coeficient de majoració de les accions ............ �f = 1,50 

� Coeficient de minoració del formigó ............... �c = 1,50 

� Coeficient de minoració de l’acer .................. �s = 1,15 

Aquests coeficients corresponen a un grau de control de l’acer, del formigó i de l’execució a nivell 

normal, segons la citada Instrucció EHE. 

2.4 TENSIÓ ADMISSIBLE AL TERRENY 

S’ha considerat que el terreny sobre el que es fonamentaran els diferents elements estructurals 

té una resistència a compressió mínima de 0.2 N/mm2 (2 kg/cm2), i que el nivell freàtic està a 1.7 m 

de la superfície del terreny. 

2.5 SOBRECÀRREGUES CONSIDERADES 

A la següent taula es mostren les sobrecàrregues considerades. 

 

• Sobrecàrregues coberta del pou de bombament 

Sobrecàrrega considerada Valor 

Pes propi possible solat 150 kg/m2 
Sobrecàrrega d’explotació 300 kg/m2 
Sobrecàrrega de neu 50 kg/m2 

Taula 1. Sobrecàrregues considerades 

 

3. POU DE BOMBAMENT 
 

3.1 CARACTERÍSTIQUES 

Es tracta d’un pou, de dimensions 2.3 m x 2.3 m, de 4.30 m de fondària, de 0.30 m d’espessor 

dels murs i 0,50 m de gruix de la llosa de cimentació. 

L’altura màxima d’aigua és de 1.6 m. 

Disposa d’una llosa superior de 0.20 m d’espessor, amb un forat per a l’extracció de les bombes 

de 1.5 m x 0.95 m. 
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Figura 1. Representació gràfica en 3D del pou de bombament (CypeCAD) 

 

3.2 CÀLCUL DELS MURS 

 
3.2.1 Esforços 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Representació dels esforços que actuen sobre el pou de 
bombament (CypeCAD) 
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Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 

Tram 

(m) 
Hipòtesi 

Base Cap 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M1 Coberta 30.0 -4.30/0.00 

Càrrega 
permanent 
Sobrecàrrega 
d'us 

9.16 
0.24 

0.04 
-0.00 

-2.18 
0.09 

-0.01 
0.00 

-6.57 
0.14 

-0.05 
0.00 

1.26 
0.25 

-0.00 
0.00 

-0.32 
-0.05 

-0.01 
-0.00 

0.41 
0.06 

-0.00 
0.00 

M2 Coberta 30.0 -4.30/0.00 

Càrrega 
permanent 
Sobrecàrrega 
d'us 

9.23 
0.24 

2.18 
-0.09 

0.04 
-0.00 

6.59 
-0.14 

-0.01 
0.00 

-0.05 
0.00 

1.16 
0.24 

0.26 
0.05 

-0.00 
-0.00 

-0.35 
-0.06 

-0.01 
-0.00 

0.00 
0.00 

M3 Coberta 30.0 -4.30/0.00 

Càrrega 
permanent 
Sobrecàrrega 
d'us 

9.23 
0.24 

0.04 
-0.00 

2.18 
-0.09 

-0.01 
0.00 

6.59 
-0.14 

0.05 
-0.00 

1.25 
0.25 

-0.00 
0.00 

0.32 
0.05 

-0.01 
-0.00 

-0.40 
-0.06 

0.00 
-0.00 

M4 Coberta 30.0 -4.30/0.00 

Càrrega 
permanent 
Sobrecàrrega 
d'us 

9.17 
0.24 

-2.18 
0.09 

0.04 
-0.00 

-6.58 
0.14 

-0.01 
0.00 

0.05 
-0.00 

1.18 
0.24 

-0.27 
-0.05 

-0.00 
-0.00 

0.36 
0.06 

-0.01 
-0.00 

0.00 
-0.00 

 

� Nota: Els esforços 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 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M1 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

9.16 
0.24 

0.04 
-0.00 

-2.18 
0.09 

-0.01 
0.00 

-6.57 
0.14 

-0.05 
0.00 

M2 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

9.23 
0.24 

2.18 
-0.09 

0.04 
-0.00 

6.59 
-0.14 

-0.01 
0.00 

-0.05 
0.00 

M3 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

9.23 
0.24 

0.04 
-0.00 

2.18 
-0.09 

-0.01 
0.00 

6.59 
-0.14 

0.05 
-0.00 

M4 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

9.17 
0.24 

-2.18 
0.09 

0.04 
-0.00 

-6.58 
0.14 

-0.01 
0.00 

0.05 
-0.00  

 

� Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a 

l'invers del coeficient de seguretat. 

 

Mur M1: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 5.96;7.47 -> Nus final: 8.26;7.47] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=30.0 

cm) 
Arm. vert. dre. 1.56 -6.81 -0.86 -0.34 -1.68 -0.21 0.03 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 1.14 -2.66 -6.03 -0.14 -0.35 -1.21 -0.09 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.71 -2.52 -4.48 -0.01 0.83 1.29 0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 1.08 -2.52 -4.48 -0.01 0.83 1.29 0.00 --- --- 
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Mur M1: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 5.96;7.47 -> Nus final: 8.26;7.47] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

 Formigó 4.01 -6.81 -0.86 -0.34 -1.68 -0.21 0.03 --- --- 
 Arm. transve. 1.08 -4.43 -2.63 -0.80 --- --- --- 1.45 0.47  

  
 
 

Mur M2: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 5.96;5.17 -> Nus final: 5.96;7.47] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=30.0 

cm) 
Arm. vert. dre. 1.57 -6.85 -0.87 -0.34 -1.68 -0.21 0.03 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 1.16 -2.66 -6.09 -0.13 0.05 -1.23 -0.09 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.71 -2.50 -4.49 -0.01 0.83 1.30 0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 1.09 -2.50 -4.49 -0.01 0.83 1.30 0.00 --- --- 
 Formigó 4.02 -6.85 -0.87 -0.34 -1.68 -0.21 0.03 --- --- 
 Arm. transve. 1.07 -4.46 -2.64 -0.81 --- --- --- 1.43 0.48  

  
 
 

Mur M3: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 5.96;5.17 -> Nus final: 8.26;5.17] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=30.0 

cm) 
Arm. vert. dre. 0.71 -2.52 -4.49 -0.01 -0.83 -1.29 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 1.09 -2.52 -4.49 -0.01 0.05 -1.29 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 1.56 -6.85 -0.87 -0.34 1.68 0.21 -0.03 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 1.16 -2.66 -6.09 -0.13 -0.05 1.23 0.09 --- --- 
 Formigó 4.02 -6.85 -0.87 -0.34 1.68 0.21 -0.03 --- --- 
 Arm. transve. 1.07 -4.47 -2.64 -0.80 --- --- --- -1.43 -0.48  

  
 
 
 

Mur M4: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 8.26;5.17 -> Nus final: 8.26;7.47] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=30.0 

cm) 
Arm. vert. dre. 0.71 -2.50 -4.48 -0.01 -0.83 -1.29 -0.00 --- --- 
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Mur M4: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 8.26;5.17 -> Nus final: 8.26;7.47] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

 Arm. hortz. dre. 1.08 -2.50 -4.48 -0.01 -0.83 -1.29 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 1.56 -6.81 -0.86 -0.34 1.68 0.21 -0.03 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 1.14 -2.66 -6.03 -0.13 -0.05 1.21 0.10 --- --- 
 Formigó 4.02 -6.81 -0.86 -0.34 1.68 0.21 -0.03 --- --- 
 Arm. transve. 1.08 -4.43 -2.63 -0.80 --- --- --- -1.45 -0.47  

  

3.1.1. Armadura 

Mur M1: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 5.96;7.47 -> Nus final: 8.26;7.47] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M2: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 5.96;5.17 -> Nus final: 5.96;7.47] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M3: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 5.96;5.17 -> Nus final: 8.26;5.17] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M4: Longitud: 230 cm [Nus inicial: 8.26;5.17 -> Nus final: 8.26;7.47] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de 

formigó són suficients. 

 

3.3 CÀLCUL DE LA LLOSA DE CIMENTACIÓ 

� Alineacions longitudinals 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 cm 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 cm 

Cantell: 50 cm 
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� Alineacions transversals 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 cm 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 cm 

Cantell: 50 cm 

 

3.4 CÀLCUL DE LA COBERTA 

� Alineacions longitudinals 

Armadura Inferior: 1Ø8c/15 cm 

Armadura Superior: 1Ø8c/15 cm 

Cantell: 20 

 

� Alineacions transversals 

Armadura Inferior: 1Ø8c/15 cm 

Armadura Superior: 1Ø8c/15 cm 

Cantell: 20 

 

4. TANCS POLIVALENTS 

 
4.1 CARACTERÍSTIQUES 

Es tracta de 2 dipòsits paral·lels, cadascun amb 3 compartiments. Per tots els compartiments la 

fondària és de 3.45 m, el gruix dels murs és de 0.30 m i el gruix de la llosa de cimentació és de 0.50 

m. 

El primer compartiment té unes dimensions en planta de 7 m x 4.6 m, el segon compartiment de 

7 m x 3 m i el tercer de 7 m x 3 m. 

L’altura màxima d’aigua s’ha calculat per al cas extrem i més desfavorable de 3.45 m, encara que 

a la pràctica sempre hi haurà un resguard de 0.45 m. 

Disposa d’una llosa superior de 0.25 m d’espessor, i el primer compartiment té 2 forats de 

0.80x0.80 m per a l’accés a l’interior, mentre que el segon i el tercer en tenen un cadascun. 
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Figura 3. Representació gràfica en 3D dels tancs polivalents (CypeCAD) 

 

4.2 CÀLCUL DELS MURS 

 
4.2.1 Esforços 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Representació dels esforços que actuen sobre els tancs polivalents (CypeCAD) 
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Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 

Tram 

(m) 
Hipòtesi 

Base Cap 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M1 Sostre 1 30.0 -3.45/0.00 

Càrrega 
permanent 

Sobrecàrrega 
d'us 

41.95 
11.35 

6.20 
-1.87 

0.08 
0.14 

10.36 
-1.70 

-0.08 
0.07 

0.04 
-0.03 

16.66 
9.64 

9.58 
5.26 

-0.63 
-0.15 

-4.46 
-3.13 

0.29 
0.15 

-1.75 
-0.71 

M2 Sostre 1 30.0 -3.45/0.00 

Càrrega 
permanent 

Sobrecàrrega 
d'us 

24.36 
8.83 

-10.20 
-0.83 

4.23 
-0.60 

0.41 
-0.14 

8.74 
-0.65 

-2.38 
0.11 

5.96 
5.09 

-6.81 
-2.26 

3.43 
1.99 

0.33 
-0.13 

-2.48 
-1.70 

3.00 
1.37 

M3 Sostre 1 30.0 -3.45/0.00 

Càrrega 
permanent 

Sobrecàrrega 
d'us 

37.36 
9.74 

-4.58 
1.15 

0.06 
-0.23 

-10.21 
1.12 

-0.17 
0.01 

-0.75 
0.14 

12.40 
7.59 

-3.97 
-2.50 

-0.44 
-0.05 

1.64 
1.63 

-0.13 
0.09 

0.31 
0.14 

M4 Sostre 1 30.0 -3.45/0.00 

Càrrega 
permanent 

Sobrecàrrega 
d'us 

24.41 
8.99 

-10.59 
-0.90 

-4.25 
0.60 

0.22 
-0.19 

-8.73 
0.63 

2.63 
-0.19 

6.05 
5.13 

-5.58 
-2.16 

-3.46 
-1.97 

0.14 
-0.20 

2.37 
1.59 

-3.01 
-1.36 

M5 Sostre 1 30.0 -3.45/0.00 

Càrrega 
permanent 

Sobrecàrrega 
d'us 

57.32 
8.40 

-37.26 
-4.62 

0.31 
-0.08 

-0.83 
0.28 

0.20 
-0.09 

-0.31 
-0.08 

20.78 
9.15 

-23.96 
-8.78 

0.61 
0.31 

-0.74 
0.48 

-0.73 
-0.36 

1.17 
0.09 

M6 Sostre 1 30.0 -3.45/0.00 

Càrrega 
permanent 

Sobrecàrrega 
d'us 

94.42 
11.44 

-0.60 
0.58 

0.68 
0.01 

0.10 
0.42 

0.06 
0.03 

0.18 
0.03 

42.76 
17.04 

-4.21 
-1.97 

1.08 
-0.17 

2.69 
1.10 

0.32 
0.18 

0.58 
0.20 

M7 Sostre 1 30.0 -3.45/0.00 

Càrrega 
permanent 

Sobrecàrrega 
d'us 

83.92 
9.49 

-0.23 
0.30 

0.86 
-0.45 

-0.04 
0.22 

-0.02 
0.00 

0.01 
0.05 

35.39 
14.34 

-0.51 
-0.53 

-0.27 
0.18 

0.46 
0.25 

0.10 
0.06 

-0.26 
0.13 

 
 

� Nota: Els esforços 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 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M1 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

41.95 
11.35 

6.20 
-1.87 

0.08 
0.14 

10.36 
-1.70 

-0.08 
0.07 

0.04 
-0.03 

M2 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

24.36 
8.83 

-10.20 
-0.83 

4.23 
-0.60 

0.41 
-0.14 

8.74 
-0.65 

-2.38 
0.11 

M3 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

37.36 
9.74 

-4.58 
1.15 

0.06 
-0.23 

-10.21 
1.12 

-0.17 
0.01 

-0.75 
0.14 

M4 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

24.41 
8.99 

-10.59 
-0.90 

-4.25 
0.60 

0.22 
-0.19 

-8.73 
0.63 

2.63 
-0.19 

M5 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

57.32 
8.40 

-37.26 
-4.62 

0.31 
-0.08 

-0.83 
0.28 

0.20 
-0.09 

-0.31 
-0.08 
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Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M6 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

94.42 
11.44 

-0.60 
0.58 

0.68 
0.01 

0.10 
0.42 

0.06 
0.03 

0.18 
0.03 

M7 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

83.92 
9.49 

-0.23 
0.30 

0.86 
-0.45 

-0.04 
0.22 

-0.02 
0.00 

0.01 
0.05  

 

� Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a 

l'invers del coeficient de seguretat. 

 

Mur M1: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 0.14;0.45 -> Nus final: 0.14;14.80] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. dre. 1.64 -4.33 0.48 -0.33 -2.07 -0.26 0.03 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.50 -2.01 -2.03 0.10 0.04 -0.53 -0.67 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.55 -6.61 -0.83 0.18 0.13 -0.04 -0.02 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.52 -1.58 -1.54 -0.17 -0.03 0.70 0.01 --- --- 
 Formigó 4.39 -4.33 0.48 -0.33 -2.07 -0.26 0.03 --- --- 
 Arm. transve. 3.26 -2.01 -2.03 0.10 --- --- --- -0.54 -4.57  

  

Mur M2: Longitud: 1180 cm [Nus inicial: 0.14;0.45 -> Nus final: 11.30;0.45] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.54 -6.52 -0.82 -0.19 -0.13 0.09 0.03 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.36 0.31 1.62 0.02 0.00 -0.79 0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 1.24 -3.64 0.77 -1.05 1.53 0.19 0.09 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.15 -0.81 0.05 -1.38 -0.02 0.09 0.25 --- --- 
 Formigó 3.44 -3.64 0.77 -1.05 1.53 0.19 0.09 --- --- 
 Arm. transve. 1.25 -1.11 -0.07 -0.29 --- --- --- 0.00 1.76  

  

Mur M3: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 11.30;0.45 -> Nus final: 11.35;14.80] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.44 -5.27 -0.67 0.07 -0.11 0.04 0.01 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.25 -1.18 -0.98 0.65 0.02 -0.30 -0.02 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.70 -2.81 0.01 0.26 0.78 0.10 0.03 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.22 -0.69 0.15 -1.61 -0.01 0.23 0.29 --- --- 
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Mur M3: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 11.30;0.45 -> Nus final: 11.35;14.80] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

 Formigó 1.86 -2.81 0.01 0.26 0.78 0.10 0.03 --- --- 
 Arm. transve. 1.88 -0.69 0.15 -1.61 --- --- --- -0.22 2.64  

  

Mur M4: Longitud: 1180 cm [Nus inicial: 0.14;14.80 -> Nus final: 11.35;14.80] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. dre. 1.25 -3.60 0.67 -0.52 -1.54 -0.19 0.12 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.15 -3.64 1.44 -1.03 -0.80 -0.42 0.09 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.55 -6.56 -0.83 -0.18 0.13 -0.09 -0.03 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.31 0.37 1.53 -0.15 0.00 0.70 -0.01 --- --- 
 Formigó 3.43 -3.64 0.75 -1.03 -1.53 -0.19 -0.09 --- --- 
 Arm. transve. 1.26 -1.12 -0.09 -0.27 --- --- --- -0.00 -1.78  

  

Mur M5: Longitud: 1180 cm [Nus inicial: 0.14;7.75 -> Nus final: 11.33;7.75] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.96 -14.32 -1.81 -0.25 -0.29 0.00 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.14 -2.00 -1.87 2.91 0.04 0.01 0.02 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.96 -14.32 -1.81 -0.25 0.29 0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.14 -4.20 -1.98 -0.02 0.08 0.00 0.01 --- --- 
 Formigó 2.72 -11.34 -0.09 -1.27 -0.23 0.02 0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.62 -4.12 1.86 -3.69 --- --- --- -0.84 -0.24  

  

Mur M6: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 4.75;0.45 -> Nus final: 4.75;14.80] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. dre. 1.08 -12.98 -1.64 -0.11 -0.26 -0.01 -0.02 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.26 -3.31 -2.62 0.18 0.07 -0.24 0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 1.17 -8.30 0.07 -0.76 0.91 0.11 0.02 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.13 -7.83 -0.35 -0.76 -0.16 0.18 0.05 --- --- 
 Formigó 3.20 -8.30 0.07 -0.76 0.91 0.11 0.02 --- --- 
 Arm. transve. 0.53 -2.03 -1.79 -0.09 --- --- --- 0.73 -0.13  
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Mur M7: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 8.30;0.45 -> Nus final: 8.30;14.80] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=30.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.74 -11.07 -1.40 0.11 -0.22 -0.01 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.14 -4.35 -2.33 -0.04 0.09 -0.02 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.74 -11.07 -1.40 0.11 0.22 -0.01 -0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.12 -4.37 -2.17 0.98 -0.09 -0.00 -0.01 --- --- 
 Formigó 1.95 -7.97 0.01 1.49 0.16 0.01 -0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.40 -2.16 -1.47 -0.11 --- --- --- 0.56 -0.05  

  
 
 
 

4.2.2 Armadura 

 

Mur M1: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 0.14;0.45 -> Nus final: 0.14;14.80] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M2: Longitud: 1180 cm [Nus inicial: 0.14;0.45 -> Nus final: 11.30;0.45] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M3: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 11.30;0.45 -> Nus final: 11.35;14.80] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M4: Longitud: 1180 cm [Nus inicial: 0.14;14.80 -> Nus final: 11.35;14.80] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M5: Longitud: 1180 cm [Nus inicial: 0.14;7.75 -> Nus final: 11.33;7.75] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
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Mur M6: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 4.75;0.45 -> Nus final: 4.75;14.80] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M7: Longitud: 1490 cm [Nus inicial: 8.30;0.45 -> Nus final: 8.30;14.80] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 30.0 Ø6c/10 cm Ø6c/10 cm Ø8c/10 cm Ø8c/10 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

 

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de 

formigó són suficients. 

4.3 CÀLCUL DE LA LLOSA DE CIMENTACIÓ 

� Alineacions longitudinals 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Cantell: 50 

 

� Alineacions transversals 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/20 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/20 

Cantell: 50 

 

4.4 CÀLCUL DE LA COBERTA 

� Alineacions longitudinals 

Armadura Inferior: 1Ø10c/15 cm 

Armadura Superior: 1Ø8c/15 cm 

Cantell: 25 

 

� Alineacions transversals 

Armadura Inferior: 1Ø10c/15 cm 

Armadura Superior: 1Ø8c/15 cm 

Cantell: 25 
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5. DIPÒSITS D’ALLOTJAMENT DELS BIODISCS 

 
5.1 CARACTERÍSTIQUES 

Es tracta de 2 dipòsits paral·lels, cadascun amb 6 compartiments. 

Per tots els compartiments la fondària és de 2.3 m, el gruix dels murs és de 0.20 m i el gruix de la 

llosa de cimentació és de 0.30 m. 

El primer compartiment té unes dimensions en planta de 0.60 m x 2.70 m, el segon compartiment 

de 2 m x 2.7 m, el tercer de 1.55 m x 2.70 m, el quart i cinquè de 2 m x 2.70 m i el sisè de 0.6 m x 

2.70 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representació gràfica en 3D del dipòsit dels biodiscs (CypeCAD) 
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5.2 CÀLCUL DELS MURS 

 
5.2.1 Esforços 

 

Figura 6. Representació dels esforços que actuen sobre el dipòsit de biodiscs (CypeCAD) 

 

 

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 

Tram 

(m) 
Hipòtesi 

Base Cap 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M1 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.44 
0.63 

0.03 
-0.02 

-0.00 
0.00 

0.14 
-0.05 

0.00 
-0.00 

0.00 
0.00 

0.08 
0.08 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.03 
0.00 

-0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

M2 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.71 
1.56 

-0.37 
0.12 

0.57 
-0.21 

-0.01 
-0.00 

1.34 
-0.42 

-0.24 
0.10 

0.06 
0.39 

0.16 
-0.05 

-0.00 
0.00 

0.01 
-0.00 

0.07 
0.01 

0.05 
-0.00 

M3 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.37 
0.63 

-0.02 
0.02 

-0.01 
0.00 

-0.13 
0.06 

0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

0.08 
0.08 

-0.00 
-0.00 

0.00 
0.00 

-0.03 
-0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

M4 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.71 
1.58 

-0.53 
0.16 

-0.59 
0.22 

-0.02 
0.00 

-1.40 
0.43 

0.19 
-0.07 

0.07 
0.39 

0.16 
-0.05 

-0.00 
0.00 

0.01 
-0.00 

-0.06 
-0.01 

-0.05 
0.00 

M5 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

5.33 
-0.48 

0.19 
-0.06 

-0.03 
0.00 

0.36 
-0.11 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.26 
0.04 

0.01 
-0.00 

0.00 
-0.00 

-0.08 
0.02 

-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 

M6 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.15 
-0.73 

-0.02 
0.00 

-0.00 
-0.01 

-0.04 
0.01 

0.01 
0.00 

-0.01 
0.00 

0.28 
0.03 

0.02 
-0.01 

-0.00 
0.00 

-0.09 
0.03 

-0.00 
0.00 

-0.00 
-0.00 

M7 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

5.98 
-0.68 

0.02 
-0.00 

0.03 
-0.02 

0.06 
-0.01 

0.02 
-0.00 

-0.01 
0.00 

0.28 
0.03 

-0.02 
0.00 

-0.01 
0.00 

0.08 
-0.02 

-0.01 
0.00 

0.00 
-0.00 

M8 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.60 
-0.84 

-0.05 
0.02 

-0.00 
0.00 

-0.08 
0.03 

0.00 
-0.00 

-0.00 
0.00 

0.31 
0.02 

-0.02 
0.01 

0.01 
-0.00 

0.11 
-0.03 

-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 

M9 Coberta 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

5.55 
-0.53 

-0.13 
0.04 

0.02 
-0.01 

-0.27 
0.08 

0.02 
-0.00 

0.01 
-0.00 

0.18 
0.06 

0.01 
-0.00 

0.00 
-0.00 

-0.03 
0.01 

-0.00 
0.00 

0.00 
0.00  

 

� Nota: Els esforços murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o 

mur en la planta. 
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Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M1 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.44 
0.63 

0.03 
-0.02 

-0.00 
0.00 

0.14 
-0.05 

0.00 
-0.00 

0.00 
0.00 

M2 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.71 
1.56 

-0.37 
0.12 

0.57 
-0.21 

-0.01 
-0.00 

1.34 
-0.42 

-0.24 
0.10 

M3 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

1.37 
0.63 

-0.02 
0.02 

-0.01 
0.00 

-0.13 
0.06 

0.00 
-0.00 

-0.00 
-0.00 

M4 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.71 
1.58 

-0.53 
0.16 

-0.59 
0.22 

-0.02 
0.00 

-1.40 
0.43 

0.19 
-0.07 

M5 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

5.33 
-0.48 

0.19 
-0.06 

-0.03 
0.00 

0.36 
-0.11 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

M6 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.15 
-0.73 

-0.02 
0.00 

-0.00 
-0.01 

-0.04 
0.01 

0.01 
0.00 

-0.01 
0.00 

M7 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

5.98 
-0.68 

0.02 
-0.00 

0.03 
-0.02 

0.06 
-0.01 

0.02 
-0.00 

-0.01 
0.00 

M8 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.60 
-0.84 

-0.05 
0.02 

-0.00 
0.00 

-0.08 
0.03 

0.00 
-0.00 

-0.00 
0.00 

M9 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

5.55 
-0.53 

-0.13 
0.04 

0.02 
-0.01 

-0.27 
0.08 

0.02 
-0.00 

0.01 
-0.00  

 

� Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a 

l'invers del coeficient de seguretat. 

 

 

Mur M1: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 5.40;6.20 -> Nus final: 5.40;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.12 -0.67 -0.05 -0.00 -0.03 -0.03 0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.08 -0.09 -0.48 0.00 -0.01 -0.02 0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.12 -0.86 -0.04 -0.13 0.02 -0.02 0.01 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.04 -0.09 -0.05 0.06 0.01 0.02 0.00 --- --- 
 Formigó 0.37 -1.06 -0.08 -0.22 0.02 0.00 0.01 --- --- 
 Arm. transve. 0.09 -0.86 -0.05 0.12 --- --- --- -0.08 -0.02  

  

Mur M2: Longitud: 975 cm [Nus inicial: 5.40;6.20 -> Nus final: 15.15;6.20] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.24 -1.67 -0.13 -0.37 -0.03 0.02 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.09 -0.42 -0.07 0.81 0.01 -0.04 0.01 --- --- 
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Mur M2: Longitud: 975 cm [Nus inicial: 5.40;6.20 -> Nus final: 15.15;6.20] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

 Arm. vert. esq. 0.39 -1.67 -0.13 -0.37 0.12 0.02 -0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.05 -1.46 -0.10 -0.45 -0.03 0.02 0.02 --- --- 
 Formigó 1.00 -1.67 -0.13 -0.37 0.12 0.02 -0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.20 -0.36 -0.03 -0.77 --- --- --- -0.07 0.16  

  

Mur M3: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 15.15;6.20 -> Nus final: 15.15;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.12 -0.83 -0.04 -0.13 -0.02 0.02 -0.01 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.04 -0.09 -0.06 -0.06 0.00 -0.02 0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.12 -0.83 -0.04 -0.13 0.02 0.02 -0.01 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.09 -0.09 -0.53 -0.00 -0.00 0.02 0.00 --- --- 
 Formigó 0.35 -1.01 -0.08 -0.23 -0.02 -0.00 -0.01 --- --- 
 Arm. transve. 0.09 -0.83 -0.05 0.13 --- --- --- 0.07 0.02  

  

Mur M4: Longitud: 975 cm [Nus inicial: 5.40;8.90 -> Nus final: 15.15;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.40 -1.68 -0.16 -0.37 -0.13 -0.01 0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.05 -1.10 0.38 0.86 0.02 -0.03 0.01 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.24 -1.68 -0.16 -0.37 0.03 -0.01 0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.09 -0.42 -0.07 0.81 -0.01 0.04 -0.01 --- --- 
 Formigó 1.07 -1.68 -0.16 -0.37 -0.13 -0.01 0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.17 -0.42 -0.07 0.81 --- --- --- 0.09 0.13  

  

Mur M5: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 6.20;6.20 -> Nus final: 6.20;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.53 -3.46 -0.32 0.00 -0.09 -0.02 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.06 -3.46 -0.32 0.00 0.07 -0.02 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.49 -3.46 -0.32 0.00 0.07 -0.02 -0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.06 -0.48 0.10 0.55 -0.01 0.04 0.00 --- --- 
 Formigó 1.38 -3.46 -0.32 0.00 0.07 -0.02 -0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.17 -2.56 0.43 0.68 --- --- --- 0.14 -0.05  
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Mur M6: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 8.40;6.20 -> Nus final: 8.40;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.49 -4.35 -0.55 -0.00 -0.09 0.00 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.04 -4.35 -0.55 -0.00 -0.09 0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.49 -4.35 -0.55 -0.00 0.09 0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.05 -4.35 -0.55 -0.00 0.09 0.00 -0.00 --- --- 
 Formigó 1.31 -4.35 -0.55 -0.00 -0.09 0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.13 -1.93 0.58 -1.34 --- --- --- 0.12 0.00  

  

Mur M7: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 9.95;6.20 -> Nus final: 9.95;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.45 -3.94 -0.50 -0.26 -0.08 -0.00 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.04 -3.94 -0.50 -0.26 0.08 -0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.45 -3.94 -0.50 -0.26 0.08 -0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.04 -3.94 -0.50 -0.26 0.08 -0.00 -0.00 --- --- 
 Formigó 1.18 -3.94 -0.50 -0.26 0.08 -0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.12 -2.76 0.51 -0.83 --- --- --- -0.10 -0.00  

  

Mur M8: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 12.15;6.20 -> Nus final: 12.15;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.54 -4.80 -0.61 -0.17 -0.10 0.00 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.05 -4.80 -0.61 -0.17 0.10 0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.54 -4.80 -0.61 -0.17 0.10 0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.06 -4.80 -0.61 -0.17 0.10 0.00 -0.00 --- --- 
 Formigó 1.44 -4.80 -0.61 -0.17 -0.10 0.00 -0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.20 -1.98 0.69 -1.56 --- --- --- -0.17 -0.03  

  

Mur M9: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 14.55;6.20 -> Nus final: 14.55;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Coberta 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.40 -3.51 -0.44 -0.22 -0.07 0.01 0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.05 -0.32 0.23 -0.62 0.01 -0.03 -0.01 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.40 -3.51 -0.44 -0.22 0.07 0.01 0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.05 -3.51 -0.44 -0.22 0.07 0.01 0.00 --- --- 
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Mur M9: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 14.55;6.20 -> Nus final: 14.55;8.90] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

 Formigó 1.08 -3.51 -0.44 -0.22 -0.07 0.01 0.00 --- --- 
 Arm. transve. 0.07 -0.72 0.55 -0.43 --- --- --- 0.06 -0.02  

  
 

5.2.2 Armadura 

 

Mur M1: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 5.40;6.20 -> Nus final: 5.40;8.90] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M2: Longitud: 975 cm [Nus inicial: 5.40;6.20 -> Nus final: 15.15;6.20] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M3: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 15.15;6.20 -> Nus final: 15.15;8.90] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M4: Longitud: 975 cm [Nus inicial: 5.40;8.90 -> Nus final: 15.15;8.90] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M5: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 6.20;6.20 -> Nus final: 6.20;8.90] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M6: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 8.40;6.20 -> Nus final: 8.40;8.90] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
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Mur M7: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 9.95;6.20 -> Nus final: 9.95;8.90] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M8: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 12.15;6.20 -> Nus final: 12.15;8.90] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

Mur M9: Longitud: 270 cm [Nus inicial: 14.55;6.20 -> Nus final: 14.55;8.90] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Coberta 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/30 cm Ø8c/30 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de 

formigó són suficients. 

5.3 CÀLCUL DE LA LLOSA DE CIMENTACIÓ 

� Alineacions longitudinals 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/30 

Cantell: 30 

 

� Alineacions transversals 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/30 

Cantell: 30 

 

6. DIPÒSITS PER ALS DECANTADORS LAMEL·LARS 

 
6.1 CARACTERÍSTIQUES 

Es tracta de 2 dipòsits paral·lels. La fondària de cada dipòsit és de 2.30 m, el gruix dels murs és de 

0.20 m i el gruix de la llosa de cimentació és de 0.30 m. Les dimensions del dipòsit en planta són de 

2.38 x 2.46 m. 

L’altura màxima d’aigua s’ha calculat per al cas extrem i més desfavorable de 2.3 m, encara que a 

la pràctica no superarà els 1.57 m. 
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Figura 7. Representació gràfica en 3D del dipòsit per al decantador lamel·lar (CypeCAD) 

 

6.2 CÀLCUL DELS MURS 

 
6.2.1 Esforços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representació dels esforços que actuen sobre el dipòsit del decantador lamel·lar (CypeCAD) 
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Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 

Tram 

(m) 
Hipòtesi 

Base Cap 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M2 Sostre 1 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.78 
0.30 

0.40 
-0.14 

0.00 
-0.00 

0.70 
-0.23 

-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 

0.12 
0.25 

0.00 
-0.00 

0.00 
-0.00 

0.03 
-0.00 

0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 

M4 Sostre 1 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.16 
0.20 

0.01 
0.04 

0.41 
-0.13 

0.06 
-0.01 

0.74 
-0.22 

0.03 
-0.00 

0.12 
0.22 

0.01 
0.00 

0.00 
-0.00 

-0.00 
0.00 

0.03 
-0.00 

0.00 
0.00 

M5 Sostre 1 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.80 
0.24 

-0.45 
0.15 

0.00 
-0.00 

-0.81 
0.25 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

0.11 
0.25 

-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 

-0.03 
0.00 

0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

M9 Sostre 1 20.0 -2.30/-0.00 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.16 
0.20 

0.01 
0.04 

-0.41 
0.13 

0.06 
-0.01 

-0.73 
0.22 

-0.03 
0.00 

0.12 
0.22 

0.01 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

-0.03 
0.00 

-0.00 
-0.00  

 
 

� Nota: Els esforços 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 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

M2 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.78 
0.30 

0.40 
-0.14 

0.00 
-0.00 

0.70 
-0.23 

-0.00 
0.00 

0.00 
-0.00 

M4 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.16 
0.20 

0.01 
0.04 

0.41 
-0.13 

0.06 
-0.01 

0.74 
-0.22 

0.03 
-0.00 

M5 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.80 
0.24 

-0.45 
0.15 

0.00 
-0.00 

-0.81 
0.25 

-0.00 
0.00 

-0.00 
0.00 

M9 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.16 
0.20 

0.01 
0.04 

-0.41 
0.13 

0.06 
-0.01 

-0.73 
0.22 

-0.03 
0.00  

 

� Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a 

l'invers del coeficient de seguretat. 

 

Mur M2: Longitud: 286 cm [Nus inicial: -8.06;4.08 -> Nus final: -8.06;6.94] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.66 -2.54 -0.32 -0.05 -0.22 -0.03 -0.02 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.08 -2.54 -0.32 -0.05 0.05 -0.03 -0.02 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.36 -2.54 -0.32 0.05 0.05 -0.03 0.02 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.11 -0.19 0.32 -0.14 -0.00 0.09 -0.01 --- --- 
 Formigó 1.69 -2.54 -0.32 -0.05 -0.22 -0.03 -0.02 --- --- 
 Arm. transve. 0.16 -1.86 0.52 0.40 --- --- --- 0.09 -0.10  
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Mur M4: Longitud: 278 cm [Nus inicial: -8.06;4.08 -> Nus final: -5.28;4.08] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.33 -2.31 -0.19 -0.02 -0.05 0.04 0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.12 -0.15 0.31 0.06 -0.02 -0.09 0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.67 -2.31 -0.19 -0.02 0.24 0.04 0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.08 -2.31 -0.19 -0.02 -0.05 0.04 0.00 --- --- 
 Formigó 1.73 -2.26 -0.29 -0.01 0.24 0.03 -0.02 --- --- 
 Arm. transve. 0.21 -1.75 0.57 0.30 --- --- --- -0.13 0.13  

  

Mur M5: Longitud: 286 cm [Nus inicial: -5.28;4.08 -> Nus final: -5.28;6.94] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.36 -2.53 -0.23 0.00 -0.05 0.03 0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.12 -0.19 0.33 -0.15 0.00 -0.10 0.01 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.67 -2.52 -0.32 -0.05 0.23 0.03 0.02 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.08 -2.52 -0.32 -0.05 0.23 0.03 0.02 --- --- 
 Formigó 1.74 -2.52 -0.32 -0.05 0.23 0.03 0.02 --- --- 
 Arm. transve. 0.17 -1.86 0.53 0.40 --- --- --- -0.10 0.11  

  

Mur M9: Longitud: 278 cm [Nus inicial: -8.06;6.94 -> Nus final: -5.28;6.94] 

Planta Comprovació 
Aprofitament 

(%) 

Pèssims 

Nx 
(t/m) 

Ny 
(t/m) 

Nxy 
(t/m) 

Mx 
(t·m/m) 

My 
(t·m/m) 

Mxy 
(t·m/m) 

Qx 
(t/m) 

Qy 
(t/m) 

Sostre 1 
(e=20.0 cm) 

Arm. vert. dre. 0.67 -2.31 -0.19 -0.02 -0.24 -0.04 -0.00 --- --- 

 Arm. hortz. dre. 0.08 -2.31 -0.19 -0.02 0.05 -0.04 -0.00 --- --- 
 Arm. vert. esq. 0.33 -2.31 -0.19 -0.02 0.05 -0.04 -0.00 --- --- 
 Arm. hortz. esq. 0.12 -0.15 0.30 0.06 0.02 0.09 -0.00 --- --- 
 Formigó 1.73 -2.26 -0.29 -0.01 -0.24 -0.03 0.02 --- --- 
 Arm. transve. 0.21 -1.75 0.58 0.30 --- --- --- 0.13 -0.13  

  
 
 

6.2.2 Armadura 

 

Mur M2: Longitud: 286 cm [Nus inicial: -8.06;4.08 -> Nus final: -8.06;6.94] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 
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Mur M2: Longitud: 286 cm [Nus inicial: -8.06;4.08 -> Nus final: -8.06;6.94] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
 

Mur M4: Longitud: 278 cm [Nus inicial: -8.06;4.08 -> Nus final: -5.28;4.08] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
 

Mur M5: Longitud: 286 cm [Nus inicial: -5.28;4.08 -> Nus final: -5.28;6.94] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  
 

Mur M9: Longitud: 278 cm [Nus inicial: -8.06;6.94 -> Nus final: -5.28;6.94] 

Planta 
Gruix 
(cm) 

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estat 
Esquerra Dreta Esquerra Dreta Rames Diàm. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Sostre 1 20.0 Ø6c/15 cm Ø6c/15 cm Ø8c/15 cm Ø8c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---  
  

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de 

formigó són suficients. 

 

6.3 CÀLCUL DE LA LLOSA DE CIMENTACIÓ 

• Alineacions longitudinals 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/30 

Cantell: 30 

 

• Alineacions transversals 

Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30 

Armadura Base Superior: 1Ø12c/30 

Cantell: 30 
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7. EDIFICI D’EXPLOTACIÓ I SERVEIS, PRETRACTAMENT I 
DESHIDRATACIÓ DELS FANGS 

 
7.1 CARACTERÍSTIQUES 

Es tracta d’una caseta d’un sol pis, que integra els elements d’explotació i serveis, del pre-

tractament i del procés de deshidratació dels fangs. 

És un edifici d'escala domèstica, de 13.6 m x 5.5 m i una distribució en 3 sectors diferenciats. La 

estructura de l’edifici està composta per dos pòrtics separats 5.5 m, formats per quatre pilars de 30 x 

30 cm de secció i 4 m d’alt.  

La superfície total construïda és de 77.88 m2. 

 

Figura 9. Representació de la planta de l’edifici d’explotació i serveis (CypeCAD) 

 

7.2 CÀLCUL DELS PILARS 

 
7.2.1 Esforços 

� Nota: Els esforços estan referits a eixos locals del pilar. 

  

Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 

Tram 

(m) 
Hipòtesi 

Base Cap 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P1 Coberta 30x30  0.00/3.85 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.02 
0.63 

0.13 
0.04 

0.20 
0.06 

0.17 
0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

2.16 
0.63 

-0.52 
-0.15 

-0.86 
-0.25 

0.17 
0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

 Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.25 
0.63 

0.30 
0.09 

0.48 
0.14 

0.17 
0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

3.02 
0.63 

0.13 
0.04 

0.20 
0.06 

0.17 
0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 
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Suport Planta 
Dimensió 

(cm) 

Tram 

(m) 
Hipòtesi 

Base Cap 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P2 Coberta 30x30  0.00/3.85 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.02 
0.63 

0.13 
0.04 

-0.21 
-0.06 

0.17 
0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

2.16 
0.63 

-0.52 
-0.15 

0.86 
0.25 

0.17 
0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

 Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.25 
0.63 

0.30 
0.09 

-0.48 
-0.14 

0.17 
0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

3.02 
0.63 

0.13 
0.04 

-0.21 
-0.06 

0.17 
0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

P3 Coberta 30x30  0.00/3.85 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.84 
1.75 

0.02 
0.01 

-0.33 
-0.10 

0.02 
0.00 

-0.45 
-0.13 

0.00 
0.00 

5.97 
1.75 

-0.04 
-0.01 

1.39 
0.41 

0.02 
0.00 

-0.45 
-0.13 

0.00 
0.00 

 Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.06 
1.75 

0.03 
0.01 

-0.78 
-0.23 

0.02 
0.00 

-0.45 
-0.13 

0.00 
0.00 

6.84 
1.75 

0.02 
0.01 

-0.33 
-0.10 

0.02 
0.00 

-0.45 
-0.13 

0.00 
0.00 

P4 Coberta 30x30  0.00/3.85 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.84 
1.75 

0.02 
0.01 

0.33 
0.10 

0.02 
0.00 

0.45 
0.13 

0.00 
0.00 

5.97 
1.75 

-0.04 
-0.01 

-1.40 
-0.41 

0.02 
0.00 

0.45 
0.13 

0.00 
0.00 

 Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.06 
1.75 

0.03 
0.01 

0.78 
0.23 

0.02 
0.00 

0.45 
0.13 

0.00 
0.00 

6.84 
1.75 

0.02 
0.01 

0.33 
0.10 

0.02 
0.00 

0.45 
0.13 

0.00 
0.00 

P5 Coberta 30x30  0.00/3.85 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.98 
1.79 

0.00 
0.00 

-0.34 
-0.10 

-0.01 
-0.00 

-0.46 
-0.14 

0.00 
0.00 

6.11 
1.79 

0.04 
0.01 

1.43 
0.42 

-0.01 
-0.00 

-0.46 
-0.14 

0.00 
0.00 

 Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.20 
1.79 

-0.01 
-0.00 

-0.80 
-0.24 

-0.01 
-0.00 

-0.46 
-0.14 

0.00 
0.00 

6.98 
1.79 

0.00 
0.00 

-0.34 
-0.10 

-0.01 
-0.00 

-0.46 
-0.14 

0.00 
0.00 

P6 Coberta 30x30  0.00/3.85 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

6.98 
1.79 

0.00 
0.00 

0.34 
0.10 

-0.01 
-0.00 

0.46 
0.14 

0.00 
0.00 

6.11 
1.79 

0.04 
0.01 

-1.43 
-0.42 

-0.01 
-0.00 

0.46 
0.14 

0.00 
0.00 

 Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.20 
1.79 

-0.01 
-0.00 

0.80 
0.24 

-0.01 
-0.00 

0.46 
0.14 

0.00 
0.00 

6.98 
1.79 

0.00 
0.00 

0.34 
0.10 

-0.01 
-0.00 

0.46 
0.14 

0.00 
0.00 

P7 Coberta 30x30  0.00/3.85 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.11 
0.65 

-0.12 
-0.04 

-0.21 
-0.06 

-0.18 
-0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

2.25 
0.65 

0.56 
0.16 

0.88 
0.26 

-0.18 
-0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

 Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.34 
0.65 

-0.30 
-0.09 

-0.49 
-0.14 

-0.18 
-0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

3.11 
0.65 

-0.12 
-0.04 

-0.21 
-0.06 

-0.18 
-0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

P8 Coberta 30x30  0.00/3.85 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.11 
0.65 

-0.12 
-0.04 

0.21 
0.06 

-0.18 
-0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

2.25 
0.65 

0.56 
0.16 

-0.88 
-0.26 

-0.18 
-0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

 Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.34 
0.65 

-0.30 
-0.09 

0.49 
0.14 

-0.18 
-0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

3.11 
0.65 

-0.12 
-0.04 

0.21 
0.06 

-0.18 
-0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

 

Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P1 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.25 
0.63 

0.30 
0.09 

0.48 
0.14 

0.17 
0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

P2 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.25 
0.63 

0.30 
0.09 

-0.48 
-0.14 

0.17 
0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 

P3 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.06 
1.75 

0.03 
0.01 

-0.78 
-0.23 

0.02 
0.00 

-0.45 
-0.13 

0.00 
0.00 

P4 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.06 
1.75 

0.03 
0.01 

0.78 
0.23 

0.02 
0.00 

0.45 
0.13 

0.00 
0.00 

P5 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.20 
1.79 

-0.01 
-0.00 

-0.80 
-0.24 

-0.01 
-0.00 

-0.46 
-0.14 

0.00 
0.00 

P6 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

7.20 
1.79 

-0.01 
-0.00 

0.80 
0.24 

-0.01 
-0.00 

0.46 
0.14 

0.00 
0.00 

P7 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.34 
0.65 

-0.30 
-0.09 

-0.49 
-0.14 

-0.18 
-0.05 

-0.28 
-0.08 

0.00 
0.00 
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Suport Hipòtesi 

Esforços en arrencades 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

P8 
Càrrega permanent 
Sobrecàrrega d'us 

3.34 
0.65 

-0.30 
-0.09 

0.49 
0.14 

-0.18 
-0.05 

0.28 
0.08 

0.00 
0.00 

 

Resum de les comprovacions 

Pilars Planta 
Tram 
(m) 

Dimensió Posició 

Esforços pèssims 

Pèssima 
Aprov. 

(%) 
Estat 

Naturalesa 
N 
(t) 

Mxx 
(t·m) 

Myy 
(t·m) 

Qx 
(t) 

Qy 
(t) 

P1 Coberta 
0.00/5.00 30x30 Cap G, Q 3.85 1.54 0.94 -0.31 0.50 N,M 59.2 Compleix  Planta baixa 

 Soterrani -0.16/0.00 30x30 Peu G, Q 5.32 -0.86 -0.54 -0.31 0.50 N,M 21.4 Compleix 

P2 Coberta 
0.00/5.00 30x30 Cap G, Q 3.85 -1.54 0.94 -0.31 -0.50 N,M 59.2 Compleix  Planta baixa 

 Soterrani -0.16/0.00 30x30 Peu G, Q 5.32 0.86 -0.54 -0.31 -0.50 N,M 21.4 Compleix 

P3 Coberta 
0.00/5.00 30x30 Cap G, Q 10.69 -2.50 0.08 -0.03 -0.80 N,M 62.3 Compleix  Planta baixa 

 Soterrani -0.16/0.00 30x30 Peu G, Q 12.16 1.40 -0.06 -0.03 -0.80 N,M 20.1 Compleix 

P4 Coberta 
0.00/5.00 30x30 Cap G, Q 10.68 2.50 0.08 -0.03 0.80 N,M 62.4 Compleix  Planta baixa 

 Soterrani -0.16/0.00 30x30 Peu G, Q 12.16 -1.40 -0.06 -0.03 0.80 N,M 20.1 Compleix 

P5 Coberta 
0.00/5.00 30x30 Cap G, Q 10.94 -2.56 -0.06 0.02 -0.82 N,M 63.9 Compleix  Planta baixa 

 Soterrani -0.16/0.00 30x30 Peu G, Q 12.41 1.43 0.02 0.02 -0.82 N,M 20.4 Compleix 

P6 Coberta 
0.00/5.00 30x30 Cap G, Q 10.94 2.56 -0.06 0.02 0.82 N,M 63.9 Compleix  Planta baixa 

 Soterrani -0.16/0.00 30x30 Peu G, Q 12.41 -1.43 0.02 0.02 0.82 N,M 20.4 Compleix 

P7 Coberta 
0.00/5.00 30x30 Cap G, Q 4.01 -1.57 -1.00 0.32 -0.51 N,M 60.5 Compleix  Planta baixa 

 Soterrani -0.16/0.00 30x30 Peu G, Q 5.48 0.88 0.54 0.32 -0.51 N,M 21.5 Compleix 

P8 Coberta 
0.00/5.00 30x30 Cap G, Q 4.01 1.57 -1.00 0.32 0.51 N,M 60.5 Compleix  Planta baixa 

 Soterrani -0.16/0.00 30x30 Peu G, Q 5.48 -0.88 0.54 0.32 0.51 N,M 21.4 Compleix 

Notes: N,M: Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) 
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7.2.2 Armadura 

 

Armat de pilars 

Formigó: HA-25, Yc=1.5 

Pilar 

Geometria Armadures 

Aprov. 
(%) 

Estat 
Planta 

Dimensions 
(cm) 

Tram 
(m) 

Barres Estreps 

Cantonada 
Quantia 

(%) 
Perimetral 

Separació 
(cm) 

P1 Coberta 30x30 0.00/3.85    
15 59.2 Compleix  Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 

 Soterrani - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 21.4 Compleix 

P2 Coberta 30x30 0.00/3.85    
15 59.2 Compleix  Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 

 Soterrani - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 21.4 Compleix 

P3 Coberta 30x30 0.00/3.85    
15 62.3 Compleix  Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 

 Soterrani - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 20.1 Compleix 

P4 Coberta 30x30 0.00/3.85    
15 62.4 Compleix  Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 

 Soterrani - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 20.1 Compleix 

P5 Coberta 30x30 0.00/3.85    
15 63.9 Compleix  Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 

 Soterrani - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 20.4 Compleix 

P6 Coberta 30x30 0.00/3.85    
15 63.9 Compleix  Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 

 Soterrani - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 20.4 Compleix 

P7 Coberta 30x30 0.00/3.85    
15 60.5 Compleix  Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 

 Soterrani - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 21.5 Compleix 

P8 Coberta 30x30 0.00/3.85    
15 60.5 Compleix  Planta baixa 30x30 -1.00/0.00 4Ø12 0.50 1eØ6 

 Soterrani - - 4Ø12 0.50 1eØ6 - 21.4 Compleix 
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7.2.3 Amidament 

 

Resumen d'amidament - Planta baixa 

Pilars 
Dimensions 

(cm) 
Encofrat 

(m²) 

Formigó 
HA-25, Yc=1.5 

(m³) 

Armadures 
B 400 S, Ys=1.15 

Quantia 
(kg/m³) Longitudinal 

Ø12 
(kg) 

Estreps 
Ø6 
(kg) 

Total 
+10 % 

(kg) 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 i P8 30x30 46.56 3.52 144.8 75.2 242.0 68.75 

Total 46.56 3.52 144.8 75.2 242.0 68.75 

 

7.3 CÀLCUL FONAMENTACIONS 

 
7.3.1 Descripció 

 

Referències Geometria Armat 

P1, P2, P7, P8 
Sabata quadrada 
Ample: 80.0 cm 
Gruix: 30.0 cm 

X: 3Ø12c/30 
Y: 3Ø12c/30 

P3, P4, P5, P6 
Sabata quadrada 
Ample: 90.0 cm 
Gruix: 30.0 cm 

X: 3Ø12c/30 
Y: 3Ø12c/30 

 
 

7.3.2 Amidament 

 

Refèrencies: P1, P2, P7 i P8  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø6 Ø12  

Graella inferior - Armat X 
Longitud (m) 

Pes (kg) 
 3x0.99 

3x0.88 
2.97 
2.64 

Graella inferior - Armat Y 
Longitud (m) 

Pes (kg) 
 3x0.99 

3x0.88 
2.97 
2.64 

Arrencada - Estreps 
Longitud (m) 

Pes (kg) 
3x1.06 
3x0.24 

 3.18 
0.71 

Arrencada - Armat longitudinal 
Longitud (m) 

Pes (kg) 
 4x0.76 

4x0.67 
3.04 
2.70 

Totals 
Longitud (m) 

Pes (kg) 
3.18 
0.71 

8.98 
7.98 

 
8.69 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

3.50 
0.78 

9.88 
8.78 

 
9.56 
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Refèrencies: P3, P4, P5 i P6  B 400 S, Ys=1.15 Total 

Nom d'armat  Ø6 Ø12  

Graella inferior - Armat X Longitud (m) 
Pes (kg) 

 3x1.09 
3x0.97 

3.27 
2.90 

Graella inferior - Armat Y Longitud (m) 
Pes (kg) 

 3x1.09 
3x0.97 

3.27 
2.90 

Arrencada - Estreps Longitud (m) 
Pes (kg) 

3x1.06 
3x0.24 

 3.18 
0.71 

Arrencada - Armat longitudinal Longitud (m) 
Pes (kg) 

 4x0.76 
4x0.67 

3.04 
2.70 

Totals Longitud (m) 
Pes (kg) 

3.18 
0.71 

9.58 
8.50 

  
9.21 

Total amb minves 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Pes (kg) 

3.50 
0.78 

10.54 
9.35 

  
10.13 

 

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer) 

 

 B 400 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)  Encofrat 
(m²) 

Element Ø6 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja  

Refèrencies: P1, P2, P7 i P8 4x0.78 4x8.78 38.24 4x0.19 4x0.06 4x0.96 

Refèrencies: P3, P4, P5 i P6 4x0.78 4x9.35 40.52 4x0.24 4x0.08 4x1.08 

Totals 6.24 72.52 78.76 1.74 0.58 8.16 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte determinar les Instruccions i normes tècniques que deuen 

aplicar‐se en la execució de les instal·lacions de Alta i Baixa Tensió, referides a la projecte, així com la 

definició de totes les instal·lacions elèctriques necessàries per al subministrament elèctric i la 

determinació de la potència necessària per a l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

2. NORMATIVA  

Totes les instal·lacions es realitzaran d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, 

Real Decret 842/2002 de 2 d’agost de 2002 i Instruccions Complementaries al Reglament, amb 

especial importància en les següents normes (Instruccions ICTBT): 

� Xarxes Subterrànies per a distribució d’Energia Elèctrica 

� Instal·lacions d’enllaç 

� Instal·lacions interiors o receptors 

� Receptors 

A més, es tindran en compte les següents reglamentacions: 

� Legislació General de Seguretat y Salut en el treball. 

� Normes de la companyia subministradora d’energia elèctrica. 

� Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Centrals Elèctriques, 

Subestacions i Centres de Transformació aprovat pel Real Decret 3.275/1.982 e Instruccions 

Tècniques complementàries aprovades per O.M. de 6 de Juliol de 1.984 B.O.E. 1/8/1.984. 

� Reglament Tècnic de Línies Elèctriques d’Alta Tensió, aprovat per Decreto 3151/1.968 de 28 

de Novembre, publicat pel B.O.E. nº 311 de 27 de Desembre de 1.968. 

 

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES INSTAL·LACIONS 

 

3.1 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

La connexió amb l'exterior es realitza a partir de la xarxa de distribució de Fecsa-Endesa, al 

municipi de Montoliu de Lleida. 

Des de la Caixa de Distribució assignada partirà la línia que donarà servei a l’EDAR. La línia es 

canalitzarà en tub soterrat fins a connectar‐se al Quadre de Protecció i Mestura. 

El Quadre de Protecció i Mesura estarà format per un conjunt normalitzat prefabricat adequat a 

la potencia a contractar. Estarà situat a l’interior d’una caseta d’obra a la parcel·la de l’EDAR, amb 

porta metàl·lica i tanca homologada per la companya subministradora. 

Des del Quadre de Protecció i Mesura partirà la línia (Derivació Individual) que alimentarà el 

Quadre General de Distribució situat a l’edifici d’explotació. 
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El Quadre General de Distribució es situarà a l’edifici d’explotació a una cota superior per evitar 

problemes durant possibles inundacions. Estarà format per un armari de xapa d’acer, amb unes 

dimensions exteriors de (alçada, amplada, profunditat) 2000 x 1600 x 400 mm, incloent placa de 

muntatge. 

L’ aparellatge inclourà els elements de protecció de línia i receptors (magnetotèrmics, relés 

tèrmics de sobrecàrrega, relés diferencials), i els elements de maniobra (contactors, relés auxiliars, 

temporitzadors), a més del material auxiliar de muntatge. 

Des d’aquest armari s’alimentarà la totalitat dels motors elèctrics de la instal·lació.  

Tots els equips disposaran de comptadors d’hores de funcionament, i a més, el quadre 

incorporarà un analitzador de xarxa on s’indiqui voltatge, intensitat per fase, potencia consumida i 

factor de potencia. 

Tots els quadres hauran d’anar a terra des del circuit principal a través de conductors de coure.  

El quadre elèctric ubicat en l’Edifici d’Explotació donarà servei als següents equips: 

� Tamís  

� Transportador ‐ Premsa  

� Bombes capçalera  

� Rotors Biodiscs I 

� Rotors Biodiscs II 

� Bombes de purga  

� Extractor Edifici  

� Extractor Edifici: Pretractament  

� Extractor Edifici: Deshidratació 

� Decantador centrífug  

� Rascador  

El comandament (selectors) i la senyalització (pilots lluminosos) dels anteriors equips es realitzarà 

des del frontal del propi armari, excepte en el cas dels equips de deshidratació que disposaran d’un 

subquadre local de comandament i senyalització a la pròpia sala de la centrífuga. 

3.2 PROTECCIÓ I MESURES 

 

3.2.1. PROTECCIÓ CONTRA SOBRECÀRREGUES 

Tots els circuits es protegiran en els seus quadres o en les derivacions contra les sobrecarregues o 

curtcircuits per interruptors automàtics magnetotèrmics amb un poder de curtcircuit adequat al 

punt on tenen que actuar o amb fusibles d'alt poder de ruptura. Els interruptors automàtics porten 

relés magnetotèrmics regulats a la intensitat nominal i els fusibles es calibraran en funció de la 

càrrega i la secció de les línies a protegir. 
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3.2.2. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 

Componen les proteccions contra contactes directes, totes les canalitzacions i envolvents de 

línies, canalitzacions, quadres i receptors, dotant a la instal·lació de l'aïllament necessari, amb l'única 

finalitat d’allunyar o obstaculitzar les parts actives del contacte humà. 

3.2.3. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES 

Com a protecció contra contactes indirectes s'adoptarà un sistema de posta a terra de les masses 

associat a interruptors diferencials o dispositius de tall automàtic sensibles a les corrents de defecte 

o fuites. 

La sensibilitat dels interruptors diferencials serà de 30 mA per a l’enllumenat i 300 mA per a la 

força motriu. 

Tots els receptors i elements metàl·lics de la instal·lació estaran units a la xarxa de terres general. 

Tots els circuits d'origen en el quadre general, portaran el conductor de protecció junt amb les 

fases actives i neutre per la mateixa canalització. 

3.3 CONDUCTORS 

Els conductors que s'empraran seran de coure, compactes de secció circular de diversos filferros 

cablejats, escollits dels previstos en la norma UNE 211.603‐5N1. 

Els conductors estaran degudament protegits contra la corrosió que pugui provocar el terreny on 

s'instal·len i tindran resistència mecànica suficient per suportar els esforços a què puguin estar 

sotmesos. 

Els empalmaments i connexions dels conductors subterranis s'efectuaran seguint mètodes o 

sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i del seu aïllament. L'aïllament 

utilitzat serà de polietilè reticulat. 

3.4 CANALITZACIONS 

Per l'estesa de les línies es construiran canalitzacions de profunditat variable, en les que es 

col·locaran tubs de PVC de 50 mm Ø on el conductor hagi d'anar entubat. En els trams en què el 

traçat discorre al llarg de la vorera o per llocs per on no circuli trànsit rodat, els tubs es cobriran amb 

formigó i es tancarà la rasa amb terra compactada, reposant el paviment posteriorment. 

Quan la canalització travessi la calçada o llocs per on circuli trànsit rodat, la canalització es 

tancarà amb formigó, evitant d'aquesta manera esforços de compressió puguin danyar les 

canonades i el conductor. A més, els encreuaments que els seran perpendiculars als eixos de la 

calçada, havent de realitzar‐se en posició horitzontal i en línia recta. 

En les canalitzacions sense tub, amb els conductors directament enterrats, es rebran els 

conductors amb una capa de sorra rentada de 10 cm de gruix, i es recobriran aquests amb la mateixa 

sorra altres 10 cm per sobre dels conductors. La rasa s'omplirà amb llasts compactades, placa de 
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protecció i cinta de senyalització. El radi interior de curvatura, després de col·locat el cable, serà com 

a mínim de 10 vegades el diàmetre exterior del cable. 

3.5 CINTES DE SENYALITZACIÓ  

Com avís i per evitar el possible deteriorament que es pugui ocasionar en realitzar les excavacions 

en les proximitats de la canalització ha de senyalitzar per una cinta d'atenció a 25cm com a mínim 

sobre els cables, a una profunditat mínima de 10cm . El material, dimensions, color, etc. de la cinta 

de senyalització és el que indica la Norma UNE 48103. 

3.6 PRESA DE TERRA 

La xarxa de descàrregues a terra es resoldrà a través d'un conductor de coure nu de 50 mm2 de 

secció nominal i quatre piquetes d'acer/coure de 2 m de longitud i 18 mm de diàmetre, unides en 

paral·lel i separades entre sí més de 4 metres, situades als voltants de l'edifici principal. 

Es farà una mesura de comprovació de la resistència a terra i en cas de superar els 30 Ohms, es 

col·locarà el número addicional de piques que faltin fins aconseguir un valor adequat. 

4. CÀLCUL DE LA POTÈNCIA INSTAL·LADA 

Degut al fet que no tots els elements que componen la instal·lació estaran funcionant 

simultàniament les 24 hores del dia considerem un factor de 0.9 per a la potència demandada per a 

l’EDAR. 

A més, es sobre dimensiona en un 25% la potència demandada en concepte d'ampliacions 

futures i possibles sobrecàrregues. La potència total (en kW) per a la planta s'indica en la següent 

taula. 

 

• Potència instal·lada segons els diferents equips  

Uts. Concepte 

Pot. 

Unitària 

kW 

Pot. 

Absorbida 

kW 

Simulta- 

neïtat 

Pot. Total 

Absorbida 

kW 

Temps de 

funciona- 

ment diari 

h/dia 

Energia 

consumida 

kWh/dia 

1 Tamís  0.11 0.15 1.00 0.15 20.0 3.00 
1 Transportador ‐ Premsa 0.37 0.42 1.00 0.42 20.0 8.40 
2 Bombes capçalera 4.00 3.90 0.50 3.90 20.0 78.0 
2 Rotors Biodiscs I 0.55 0.63 1.00 1.26 20.0 25.2 
2 Rotors Biodiscs II 0.75 0.80 1.00 1.60 20.0 32.0 
2 Bombes de Purga 0.60 0.68 1.00 1.36 20.0 27.2 
1 Extractor Edifici 0.15 0.18 1.00 0.18 20.0 3.60 
1 Extractor Edifici 

Pretractament 
0.15 0.18 1.00 0.18 20.0 3.60 

1 Extractor Edifici 
Deshidratació 

0.20 0.25 1.00 0.25 20.0 5.00 

1 Decantador centrífug 7.50 7.06 1.00 7.06 4.20 29.6 
1 Rascador 0.18 0.24 1.00 0.24 20.0 4.80 
2 Bombes Fang 4.00 3.90 0.5 3.90 4.20 16.4 
2 Bombes Poli 0.37 0.50 0.50 0.50 4.20 2.10 
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1 Preparació Poli 1.50 1.82 1.00 1.82 4.20 7.64 

1 Cargol Transportador 2.20 2.00 1.00 2.00 4.20 8.40 

 d’Evacuació       
1 Enllumenat Exterior 1.60 1.60 1.00 1.60 8.00 12.8 
1 Enllumenat i Força 

interior Edifici 
4.30 4.30 1.00 4.30 20.0 86.0 

     30.72  353.74 
 Coeficient de simultaneïtat 0.90  0.90 
 Sobredimensionament 1.25  1.25 
 TOTAL  34.56  397.96 

Taula 1. Potència instal·lada a l’EDAR. 

Per tant, la potència total consumida és de 34.56 kW. Es contractarà una potència de 35 kW. 

A partir de les dades de potències consumides pels elements es fa una estimació de les hores de 

funcionament per tal d'obtenir l'energia consumida. S'estableix un consum mitjà d’energia elèctrica 

de 397.96 kWh/dia. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex descriu les actuacions que es portaran a terme per a urbanitzar adequadament 

l’EDAR objecte del projecte. Es tracten els següents elements: 

� Obra civil i edificació 

� Tancament de la parcel·la 

� Accés 

� Pavimentació 

� Drenatge Superficial 

� Aigua potable 

� Subministrament elèctric i enllumenament 

� Jardineria 

Per a cada un d’aquests elements, i en funció de les seves necessitats funcionals i estètiques, 

definirem les seves característiques. 

2. OBRA CIVIL I EDIFICACIÓ 

L’estació depuradora d’aigües residuals projectada està formada per una sèrie d’elements molt 

ben definits formant diverses unitats separades. A continuació es realitza una descripció de 

cadascun d’ells. 

2.1  POU DE BOMBAMENT 

A l’entrada de l’EDAR s’hi troba el pou d’impulsió, el qual és una estructura de formigó armat que 

serveix per a que tota l’aigua residual que arriba a l’EDAR amb una certa velocitat perdi la seva 

inèrcia. Aquesta part de l’obra queda totalment soterrada, de manera que no té cap impacte visual i 

un cop finalitzada l’obra únicament es veurà la tapa metàl·lica que servirà per registre i 

manteniment. 

2.2 TANCS POLIVALENTS 

El segon element de l’obra civil és el tanc polivalent, aquí es separen els sòlids de major pes i la 

matèria en suspensió de la fase líquida. Es tracta d’una estructura de formigó armat de grans 

dimensions soterrada. La solució soterrada permet que un cop finalitzada l’obra, l’única part que es 

visualitzarà seran les corresponents tapes de registre. Aquesta solució és la millor per aconseguir un 

impacte visual nul (veure Figura 1). 

2.3 BIODISCS 

El tercer element de l’obra és el conjunt de biodiscs, aquest està format per dues línies que 

treballen en paral·lel en el procés de neteja de l’aigua residual. L’obra civil a realitzar és la de dues 

estructures de formigó armat soterrades. Aquesta solució permet que un cop finalitzada l’obra, 

l’únic impacte visual dels biodiscs siguin les cobertes que sobresurten del terra. Aquestes cobertes 

sobresurten pocs centímetres del terra i el color d’aquestes és similar als colors del camp sec abans 

de la collita i del camp erm després de la collita (veure Figura 2). 
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Figura 1. Tanc polivalent soterrat on es visualitzen únicament les tapes de registre. 
(EDAR de Sant Privat, La Vall d’en Bas, Girona) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mòdul de biodiscs soterrat on es visualitza únicament la coberta. (EDAR de 
Sant Privat, La Vall d’en Bas, Girona) 

 

2.4 DECANTADOR LAMEL·LAR 

El quart element de l’obra civil és el decantador lamel·lar. Aquest element s’encarrega de separar 

la matèria sobrant del procés orgànic de l’aigua ja depurada. L’obra civil a realitzar són dos petits 

tancs de formigó armat per contenir aquest element. L’impacte visual que provoca és mínim perquè 

va soterrat i únicament es veurà la tapa de registre per accedir-hi per al seu manteniment. 
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2.5 EDIFICI D’EXPLOTACIÓ I SERVEIS, PRETRACTAMENT I DESHIDRATACIÓ DELS FANGS 

Finalment es construirà una caseta d’un sol pis, que integra els elements d’explotació i serveis, 

del pre-tractament i del procés de deshidratació dels fangs. 

És un edifici d'escala domèstica, les dimensions i distribució del qual es pot observar al Plànol 10 

“Edifici d’explotació i serveis, pretractament i deshidratació de fangs”, donant una superfície total 

construïda de 77.88 m2. 

• Sectors de l’edifici d’explotació 

Sector de l’edifici Superfície  

Explotació i control 4.94 m2 
Serveis 18.99 m2 
Pre-tractament  21.58 m2 
Deshidratació dels fangs. 22.36 m2 

Superfície total útil 67.87 m2 
Superfície total construida 77.88 m2 

Taula 1. Distribució de la superfície de l’edifici d’explotació i 
serveis, pretractament i deshidratació dels fangs. 

Les parets interiors de la caseta seran arrebossades i pintades, excepte en els serveis on portarà a 

terme l’alicatat de la paret per evitar problemes per humitat.  

Els solats seran de rajola de terratzo microgrà de 40x40 cm d'alta resistència rebut amb morter 

de ciment i sorra de molla, excepte en els lavabos, que seran de gres antilliscant rebut amb morter 

de ciment – cola sobre una base de regularització de sorra de riu.  

Exteriorment l'edifici es resol amb un arrebossat pintat de color teula clar. La perfilaria de 

finestres serà d'alumini i les portes exteriors de xapa d'acer galvanitzat.  

La coberta és inclinada, a una aigua, amb acabat de teula ceràmica àrab, per tal d’aconseguir un 

impacte visual mínim i similar al de les edificacions properes, amb canaló perimetral de PVC gris.  

Compta amb vorera perimetral de 1.00 m d'ample i diverses places d'aparcament (veure plànol 

15 “Urbanització de l’EDAR i drenatge”).  

L'accés a l’edifici i a les diferents sales es realitza per portes amb capacitat per substituir la 

maquinària o eliminar els residus emmagatzemats pel procés de pre-tractament.  

3. TANCAMENT DE LA PARCEL·LA 

Tot el recinte quedarà ben definit amb una tanca perimetral de malla metàl·lica de color verd, 

amb subjecció a piquets separats cada 3 metres i amb filferros torsors. La tanca serà de 2 metres 

d’alçada. 

Aquest tancament es fa per a evitar la possible entrada de persones o animals a la planta, degut 

als perills que per a ells això pot comportar. 
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4. ACCÉS 

L’accés a l’EDAR es realitzarà a partir d’un camí ja existent en l’actualitat i conegut amb el nom de 

camí de l’Horta Vella. Es tracta d’un camí en bon estat d’uns 4 metres d’amplada amb un paviment 

d’asfalt, que dona accés als camps de conreu (Horta del Segre), als Patamolls de Montoliu i al riu 

Segre des del nucli de Montoliu de Lleida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Camí d’accés a l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 

 
A aquest camí s’accedeix a través de la rotonda d’entrada a Montoliu de Lleida, ubicada en la 

carretera C-230a. Aquesta carretera és la que connecta Albatàrrec amb la Urbanització de l’Abellà i 

Montoliu de Lleida.   

El camí discorre paral·lelament a la llera esquerra del canal d’Urgell i el seu traçat és de fàcil 

circulació sense cap problemàtica. No presenta cap altra tipus de servitud més enllà dels vehicles 

d’ús agrícola, i es preveu que el trànsit que haurà de suportar durant la construcció de l’EDAR i un 

cop aquesta entri en funcionament serà mínim (camió per retirar els fangs deshidratats un cop a la 

setmana). Segons la norma 6.1 de la Instrucció de Carreteres, s’estableix un tràfic menor al T42 

(menys de 25 vehicles pesats al día). Per tant, no es considera necessari cap mena d’intervenció en la 

configuració actual del camí ja que es considera prou resistent per absorbir les càrregues d’aquest 

trànsit pesat.  

Per altra banda, cal tenir en compte que el traçat del col·lector de Montoliu coincideix amb el 

traçat del camí d’accés a l’EDAR. Les seccions de les rases es troben definides en el “Plànol 14 

“Secció tipus rasa col·lector”. 

Des del camí es podrà entrar a l’EDAR a través d’una porta metàl·lica de doble porta i 

d’accionament manual que entroncarà per ambdós laterals amb el tancament metàl·lic que 

envoltarà tot el perímetre de la depuradora. 
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5. PAVIMENTACIÓ 

Cal dotar a tota la planta depuradora d’un ferm adequat al seu ús, de manera que tingui una 

llarga vida útil, que els costos de manteniment i construcció siguin petits, i que la imatge que 

transmetin a l’usuari sigui positiva. 

Per al paviment del recinte de l’EDAR on s’efectuen els processos de depuració s’han estudiat 

diverses solucions de les quals s’han valorat varis aspectes (veure Taula 2). S’opta per combinar 

gespa resistent i escorça de pi per donar un aspecte rústic i ben acabat en consonància amb els 

camps que voregen la planta depuradora. Aquesta zona de processos estarà separada de la 

superfície restant de l’EDAR per una vorada jardinera que subjectarà les terres de l’àrea enjardinada 

(veure Figura 4). Com es veurà més endavant, a l’apartat de drenatge, l’elecció de l'escorça també 

està motivada pel sistema de drenatge projectat.  

 

Figura 4. Vorada jardinera 

El mateix tipus de vorada jardinera separarà la zona on es troben els processos de depuració i els 

edificis de la zona de circulació de vehicles.  

Pel que fa a l’entorn de l’edifici projectat, es projecta una vorera que envolta tot el perímetre. La 

vorera es realitzarà amb panot de color gris i una secció tipus similar a la de la Figura 5. A l’entrada 

dels edificis es col·locarà un gual de pas de vianants, per facilitar l’accessibilitat.  

Figura 5. Subbase recomanada per al paviment de la vorera de 
l’edifici. 
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Alternativa Avantatges Inconvenients Imatge orientativa 

Enrajolat 
Baixa manteniment 
Pes elevat 

Alta inversió inicial 
Alt impacte visual 

 

Paviment 
asfàltic 

Baix manteniment 
Pes elevat 

Alta inversió inicial 
Alt impacte visual 

 

Grava 

Baix manteniment 
Impacte ambiental mig 
Aspecte cuidat 
Pes elevat 

Inversió inicial alta 

 

Escorça 
Aspecte cuidat 
Cost moderat 

Manteniment 
ocasional 

 

Gespa Aspecte cuidat Alt manteniment 

 

Herba 

Manteniment baix 
Impacte ambiental baix 
Baixa inversió inicial 
Facilitat de conversió 

Aspecte mig cuidat 

 

Terra natural 

Manteniment nul 
Impacte ambiental baix 
Baixa inversió inicial 
Facilitat de conversió 

Aspecte descuidat 

 
Taula 2. Avantatges i inconvenients de les diferents alternatives de paviment per a l’EDAR. 
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Es defineix un vial per on circularà la maquinaria, camions de recollida dels fangs deshidratats i 

vehicles dels treballadors o visites de planta. El traçat del vial envolta la zona de processos de 

depuració i l’edifici.  

Es preveu una baixa circulació de vehícles pesats (camió per retirar els fangs deshidratats un cop 

a la setmana). Per tant, el tràfic de vehicles es defineix de categoria T42 (menys de 25 vehicles 

pesats al dia). No es coneix el tipus de sòl de la parcel·la, i s’ha considerat que no té la qualitat 

suficient per tal de servir com explanada. S’ha decidit utilitzar una explanada de categoria E2 o E3, 

consistent en una pavimentació amb formigó en massa HF-4 amb un espessor mínim de 18 cm.  

6. DRENATGE SUPERFICIAL 

Les superfícies impermeables de l’EDAR són el forjat de la coberta dels tancs polivalents i les 

cobertes de l’edifici, els biodiscs i els decantadors lamel·lars. El paviment del camí de circulació de 

vehicles és de formigó en massa i per tant també és impermeable. Així doncs, totes aquestes 

superfícies caldrà drenar-les. 

Les cobertes dels biodiscs i els decantadors lamel·lars ja presenten un pendent suficient per a un 

correcte drenatge. L’aigua de pluja que caigui sobre aquestes cobertes drenarà cap a la superfície 

enjardinada amb gespa, i per tant, s’acabarà infiltrant al terreny natural.  

Per altra banda, l’aigua de pluja que caigui sobre la coberta de l’edifici, caurà després sobre la 

explanació de tot-u artificial.  

A la zona dels tancs polivalents s’ha optat per col·locar un paviment d’anivellació de formigó a 

una aigua amb una pendent de l’1 %, que dirigeixi l’aigua cap a la zona del principi dels tancs. El 

paviment d'anivellació tindrà un gruix mínim de 5 cm (als extrems) i un gruix màxim de 17 cm. 

Aquest paviment anirà cobert amb una capa d'escorça (permeable) per tal de donar la mateixa cota 

a tota la superfície final i permetre la circulació de l’aigua per sobre del paviment d’anivellació. El 

gruix màxim d'escorça serà de 14 cm (al final del tanc) i el mínim de 2 cm (al inici dels tancs). 

Les voreres de l’edifici també tindran una pendent de l’1 %. D’aquest manera es dirigirà l’aigua 

cap a l’explanació de tot-u i des d’aquí a les reixetes de drenatge que es col·locaran en tot el 

perímetre de la planta. Entre les reixetes i la zona enjardinada del costat de la tanca es col·locarà una 

vorada jardinera per contenir les terres. 

Les aigües drenades a la zona sud-est es dirigiran, mitjançant canonades de PEAD al pous de 

registre de la planta que conduiran les aigües de pluja al inici del tractament (pou de bombament). 

Per altra banda, les aigües drenades a la zona nord-oest es dirigiran directament a les canonades de 

by-pass de la planta. 

7. ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE 
 

La xarxa d’abastament d’aigua potable es projecta mitjançant una conducció en Polietilè d’Alta 

Densitat Banda Blava de diàmetre 50 mm que discorre des de la connexió amb la xarxa municipal de 

Montoliu de Lleida fins a la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR.  
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8. SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

L’escomesa de l’energia elèctrica es realitzarà a partir de la xarxa de distribució elèctrica bàsica 

pertanyent a la Distribuïdora Elèctrica de Montoliu S.L. o de la línea de mitja tensió de Fecsa-Endesa 

que rodeja Montoliu de Lleida i que discorre paral·lela al canal de Seròs, a les proximitats del camí 

d’accés a l’EDAR. 

La línea elèctrica discorrerà en la seva totalitat soterrada, aprofitant la rasa executada per al 

col·lector de Montoliu i l’aigua d’abastament. Un cop a l’EDAR, es distribuirà l’energia elèctrica a 

totes les instal·lacions que requereixin de subministrament. 

9. ENLLUMENAT 

Tot i que les tasques a desenvolupar durant l’explotació de l’EDAR es poden realitzar durant les 

hores de llum, és necessària la instal·lació d’una xarxa d’enllumenat que permeti identificar els vials, 

l’edifici i la zona de processos de depuració per tal de proporcionar seguretat durant les hores de 

foscor. 

S’ha optat per col·locar 8 fanals de columna tubular de potència de 225W, situats al voltant de 

l’edifici d’explotació i al llarg del vial de circulació, en el perímetre de la parcel·la. 

La instal·lació de l’enllumenat exterior es realitzarà amb cable d’aïllament de 6 mm2 de secció 

mínima. L’encesa de l’enllumenat serà per mitjà de programador o manualment des de l’oficina de 

control. 

10. JARDINERIA 

La jardineria permet millorar l’aspecte general de l’EDAR i reduir el seu impacte ambiental. De 

forma general s’ha evitat situar zones de jardineria prop de la zona de processos de depuració. 

També s’ha evitat la instal·lació d’espècies que requereixin de reg de forma habitual i s’ha escollit 

plantació arbustiva i arbres que s’adaptin a la climatologia de la zona. 

Els criteris de selecció de la vegetació per a les zones de jardineria han estat: 

� Baix requeriment hídric: No està previst utilitzar aigua de reg en els seu manteniment de 

manera habitual. En situacions de sequera extrema es preveu destinar part de l’aigua 

potable del punt que hi ha instal·lat per a aquesta finalitat però recalcant l’excepcionalitat 

de la mesura.  

� Adaptació a les condicions de l’entorn: Per aquest motiu s’ha seleccionat vegetació 

autòctona, que no suposi una alteració de les condicions de l’entorn ni pugui actuar com a 

vector de transmissió de noves espècies. Alhora, aquest criteri enllaça amb l’anterior. 

� Cobertura vegetal mitjana: No es requereix una estabilització important del sòl i es tracta 

d’aconseguir un efecte de pantalla visual mig.  

� Climatologia de la zona: Es tracta de clima mediterrani, caracteritzat per hiverns suaus i 

estrès hídric estival. 
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En els terrenys del terme municipal de Montoliu de Lleida, la vegetació potencial està bàsicament 

composada per màquia de garric i arçot.  

Per tant, la formació arbustiva seleccionada pròpia de la vegetació de la zona és la Savina comuna 

(Juniperus phoenicea). És una planta molt resistent al fred, la calor, la secada i els sòls pobres o 

lleugerament salins. Pot arribar a ser un arbre de fins a 12 metres d’alt o ser un arbust de dos 

metres. És comú utilitzar-lo en jardineria. 

La distribució de la plantació es realitzarà cada 1.5 metres en el perímetre de l'EDAR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Savina comuna (Juniperus Phoenicea) 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest document és que tots els punts característics de l’obra tinguin unes 

coordenades X-Y referides a uns eixos definits i que a més, tots aquests punts puguin materialitzar-

se en el terreny des de dos bases de replanteig com a mínim. 

2. REPLANTEIG 
 

2.1 BASES TOPOGRÀFIQUES DE REPLANTEIG 

S’han d’escollir les bases de partida mes properes a l’obra, com a mínim tres. Les bases que 

anomenem a continuació s’hauran iniciat a partir de vèrtexs geodèsics, i segons el sistema de 

referència geodèsic ETRS89. 

Base 1: Camí del riu Albatàrrec 

X = 300235.50   Y = 4605285.13 

Base 2: Carretera entrada Urbanització l’Abellà 

X = 299498.39   Y = 4604738.53 

Base 3: Canal de Seròs a l’entrada de Montoliu de Lleida 

X = 298825.45   Y = 4604054.41 

En els plànols número 4.1 i 4.2 del document de plànols del projecte, s’hi indiquen els punts de 

referència necessaris per a poder replantejar tota l’obra. Aquests punts es llisten en coordenades 

UTM, les quals s’adjunten a continuació. 

2.2 PUNTS DE DEFINICIÓ DE L’ALINEACIÓ DEL COL·LECTOR 

En el plànol en planta del col·lector pel replanteig, es mostren els punts característics per definir 

correctament l’alineació. Aquests punts venen representats per cercles amb una creu interior, i 

tenen un nom el qual s’escriu juntament amb el cercle. El centre d’aquest cercle, en la intersecció de 

la creu, ve definit per unes coordenades UTM, les quals s’han llistat a continuació: 

 

• Punts replanteig col·lectors 

Punt X - UTM Y - UTM 

1. 300224.23 4605293.82 
2. 300134.89 4605283.18 
3. 299935.41 4605297.55 
4. 299849.25 4605250.16 
5. 299820.04 4605170.35 
6. 299839.93 4605091.20 
7. 299743.38 4605044.44 
8. 299714.22 4605003.82 
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9. 299564.31 4604871.59 
10. 299377.34 4604757.13 
11. 299119.21 4605231.19 
12. 299044.44 4605166.50 
13. 299018.29 4605123.88 
14. 298940.64 4605060.88 
15. 298821.36 4604998.25 
16. 298787.16 4604969.00 
17. 298708.21 4604963.54 
18. 298638.09 4604907.12 
19. 298546.66 4604788.79 
20. 298824.65 4604023.15 
21. 298796.52 4604118.54 
22. 298770.99 4604118.54 
23. 298741.56 4604223.35 
24. 298720.84 4604320.87 
25. 298553.69 4604738.14 

Taula 2. Punts de definició de l’alineació dels 
col·lectors. 

 

2.3 PUNTS DE DEFINICIÓ DE LA PLANTA DE L’EDAR 

En el plànol en planta de l’EDAR pel replanteig es mostren els punts característics en l’obra. 

Aquests punts venen representats per cercles amb una creu interior, i tenen un número associat que 

s’escriu juntament amb el cercle. El centre d’aquest cercle, en la intersecció de la creu, ve definit per 

unes coordenades UTM, les quals s’han llistat a continuació. 

 

 

Taula 2. Punts de definició de la planta de l’EDAR. 

• Punts de replanteig de l’EDAR 

Punt X - UTM Y - UTM Punt X - UTM Y - UTM 

1. 298513.49 4604759.37 16. 298477.03 4604793.60 
2. 298522.95 4604760.06 17. 298469.17 4604801.22 
3. 298516.35 4604753.25 18. 298467.59 4604798.44 
4. 298491.72 4604747.13 19. 298466.29 4604798.25 
5. 298495.53 4604753.04 20. 298464.87 4604795.64 
6. 298506.41 4604767.38 21. 298462.30 4604798.13 
7. 298492.59 4604772.89 22. 298465.18 4604801.11 
8. 298494.48 4604782.77 23. 298468.95 4604807.88 
9. 298478.67 4604771.67 24. 298454.58 4604792.73 

10. 298488.70 4604782.00 25. 298451.90 4604788.37 
11. 298472.71 4604777.44 26. 298443.53 4604793.87 
12. 298482.74 4604787.78 27. 298451.81 4604799.72 
13. 298479.04 4604791.65 28. 298465.13 4604816.14 
14. 298471.97 4604787.09 29. 298470.07 4604811.36 
15. 298474.31 4604790.80    



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 15. PROCESSOS CONSTRUCTIUS 

   



 



ÍNDEX 

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

2. REPLANTEIG .................................................................................................................................... 3 

3. OBRA CIVIL ...................................................................................................................................... 3 

3.1 CREUAMENT DE COL·LECTORS MITJANÇANT EMPENTA HORITZONTAL ................................ 3 

4. INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS ............................................................................................................... 4 

5. INSTRUMENTACIÓ, CABLEJAT I QUADRES ELÈCTRICS .................................................................... 4 

6. SEGURETAT I SALUT ........................................................................................................................ 5 

7. PROVES DE FUNCIONAMENT .......................................................................................................... 5 

  



Annex 15. Processos constructius 

 

2 
 

  



Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) 

 

3 
 

1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és fer una breu descripció sobre els diversos processos constructius 

que s’han de portar a terme per a la construcció dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i 

Albatàrrec. 

2. REPLANTEIG 

Es replantejarà sobre el terreny les següents actuacions a realitzar a l’obra: 

� Sobre els terrenys previstos on s’ubicarà l’EDAR es replantejarà la ubicació de les lloses de 

cimentació dels diversos equips que composen el tractament. 

� Es replantejarà sobre el terreny el traçat dels col·lectors. 

 

3. OBRA CIVIL 

En aquest apartat s’engloben els treballs de formigonat, encofrat i ferrallat de les diferents 

estructures que s’han de construir, ja siguin fonaments, murs, lloses, sabates, etc. També s’engloben 

les feines de paleta, de construcció de parets noves, la construcció d’arquetes i d’estructures 

metàl·liques, suports de canonades, equips i urbanització, així com les excavacions de terreny per 

col·locació de canonades, tancs i conductes elèctrics. 

En aquelles feines que ho requereixin, s’utilitzarà una retroexcavadora o miniexcavadora, segons 

l’accessibilitat de la zona. 

Les feines d’excavació es realitzaran sempre amb un treballador a peu de màquina per tal 

d’assegurar que no s’afecta a cap servei existent. 

Es disposarà a l’obra de quadrilles especialistes d’estructures que aplicaran les millors tècniques 

de construcció, tot seguint totes les normes de seguretat i salut, i amb el número necessari per 

complir la planificació del pla d’obres. 

3.1 CREUAMENT DE COL·LECTORS MITJANÇANT EMPENTA HORITZONTAL 

El col·lector de Montoliu de Lleida creua el canal de Seròs i la carretera C-230a en el seu traçat 

fins a la ubicació de l’EDAR.  

El creuament del canal de Seròs mitjançant una canonada aèria per sobre del canal presenta 

dificultats degut a la cota que se situa el col·lector del clavegueram de Montoliu de Lleida, per sota 

de la cota de la làmina d’aigua del canal. Si s’adoptés aquesta solució caldria un bombeig de les 

aigües, per tal d’assolir una cota superior a la del canal, la qual cosa suposaria un cost elevat tant a 

curt com a llarg termini. A més, la canonada aèria tindria un important impacte visual, que situant-se 

just a l’entrada principal del poble, no comptaria amb l’acceptació dels veïns de Montoliu de Lleida.  

Per la seva banda, la col·locació del col·lector en l’encreuament amb la carretera C-230a per la 

metodologia habitual d’excavació de rases implicaria interferir amb el tràfic i obligaria a desviar-lo 

per altres vies.  
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Per tal d’evitar aquestes problemàtiques es fan necessaris 2 encreuaments pel sistema 

d’empenta horitzontal amb crics hidràulics i perforació rotativa, amb tub de formigó armat amb 

camisa d’acer. 

Es farà un pou d’atac des d’on es col·locaran els crics hidràulics i s’aniran col·locant els tubs 

armats amb camisa d’acer, els quals s’aniran empenyent fins a l’altre banda del canal o carretera, on 

s’haurà fet un pou de sortida de la perforadora. 

D’aquesta manera no es fa necessari ocupar més terreny que els afectats per al projecte. 

4. INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS 

A mida que vagin arribant els diferents equips encarregats, s’aniran aplegant a una zona on 

quedin protegits de la climatologia, a l’espera de la instal·lació en el seu lloc. 

Un cop preparats els elements on van ubicats els equips, personal expert en muntatges d’aquest 

tipus d’instal·lacions o personal del proveïdor a qui s’ha comprat l’equip, procedirà a la instal·lació de 

l’equip en el lloc previst, assegurant la seva estabilitat. 

A continuació es realitzaran les connexions de canonades i caldereria corresponent als equips: 

connexions hidràuliques d’aigua, fang, o poli, etc. connexions de les canonades d’aspiració o 

impulsió, etc.  

Quan s’hagin fet les connexions elèctriques, es procedirà a la comprovació de les característiques 

i condicions de funcionament de tots els elements, en buit i en càrrega. Es realitzarà la comprovació 

del sentit de gir i arrencament de les màquines, comprovació de vibracions, proves d’hermeticitat, 

simulació de dispar de relés de protecció, proves d’aïllament, comprovació d’enclavaments i 

accionaments, etc. 

5. INSTRUMENTACIÓ, CABLEJAT I QUADRES ELÈCTRICS 

Les feines de cablejat i confecció de quadres elèctrics es subcontractarà a una empresa elèctrica, 

acreditada per legalitzar les instal·lacions a executar. 

Un cop finalitzat i previ a la posada en funcionament en automàtic dels nous equips es 

començarà el repàs de la instrumentació i maniobra existent per assegurar-ne la comunicació. 

S’incidirà en: 

� estat de terres 

� verificació d’apantallaments en la transmissió de senyals 

� verificació de contactes de maniobra 

� verificació d’entrades i sortides dels PLC existents 

� etiquetatge de cables de senyal i mòduls de PLC 

� calibració analògica d’equips 

Un cop instal·lats tots els equips projectats s’iniciarà una segona etapa de programació per afinar 

els funcionaments en mode remot i automàtic. 
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6. SEGURETAT I SALUT 

Es procedirà a l’execució de l’obra amb la minimització de riscos. S’utilitzarà la metodologia de 

treball desenvolupada pel propi servei de prevenció de riscos. 

Es redactarà un Pla de seguretat i salut específic per aquesta obra i s’assegurarà que les 

subcontractes compleixin aquest Pla, i que presentin les seves avaluacions de riscos particulars, tc1, 

tc2 i cursos de formació pels seus treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

7. PROVES DE FUNCIONAMENT 

L’etapa de proves de funcionament s’inicia amb la posada en marxa de les instal·lacions i 

l’entrada de l’aigua residual a tractar a les mateixes. Comprendrà totes les operacions necessàries 

per aconseguir el funcionament estable de la instal·lació, que és aquell en que cada un dels elements 

que la integren funcionen de la forma prevista en el Projecte i s’obtinguin els resultats de tractament 

previstos. 

Al finalitzar el període de proves de funcionament i en funció dels resultats de les proves 

realitzades, la DIRECCIÓ D’OBRA comprovarà el correcte funcionament de la instal·lació i el 

compliment de les característiques ofertades, procedint, en cas favorable, a la RECEPCIÓ de les 

obres. En la preceptiva ACTA DE RECEPCIÓ, s’hauran d’adjuntar els següents documents: 

� Relació de problemes de funcionament que queden por resoldre. 

� Llista dels punts que deuran ser especialment observats i vigilats al llarg del període de 

garantia. 

� Programa i especificacions de les proves que s’hauran de realitzar al llarg de l’etapa de 

garantia. 

� Manual de funcionament i manteniment de les instal·lacions. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’opció de construir una EDAR basada en la tecnologia de Biodiscs suposa tot un plegat 

d’avantatges ambientals respecte a la majoria d’alternatives tecnològiques existents al mercat. 

A més, la posterior gestió i explotació de les instal·lacions basades en Biodiscs també es molt 

respectuosa amb el entorn. 

Així, tant la sostenibilitat com el respecte pel medi ambient demostrada per les EDAR d’aquests 

tipus es basen, principalment, en els següents arguments: 

� Mínim impacte visual i paisatgístic i màxima integració en l’entorn gràcies a la seva 

instal·lació semi-soterrada. 

� Mínima generació de sorolls i olors gràcies al seu disseny i als pocs equips 

electromecànics que componen les instal·lacions. 

� Mínim consum energètic (fins a un 20% del que consumeix una EDAR convencional de 

fangs activats). 

En qualsevol cas, a més de les bonances inherents de la gestió i explotació d’aquesta mena 

d’EDAR’s es molt important dur a terme les obres de construcció considerant totes les directrius i 

recomanacions ambientals que possibilitin la seva execució amb un mínim impacte de cara a 

l’entorn. 

En el present annex es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l'obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l'1 de gener de 

2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única, s'estableix quins residus s'han de 

considerar perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), encara que aquests no tenen 

per què coincidir. 

El CRC continua sent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels 

residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l'aplicació 

del nou Catàleg Europeu de Residus, com és el cas de la seva classificació. 

En aquest annex també es defineix el Pla de gestió de residus a les obres de construcció. 

2. PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ 
 

2.1 OBJECTIU DEL PLA 

Durant l’execució de l’obra apareixen moltes oportunitats per a reduir l’impacte ambiental dels 

residus que en ella es generen. 

Els objectius generals de l'aplicació d'un Pla de Gestió de Residus consisteixen principalment en: 
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� Incidir en la cultura del personal de l'obra amb l'objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 

� Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l'obra. En aquest cas 

els objectius es centraran en analitzar la situació i identificar on es pot evitar la producció 

de residus mitjançant la classificació en origen i la correcta gestió externa dels residus, un 

millor emmagatzematge dels materials que arriben a l’obra, i la reutilització i el reciclatge 

dels mitjans auxiliars i materials sobrants que s’utilitzaran a la seva execució. 

Així, per a aconseguir una gestió eficient dels residus originats en el procés de construcció hem 

d’assolir els següents objectius: 

� REDUIR els mitjans auxiliars i materials sobrants per a disminuir el volum de residus que 

es generen. 

� REUTILITZAR els mitjans auxiliars per a utilitzar-los novament, sense transformar. 

� RECICLAR els mitjans auxiliars i materials sobrants transformant-los en matèria de nous 

productes. 

S’entén per mitjans auxiliars aquells productes i materials que són necessaris per a l’execució de 

l’obra i que no queden incorporats a la mateixa; per exemple, les bastides, els encofrats, etc. Els 

materials sobrants són els que s’originen en els embalatges que contenen els productes i materials 

quan arriben a l’obra i les restes dels materials utilitzats en la mateixa. 

2.2 DESCRIPCIÓ I CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓ 

Abans de començar a parlar sobre la millor manera de gestionar els residus deuríem tenir clar 

alguns conceptes bàsics com per exemple ¿què és un residu? ¿quants tipus hi ha? 

Un residu és qualsevol substància u objecte del qual el seu posseïdor es desfasi i tingui la intenció 

i l’obligació de desfer-se. 

2.2.2 CLASSIFICACIÓ EN “ESPECIALS” I “NO ESPECIALS” 

Els residus de la construcció es classifiquen en dos grups: no especials i especials. 

En els residus no especials s’inclouen aquells que no presenten cap risc de pol·lució de les aigües, 

dels sòls i de l’aire (anomenats inertes, com per exemple el formigó, la ceràmica i els metalls entre 

altres) i aquells que per la seva naturalesa poden ser tractats o emmagatzemats a les mateixes 

instal·lacions que els residus domèstics (anomenats banals, com per exemple el paper, cartró, 

plàstics, fusta, asfalt, làmines asfàltiques entre altres.) 

Els residus especials són aquells que estan formats per substàncies tòxiques, inflamables, 

irritants, cancerígenes o que provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. Tot això 

fa que sigui potencialment perillosos per a la salut i el medi ambient i que poden ser considerats 

com a residus industrials especials. Són exemples de residus especials l’amiant, els conservants de 

fusta, els aparells amb CFCs, el PCB, les pintures i els tubs fluorescents entre altres. 
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Hem parlat de residus domèstics i industrials especials. Això es deu a que des del punt de vista de 

gestió dels residus aquests es classifiquen en els següents grups: residus sòlids urbans, residus 

industrials, residus de construcció o demolició, vehicles fora d’us, residus d’envàs i embalatge. 

Segons la classificació abans comentada, els diferents residus generats en la construcció queden 

agrupats de la següent manera: 

• Residus no especials 

Residus inerts 

Pedres naturals, roca  

Terres  

Restes vegetals  

Productes manufacturats en obra Cal, silicats de calci, formigó, ciments, pedra 

artificial, morters i aglomerats hidràulics. 

Ceràmica Toba cuita, maons, porcellana, materials 

refractaris i argila. 

Guix Guix com a tal i pladur 

Llanes minerals Llana de vidre, de roca, d’escòries 

Vidre Vidre transparent, opac, translúcid. 

Residus banals 

Metalls (no metalls, pesats)  

Formigó cel·lular  

Fusta Fusta no tractada, ja que alguns additius li donen 
caràcter perillós 

Productes de síntesi Productes bituminosos, cautxú natural, silicona 
Materials adhesius per a fixació Coles animals, vegetals 
Accessoris per a pintures Absorbents 
Cablejat elèctric  
Paper, cartró, plàstics, restes de ferreteria  
Gots, draps de neteja, roba de treball  

Taula 1. Residus no especials de la construcció 

 

• Residus especials 

Construcció 

Materials per a juntes: betums i amiant 
Elements i materials de fixació: productes de soldadura 
Modificadors de les propietats biològiques: germicides, antioxidants i cerosotes 
Pintures i vernissos: vernissos i laques, pintures metàl·liques, materials bruts (rodets, brochas) 
Diversos productes químics: anticorrosius, dissolvents, funguicides, insecticides, acids 
Metalls: Plom, crom, zinc, estany i níquel 
Fusta: tractada i laminada-encolada 
Hidrocarburs 
Productes hidrocarbonatats obtinguts de l'hulla 
Residus de l’agricultura i de l’elaboració d’aliments 

Taula 2. Residus especials de la construcción 
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2.2.3 CLASSIFICACIÓ SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, els residus de la construcció s'inclouen en els següents 
grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS: 
 
(17) Residus de la construcció i demolició 
 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics 

17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
 
17 02 Fusta, vidre i plàstic 

17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 

17 02 03 Plàstic 

17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres productes enquitranats 

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 170301 

 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

17 05 Terra (inclosa la d’excavacions en zones contaminades), pedres i llots de 

drenatge 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

(19) Residus de les instal·lacions per al tractament de residus, de les plantes externes de tractament 

d'aigües residuals i de la preparació d'aigua per a consum humà i d'aigua per a ús industrial 

 

(20) Residus municipals (residus domèstics residus assimilables procedents dels comerços, indústries 

i institucions), incloses les fraccions recollides selectivament 

 

20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de cementiris) 

20 02 01 Residus biodegradables 

 

(15) Residus d'envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en una altra categoria 

 

RESIDUS ESPECIALS (tractament específic) 

(13) Residus d'olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 
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(02) Residus de l'agricultura, horticultors, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la 

preparació i elaboració d'aliments 

 

02 01 Residus de l'agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

 

2.3 ETAPES DE LA PLANIFICACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS 

A continuació es descriuen les etapes en les que ha d’estructurar-se la planificació de la Gestió 

dels residus per a garantir la seva eficiència i eficàcia. 

En primer lloc, el Cap d’Obra, ha d’establir la quantitat i la naturalesa dels residus que es van a 

originar a cada etapa de l’obra. 

Si apareix un residu que no està contemplat en l’anterior llistat i del qual no es té la seguretat de 

la seva classificació es consultarà en el catàleg europeu de residus o amb la Direcció Facultativa per a 

determinar la seva classificació i la seva posterior gestió. 

A continuació s’ha d’establir l’escenari de la gestió externa. S’ha de conèixer que el gestor escollit 

estigui autoritzat per la Junta de Residus així com tenir informació dels centres de gestió més 

pròxims a la nostra obra, les seves condicions d’admissió, distància i taxes. El gestor s’ha 

d’encarregar de proporcionar el tipus de contenidor específic per a cada tipus de residu. Una vegada 

coneguts els costos de la manipulació dels residus en obra, dels lloguers de contenidors, del 

transport i de les taxes de dipòsit dels residus per a cadascuna de les etapes de l’obra, s’ha de 

determinar (per etapes i en el seu conjunt) el cost final de la gestió de l’obra determinada. 

2.4 GESTIÓ DELS RESIDUS 

 

2.4.1 GESTIÓ DE RESIDUS NO ESPECIALS 

Consultat el "Catàleg de Residus de Catalunya", els residus generats en aquesta obra es gestionen 

mitjançant els següents processos: 

- T 11-Disposició de residus inerts 

� Formigó 

� Metalls (Plom, coure, ferro, acer, fundició, zinc, alumini i aleacions)  

� Vidres, plàstics 

- T 15-Disposició en dipòsit de terres i runes 

� Formigó, mamposteria i obra de fàbrica. Reutilització i reciclatge. 

� Materials ceràmics (Maons, rajoles, revolto, teula i aparells sanitaris). Reciclatge com a grava 

en sub-bases de firmes, reples, les teules, els petits elements de maons, etc. Les peces 

senceres dels sanitaris poden ser reutiltizats. 

� Vidre 

� Terres (Terres superficials i procedents d’excavació) Reutilització com a material de replè i 

cobriment (en la mateixa obra, paissatges...). 
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� Paviments (Asfalts, oxiasfalts, betums, neopre i cautxú). Reciclatge. Reincoroporació en 

massa per a fer paviments i ferms de carreteres. 

� Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 

- V 11-Reciclatge de paper i cartró 

- V 12-Reciclatge de plàstics 

- V-14 Reciclatge de vidre 

- V-15 Reciclatge i recuperació de fustes 

- V 41-Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

- V 83-Compostatge 

El seguiment es realitzarà documentalment i visual tal com indiquen les normes del Catàleg de 

Residus de Catalunya. Documentalment es comprovarà mitjançant: 

� Fitxa d'Acceptació (FA): Acord normalitzat que, per a cada tipus de residu, s'ha de subscriure 

entre el productor o posseïdor del mateix i l'empresa gestora escollida. 

� Full de seguiment (FS): Document que ha d'acompanyar cada transport individual de residus 

al llarg del seu recorregut. 

� Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que permet la recollida 

amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a un màxim de vint productors o 

posseïdors de residus. 

� Fitxa de destinació: Document normalitzat que ha de subscriure el productor o posseïdor 

d'un residu i el destinatari del mateix i que té com a objecte el reconeixement de l'aptitud 

del residu per ser aplicat a un determinat sòl, per a ús agrícola o en profit de la ecologia. 

� Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la recepció del residu, el 

productor o posseïdor del residu. 

 

2.4.2 GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS 

Els residus especials contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, cancerígenes o 

provoquen reaccions nocives en contacte amb altres materials. El tractament d'aquests consisteix en 

la recuperació selectiva, per tal d'aïllar-los i facilitar el seu tractament específic o la deposició 

controlada en abocadors especials, mitjançant el transport i tractament adequat per un gestor 

autoritzat. 

D'entre els possibles residus generats a l'obra es consideraran inclosos en aquesta categoria els 

següents: 

� Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els recipients que els contenen. 

� Olis usats, restes d'olis i fungibles usats en la posada a punt de la maquinària, així com 

envasos que els contenen. 

� Mescles d'olis amb aigua i d'hidrocarburs amb aigua com a resultat dels treballs de 

manteniment de maquinària i equips. 
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� Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com els recipients que 

els contenen. 

� Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com els envasos que els contenen. 

� Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments mèdics a la zona d'obres. 

� Residus fitosanitaris i herbicides, així com els recipients que els contenen. 

A continuació s'indiquen les diverses possibilitats de gestió segons l'origen del residu: 

Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinària es disposaran en 

bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la legislació sobre residus tòxics i perillosos i es 

concertarà amb una empresa gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta 

gestió de la recollida , transport i tractament de residus. 

La Generalitat de Catalunya ha assumit la titularitat en la gestió d'olis residuals. La Junta de 

Residus, després del corresponent concurs públic, ha fet concessionària l'empresa CATOR, SA, la qual 

és encarregada en l'actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats que es generen a 

Catalunya. 

Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos que han de ser gestionats de forma 

especial segons el CRC. Hauran emmagatzemar en bidons adequats per a aquest us, donant especial 

atenció per evitar qualsevol abocament especialment en transvasament de recipients. 

Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran específicament i seran lliurats a 

un gestor i transportista autoritzat i degudament acreditat. S'utilitzaran envasos clarament 

identificables, diferents per a cada tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d'evitar 

fuites durant la seva manipulació. 

En cas que es produeixi l'abocament accidental d'aquest tipus de residus durant la fase 

d'execució, l'empresa licitadora notificarà immediatament el que s'ha produït en els organismes 

competents, executant les actuacions pertinents per retirar els residus i elements contaminats i 

procedir a la seva restitució. 

En l'aplicació de la legislació vigent en l'etiqueta dels envasos o contenidors que contenen residus 

perillosos figurarà: 

� El codi d'identificació dels residus 

� El nom, adreça i telèfon del titular dels residus 

� La data d'envasat 

� La naturalesa dels rics que presenten els residus 

Pel que fa als olis usats, esmentar la prohibició de realitzar qualsevol abocament en aigües 

superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o sistemes d'evacuació d'aigües residuals, 

prohibició que es fa extensible als residus derivats del tractament d'aquests olis usats. 

2.4.3 “LES BONES PRÀCTIQUES A L’OBRA” 

En primer lloc els materials han d’estar correctament emmagatzemats. Per això el Cap d’Obra 

deu elaborar un plànol de la seva ubicació. 
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El correcte emmagatzematge dels materials aconsegueix controlar el seu stock i facilita la seva 

utilització, i si el dipòsit és segur, pot també reduir el vandalisme i els robatoris. Així, s’ha de decidir 

el lloc del seu emplaçament, que tingui un fàcil accés i sigui conegut per totes les persones que 

integren l’obra. 

Els materials han d’estar allunyats d’àrees reservades per als residus i fora del tràfic intens de 

l’obra, ja que de no ser així podrien resultar danyats. També han de quedar protegits de la pluja i de 

la humitat, que pot fer-los malbé irremeiablement, com passa amb els aglomerants hidràulics, 

ciments, etc... 

Els embalatges amb els que es transporta el material han de ser suficientment estables i 

resistents. Si no és així, poden trencar-se o bolcar-se com per exemple els palets que han de ser 

carregats, manipulats i acoblats de forma convenient per a que no bolquin o caigui material. No han 

de ser fràgils o estar en mal ús, perquè, a l’utilitzar-los per al moviment de materials dins de l’obra, 

podrien trencar-se originant residus, fins i tot constituirien un perill potencial per a la seguretat dels 

treballadors. 

A la Taula 3 es proposa la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primes que 

arriben a l’obra, i que la seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus que s’originen o 

deixalles de materials. 

En el mateix plànol d’ubicació s’ha de determinar les zones en les que es col·locarà els diferents 

contenidors dels residus. Una condició necessària per al reciclatge dels residus de construcció és el 

poder realitzar una separació curada. Aquest contenidors a l’igual que el que succeeix amb la zona 

d’emmagatzematge dels materials, han de ser col·locats en aquelles zones que tinguin un fàcil accés 

la maquinària i els vehicles per a aconseguir que la recollida sigui més senzilla. Si, per el contrari, no 

es condiciona aquesta zona, s’haurà de moure els residus d’un costat a altre fins a dipositar-los en el 

camió que els reculli. 

A més, es perillós tenir pilons de residus dispersos per tota l’obra, perquè fàcilment són causa 

d’accident. Així doncs, s’ha d’assegurar un adequat emmagatzematge i evitar moviments 

innecessaris, que entorpissin la marxa de l’obra i no faciliten la gestió eficaç dels residus. En 

definitiva, s’han de posar tots els mitjans per a emmagatzemar-les correctament, i a més, treure’ls 

de l’obra tan ràpidament com sigui possible, perquè l’emmagatzematge en un solar ple constitueix 

un greu problema. 

Tan mateix els responsables de l’obra, han de preveure un número suficient de contenidors en 

especial quan l’obra genera residus constantment i avançar-se abans de que quedi cap buit a on 

dipositar els residus. 

Tots els que participen en l’execució material de l’obra tenen una responsabilitat real sobre els 

residus; des del peó fins a la direcció facultativa, tots tenen la seva part de responsabilitat. Tots 

aquells que participen en el projecte poden fer que la seva intervenció sigui beneficiosa per a la 

minimització dels residus. 
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Requeriments especials 

Sorra i grava     
Emmagatzemar en una base dura per a 
reduir deixalles 

Terra superficial i 
roques 

    
Emmagatzemar sobre una base dura per a 
reduir deixalles. Separar de contaminants 
potencials. 

Guix i ciment X  X  Evitar que s’humitegin 

Maó i blocs de 
formigó. 
Llambordes. 

  X X 
Emmagatzemar en els embalatges originals 
fins al moment del seu us Protegit del tràfic 
de vehicles. 

Peces de voreres    X 
Protegir dels moviments de vehicles i de la 
dispersadora de quitrà. 

Prefabricats de 
formigó 

   X 
Emmagatzemar en embalatges originals fins 
al moment del seu ús. 

Teula de ceràmica i 
pissarra 

 X X X 
Mantenir en els embalatges originals fins al 
moment del seu ús 

Rajoles de 
revestiment 

X X   
Embolicar amb polietilè per a prevenir 
rallades 

Fusta X X  X Protegir tots els tipus de fusta de pla pluja 

Metalls X X   
Emmagatzemar en els embalatges originlas 
fins al moment de l’ús 

Vidre pla i en 
general 

 X X  
Protegir el vidre de les trencades causades 
per mal funcionament o moviment del 
vehicle 

Pintures  X   Protegir del robatori 

Membranes 
bituminoses 

X X   
Emmagatzemar en rotllos i protegir amb 
polietilè 

Material aïllant X X   Emmagatzemar amb polietilè 

Rajoles de ceràmica X X  X 
Emmagatzemar en els embalatges originals 
fins el moment de l’ús. 

Fibres de vidre X   X  

Ferreteria X X    

Olis  X   

Emmagatzemar en camions, tanques o lates, 
segons la quantitat. 
Protegir el contenidor de danys per a reduir 
el risc de vessaments. 

Taula 3. Manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primeres que arriben a obra. 
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2.4.4 RECOMANACIONS PER ALS RESPONSABLES DELS RESIDUS EN L’OBRA 

Els responsables dels residus a l’obra són el cap d’obra i l’encarregat. 

� En tot moment es compliran les normes i ordres dictades en aquest pla. 

� Tot el personal de l’obra coneixerà les seves responsabilitats en relació a la manipulació dels 

residus d’obra. 

� Les iniciatives per a reduir, reutilitzar i reciclar els residus en l’obra han de ser coordinades 

degudament. 

� Animar al personal de l’obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus. 

� Facilitar la difusió, entre tot el personal de l’obra, de les iniciatives i idees que surten en la 

pròpia obra per a la millor gestió dels residus. 

� Informar a la Direcció Facultativa en referència de les possibilitats d’aplicació dels residus en 

la pròpia obra o en altre. 

� Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus en 

l’obra, i per això s’han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora 

d’ella. 

� Els contenidors han d’estar etiquetats correctament, de forma que els treballadors de l’obra 

coneguin on deuen dipositar els residus. 

� Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans 

d’optar per usar materials procedents d’altres solars. 

 

2.4.5 RECOMANACIONS PER AL PERSONAL DE L’OBRA 

S’han de complir les normes i ordres dictades per la direcció tècnica de l’obra per al control dels 

residus. 

A cada obra s’hauran de complir atentament les normes generals relatives a la gestió dels residus 

que en ella s’originen contemplades en el pla de gestió de residus. Tan mateix com cada obra té 

unes característiques pròpies, cadascuna d’elles haurà de complir les ordres i criteris particulars 

establerts per la direcció tècnica, contemplades en el procediment específic de la gestió dels residus. 

Tots els que intervinguin a l’obra, cadascun en el seu àmbit específic de treball, han de participar 

activament per a millorar la gestió dels residus. 

El personal de l’obra no ha de limitar-se al compliment de les normes i ordres establertes per la 

direcció tècnica en el pla de gestió de residus, sinó que també ha de pensar en la forma en que la 

gestió dels residus pot resultar més eficaç. Per això s’han de proposar idees referides a com reduir, 

reutilitzar o reciclar els residus produïts en l’obra. Aquestes suggerències hauran de ser comunicades 

a l’encarregat de l’obra amb la fi de que puguin incorporar-se al procés general. 

La separació selectiva dels residus ha de produir-se en el moment en que aquests s’originen. 

La manera més eficaç de reduir els residus és establir un control des del mateix moment en que 

es produeixen. S’ha d’aconseguir que estiguin el menor temps possible fora dels contenidors 

preparats per al seu emmagatzematge. D’aquesta manera s’aconsegueix que no es mesclin amb 

altres, i s’evita l’increment dels costos de gestió que significaria la seva separació. 
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Els residus s’hauran de dipositar en contenidors, sacs o dipòsits adequats. 

Els residus s’han de dipositar en recipients preparats a tal efecte, de manera que no quedin fora 

d’ells, ni tampoc tinguin perill de que es barregin uns amb altres. En ambdós casos, el resultat de la 

falta de cura en la seva deposició originarà residus de difícil gestió, que probablement acabaran en 

l’abocador. 

Tanmateix, els contenidors han d’estar convenientment etiquetats en funció dels residus que es 

dipositaran. Aquestes etiquetes han d’informar sobre quins materials poden o no, emmagatzemar-

se a cada recipient. La informació deu ser clara i precisa. 

Ha de ser de gran format i resistents a l’aigua. 

Els contenidors de residus deuen transportar-se coberts. 

Els contenidors, sacs, barrils, o la caixa del camió que transporta els residus ha d’estar coberta, de 

manera que els moviments i les accions a que estan sotmesos no sigui causa d’un vessament 

incontrolat, encara que sigui de petites quantitats (que són difícilment gestionables). 

Evitar males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el desfet de 

materials a la posta en obra. 

Quan una partida d’obra s’executa en excés, es malgasten materials, energia, ma d’obra i mitjans 

auxiliars, a més d’originar més residus. Per exemple, si s’executa una excavació de major volum del 

previst, en l’execució de la cimentació es malgastarà i a més originarà un excés de volum de terres, 

que haurà d’eliminar i es malgastarà formigó que no seria necessari. 

2.5 CARACTERÍSTIQUES MATERIALS DELS RESIDUS GENERATS A L’OBRA 

 

2.5.1 TERRA SUPERFICIAL 

És un material molt delicat però molt útil. S’ha de procurar utilitzar-la el més abans possible 

després de haver-la extreure-la. 

La terra superficial és la capa orgànica del sol, que sosté la vegetació. És un material delicat que 

s’ha d’utilitzar d’immediat. Si no fora possible, però està previst reutilitzar-la al final de l’obra, s’ha 

d’emmagatzemar amb cura. 

L’alternativa més recomanable és utilitzar la terra superficial per a la formació del paisatge 

artificial de la pròpia obra: en la urbanització de les zones verdes, com jardins i parcs, i en tots els 

llocs en que es preveu la plantació de vegetació. 

Quan, degut a les característiques de l’obra, no sigui possible reutilitzar-la, convé contemplar 

altres possibilitades que la simple opció d’enviar-la a l’abocador; és possible que altres obres 

pròximes necessiten aquesta classe de terres per als usos que hem descrit. 

Altres aplicacions d’interès són, per exemple, la reutilització en la restauració de sols 

contaminats, en replenats de terres, en terraplens i en la reposició de perfils de canteres 

abandonades. 
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L’emmagatzemament curós de les terres és imprescindible per a aconseguir mantenir les 

qualitats del material. En aquest sentit s’hauran d’observar les següents recomanacions: 

� Emmagatzemar les terres superficials de manera que no tingui perill de contaminació amb 

altres residus. 

� Evitar els danys que poden ocasionar el tràfic dels vehicles: no s’ha de permetre circular 

sobre les terres perquè es fa malbé la seva estructura. 

� Delimitar un lloc exclusiu per a l’emmagatzemament de les terres, formant piles d’una 

alçada inferior a dos metres (si són més altes, la pressió sobre les mateixes també danya la 

seva estructura). 

� La terra s’ha de mantenir tan seca com sigui possible, i la forma més fàcil d’aconseguir-lo és 

utilitzant-la lo abans possible. 

� La terra, una vegada emmagatzemada, només ha de ser moguda per a reutilitzarla, perquè 

els moviments causen deteriorament. 

 

2.5.2 TERRES SOBRANTS DE L’EXCAVACIÓ 

És imprescindible que el Cap d’Obra planifiqui els moviments de terres necessaris, establint com 

manipular el terreny per a que es produeixi la menor quantitat de terres sobrants. Aquesta anàlisis 

es basarà en l’estudi del projecte, puguent-se plantejar, si és el cas, diverses alternatives: elevar la 

cota del terreny, restaurar rases de préstec, no excavar massa els ciments, refer el paisatge, etc... 

Una vegada planificat el moviment de terres necessaris, es decidirà si s’ha de traslladar a 

l’abocador o si s’haurà de conservar alguns sobrants d’excavació, per si més tard és necessari un 

eventual reemplaçament de material poc apropiat o contaminat. 

A més a més, s’ha de tenir en compte que el transport de les terres a l’abocador suposa un cost 

econòmic apreciable, de manera que si evitem aquest transport, podem arribar a reduir el cost total 

de la partida referida al moviment de terres (quan l’abocador no està pròxim a l’obra, el transport 

d’un metre cúbic de terres arriba a ser tan costós com la seva extracció). I en quant al transport, un 

important requeriment: és imprescindible que els camions que el realitzen (tant si és a l’abocador 

com altre obra) portin els sobrants de terra tapades, ja que fàcilment podrien embrutar parts del 

recorregut. 

En definitiva, es tracta de minimitzar el volum dels sobrants de l’excavació que han de ser 

desplaçades fora de l’obra, perquè el transport innecessari malgasta energia, genera pol·lució i val 

diners. 

Per últim, és igualment important assegurar-se que les terres no han sigut contaminades per usos 

anteriors o per les activitats desenvolupades sobre elles (és el cas, per exemple, de la contaminació 

per contacte amb residus tòxics produïts en la fabricació de productes diversos, o de la d’edificis 

especials, com els hospitals). En cap cas s’ha d’intentar reutilitzar cap material que pugui estar 

contaminat si prèviament no es neteja i un equip expert no aplica tècniques específiques de 

reutilització. 
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2.5.3 FUSTA 

Aquelles que no han sigut sotmeses a un tractament amb determinats productes potencialment 

perillosos. Si la fusta ha sigut tractada, aleshores serà considerarà com a residu especial. 

Els mitjans auxiliars i embalatges que arriben a l’obra s’han de reutilitzar tantes vegades com sigui 

possible. Només quan estiguin molt danyats es convertiran en material per a reciclar. De la mateixa 

forma s’ha de procurar que tots els mitjans auxiliars i embalatges que s’utilitzin provinguin de 

productes de fusta recuperats. 

Així doncs, s’han de salvar els residus de fusta i conservar-los separats d’altres residus ja que 

poden contaminar-los, i així poder reutilitzar-los o reciclar-les més fàcilment. Si la fusta es podreix o 

contamina disminueixin les seves possibilitats de ser reciclada. 

Destacar el cas dels palets que en l’actualitat s’ha convertit en el suport universal per al transport 

de materials a l’obra i per el seu moviment dins d’ella. Sempre que sigui possible, s’ha de retornar al 

proveïdor. Quan es trenquin o es danyin es poden reparar amb trossos d’altres palets prèviament 

desmuntats per a disposar de materials de recanvi. 

Quan els palets es troben en mal estat s’acostuma a cremar-los en qualsevol lloc de l’obra. 

Aquesta és una practica que s’ha d’eradicar definitivament. Els restes de palets encara són útils i 

inclòs tenen un valor econòmic. Poden triturar-se i convertir-se en encenalls per a fabricar plafons 

aglomerats de fusta o serradures. 

És una bona pràctica reservar en l’obra una zona destinada exclusivament a tots els residus de 

fusta, d’aquesta manera la reutilització resulta molt fàcil ja que qualsevol operari que necessiti sabrà 

on trobar-la. 

Per a facilitar la reutilizació o el reciclat de la fusta, s’ha d’evitar tant el seu tractament amb 

productes químics com l’ús innecessari de claus. 

2.5.4 MATERIALS PETRIS 

Formigó, obra de fabrica, mampostería ... 

A la zona de construcció de la depuradora es construieix una cubeta impermeable per a la neteja 

del formigó durant les obres. 

L’alternativa més avantatjosa es reciclar el formigó en la pròpia obra com àrid en un formigó nou 

o replé de soleres i trasdosats de murs de contenció. 

El formigó i l’obra de fabrica són els materials més freqüents en les demolicions i en les obres. 

Aquests materials estan constituïts per substàncies naturals de manera que cada tona de residus 

de formigó que sigui reciclat- per exemple, com àrid per a un formigó nousuposa un estalvi 

aproximat d’una tona d’àrid natural. Així doncs, reciclar els residus d’obra de fàbrica i formigó pot 

reportar estalvi de diners i, sense dubte, beneficis ambientals. 

A més de reciclar aquests residus per a l’obra d’edificació, també poden ser empleats en la 

formació del paisatge de les zones ajardinades comuns. L’ús intensiu en obres civils és igualment 
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altra bona opció: per exemple, en sub-bases de carreteres i per a reomplir terraplens. Totes 

aquestes pràctiques estalvien els àrids naturals i redueixen els impactes associats al transport dels 

residus a l’abocador. 

A continuació s’ha de calcular la quantitat de residus que es produiran i la que serà necessària en 

la nova construcció. En funció d’aquests càlculs s’optarà per la màquina trituradora o la central de 

reciclat. 

Si es precisa recórrer a una central recicladora a més de saber la distància a la que es troba, 

s’haurà de conèixer en quines condicions accepta els residus. La principal condició per a la recepció 

és que estiguin nets, sobre tot de residus no pétreios i de matèria orgànica. Això comporta que 

abans de començar la demolició s’ha de retirar tot tipus de mobiliari i demés accessoris susceptibles 

de contaminar els residus; a continuació aquests seran emmagatzemats en un lloc clarament 

assenyalat, en el que no es barregin amb altres tipus de sobrants, perquè qualsevol altre residu que 

no sigui pétreio pot contaminar-los o bé limitar el seu potencial de reciclatge d’aquests. 

Per a millorar les possibilitats de reciclat s’han de separar els residus de formigó dels de paleta i, 

sobre tot, la fusta, metalls i plàstics.  

La recomanació prioritària per als residus de formigó és que no es barregin amb guix o plaques de 

cartró-guix, perquè el contingut de sulfat d’aquests materials inutilitzaran aquests residus per al seu 

ús com a matèria prima d’un formigó nou. Tanmateix si es barregen els residus de formigó amb els 

de paleta, disminuiran la prestació mecànica del producte final i pot ser aleshores inútil com a 

granulat per a formigó.  

2.5.5 ASFALT I BETUM 

Són materials que poden ser reciclats en la pròpia obra, o fora d’ella, en una central, mitjançant 

processos en fred o en calent. 

És preferible reciclar a peu de pròpia obra perquè es produeix un estalvi en costos, en consum 

d’energia i s’aconsegueix una disminució de la contaminació de l’aire originada en el transport. 

Les aplicacions de l’aglomerat asfàltic són diverses: per a repavimentar, en voreres de carreteres 

o per a replè de forats. No obstant, per a reutilitzar o reciclar aglomerat asfàltic és necessari 

mantenir la qualitat del material, separant-lo d’altres residus que el poden contaminar. Així s’ha de 

preveure un àrea específica on emmagatzemar-lo i extremar les precaucions per a que no es mescli 

amb els altres residus. 

Quan s’extreu l’asfalt de la carretera s’ha de fer de manera que quedi separat la capa superficial 

d’asfalt d’altres inferiors en les que està mesclat amb altres materials. Amb posterioritat, els residus 

necessitaran un pretractament que consisteix en triturar-ho fins aconseguir un material de mida 

uniforme abans de reciclar-ho en noves mescles. 

2.5.6 OBRA DE FÀBRICA I PETITS ELEMENTS 

En la construcció convencional els materials de petit format (blocs, maons, etc...) són molt usuals. 

I per això molt freqüents són també els residus procedents d’aquests materials, el seu origen 



Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) 

 

17 
 

principal resulta dels retalls de les peces i de les trencades d’aquestes. A pesar de la seva petita nida 

és molt corrent trencar-les i tallar-les per a adaptar-les a les necessitats dimensionals. També, una 

vegada executada l’obra, és habitual trencar o fer regates en les parets i envans per al pas de les 

instal·lacions i altres treballs auxiliares. 

Els sobrants ceràmics són, doncs, els residus més comuns en algunes fases de l’obra. 

Els criteris prioritaris per a reduir son: 

Utilitzar peces completes. Els retalls han d’utilitzar-se per a solucionar detalls que necessiten 

peces de dimensions més petites, el que evitarà trencar nous maons. 

Emmagatzemar i utilitzar els materials amb cura per a no trencar innecessàriament peces. 

A l’obra, és convenient delimitar un àrea on es puguin dipositar els retalls d’aquests materials, a 

la mà dels operaris que necessiten reutilitzar-los. Si no existís un destí per ells en la pròpia obra, 

poden reutilitzar-se en altre. 

Si en l’obra no es troba la manera de reutiltizar els residus sobrants de l’execució de l’obra de 

fàbrica, existeix la possibilitat de triturar-los i reciclar-los com a replè de la pròpia obra. 

2.5.7 METALLS 

S’han d’aprofitar totes les alternatives que s’ofereixen per a la recuperació dels metalls, perquè el 

valor econòmic de la ferralla és suficient per a fer viable el reciclat. 

Malgrat les clares avantatges mediambientals de la seva recuperació – superior a la que podem 

aconseguir amb altres residus- no sempre es produeix així: els residus metàl·lics del procés de 

construcció, sobre tot els embalatges, a vegades es llancen amb les escombraries de l’obra i no 

arriben a reciclar-se. Es per això que tractarem d’explicar com podem reduir, reutilitzar o reciclar els 

residus metalls: 

Per a reduir-los, s’ha d’aconseguir que els perfils i barres d’armadures arribin a l’obra amb la mida 

definitiva. És convenient que arribin llistes per a col·locar en obra, tallades, doblegades i, 

preferiblement, muntades. Així no es produiran residus i facilitarem a més la seva posta en obra. 

Per a reutilitzar-los, s’ha de preveure en quines etapes de l’obra es poden originar demandes 

d’aquestes restes, i emmagatzemar-los per separat, a mida que es produeixen, per desprès utilitzar-

los quan es necessitin. 

Per a reciclar-los es pot implicar al subministrador del material per a que reculli els sobrants o 

buscar empreses que subministrin a les obres contenidors per a l’emmagatzematge del metall 

residual i que desprès es fessin càrrec de la seva gestió. 

2.5.8 EMBALATGES PLÀSTICS 

En principi, l’alternativa preferible és que el proveïdor del material reculli als seus propis 

embalatges. 
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En cas contrari si es contracta a una empresa gestora dels residus, haurà d’aquesta la que 

s’encarregui de la recollida dels embalatges i plàstics així com de la seva gestió. 

Respecte a altre tipus de plàstics (aïllants, canonades, fusteria, etc...) s’actuarà de la mateixa 

forma que en els embalatges i plàstics. 

2.5.9 RESIDUS PRODUÏTS EN ELS BARRACONS 

Aquests es dipositaran en un únic contenidor clarament identificat i el seu contingut es llençarà, 

una vegada ple, en el contenidor general (banals). 

2.5.10 RESIDUS ESPECIALS: OLIS, PINTURES I PRODUCTES QUÍMICS 

L’aplicació i utilització d’aquests materials en l’obra originen residus potencialment perillosos que 

necessiten un maneig curós. 

Aquests residus han de separar-se i guardar-se en un contenidor segur o en una zona reservada, 

que estigui tancada quan no s’utilitzi. També, els recipients en els que es guarden han d’estar 

etiquetats amb claredat i perfectament tancats per a impedir vessaments o pèrdues per evaporació. 

Els recipients en sí mateixos també tenen un maneig i evacuació especials perquè contenen 

productes fàcilment inflamables, raó per la qual han de ser protegits del calor excessiu i del foc. 

A la pràctica, la solució desitjable és que no es generin. És a dir, reduir el seu volum tant com sigui 

possible mitjançant la utilització completa del contingut dels pots: s’ha d’establir com acabar el 

contingut d’aquest pot que encara té pintura en lloc de pensar en com a desfer-nos de ell. Altra 

bona alternativa per a les pintures i similars és dipositar-les en plantes que acullen aquest tipus de 

sobrants, on particulars i organitzacions no governamentals poden recollir-les per a utilitzar-les. 

Si no es manegen amb suficient cura, aquests residus poden contaminar fàcilment altres residus 

o materials pròxims. Per altra part, els combustibles i productes químics més perillosos s’haurien de 

guardar en un espai tancat per una cubeta impermeable (i respecte a aquesta classe de productes, 

s’ha de vigilar el seu maneig sobre tot quan es reposen o replenen els continguts). Igualment, s’ha 

d’evitar que aquestes accions s’executin a prop de corrents d’aigua o desguassos. Els tancs 

d’emmagatzenament d’olis també han de quedar allunyats. 

2.5.11 RESIDUS DEL PRETRACTAMENT I FANG DESHIDRATAT 

Els residus del pre-tractament es dipositaran a un dipòsit controlat i el fang deshidratat es farà 

servir com adob en l'agricultura. 

NOTA: EN TOTES LES OBRES ES FACILITARÀ, PER A QUE SIGUIN PENJATS EN L’OBRA, UN TRÍPTIC 

SOBRE LA GESTIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

2.6 VOLUM DE RESIDUS 

Es considera que no tots aquests residus hauran de ser lliurats a un gestor autoritzat, ja que molts 

d'ells poden ser reutilitzats en la pròpia obra. Pel que fa a les roques i sòls obtinguts en l'excavació 

de desmunts, pous i rases poden ser utilitzats en el rebliment de terraplens i rases, sempre que 
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tècnicament siguin adequades. D'altra banda, les terres vegetals poden ser reutilitzades en la 

preparació del terreny anterior a la revegetació. 

3. ASPECTES LEGALS 

A continuació s’exposen els principals textos normatius referents als residus de construcció i 

demolició: 

RELACIONATS AMB ELS RESIDUS 

� Llei 6/1993, de la Generalitat de Catalunya de 15 de juliol, reguladora de residus, modificada 

per la Llei 15/2003, de 13 de juny. 

� Llei 3/1998, de la Generalitat de Catalunya de febrer de la Intervenció Integral de 

l’Administració Ambiental. 

� Decret de la Generalitat de Catalunya 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de 

gestors de residus de Catalunya. 

� Decret de la Generalitat de Catalunya 92/1999, de 6 d’abril el qual modifica el Decret 

34/1996,de 9 de gener, per el qual s’aprova el catàleg de residus de Catalunya. 

� Decret de la Generalitat de Catalunya 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició dels residus 

en dipòsits controlats. 

� Llei 11/1997, de 24 d’abril, d’envàs i residus d’envasos. Reial Decret 782/1998, de 30 d’abril, 

que aprova el Reglament per al desenvolupament i execució de la llei. 

� Llei 10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 

� Resolució del Ministeri de Medi Ambient, de 17 de novembre de 1998, per la que es disposa la 

publicació del catàleg europeu de residus. 

� Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i 

eliminació de residus i la llista europea de residus. 

� Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l’eliminació de residus 

mitjançant dipòsit controlat. 

� Ordre de 28 de febrer de 1989, per la qual es regula la gestió d’olis usats. 

� Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus 

� Decret 219/2001, de 1 d’agost, per el qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 

93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

� Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició de rebuig dels residus en dipòsits controlats. 

� Decret legislatiu 2/19, de 26 de setembre, per al qual s’aprova el “refòs” dels textos legals 

vigents en matèria de residus industrials. 

� Ordre de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i eliminació d’olis usats. 

� Reial Decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, per el que s’aprova el text “refós” de la Llei 

d’Aigües. 

� Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, per el qual s’aprova el Reglament del Domini Públic 

Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminars, I,IV,V,VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, 

d’Aigües. 

� Decret 83/1996, de 5 de març sobre mesures de regularització d’abocaments d’aigües 

residuals. 

� Directiva del Consell 1999/31/CE, de 26 d’abril, relativa a l’abocament de residus. 



Annex 16. Gestió de residus 

 

20 
 

� Llei 10/1998 de 21 d'abril de residus, desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret 

833/1998 de 20 de juliol i el Reial Decret 952/1997 de 20 de juny, en el qual es desenvolupen 

les normes bàsiques sobre els aspectes referits a les obligacions dels productors i gestors i les 

operacions de gestió. 

RELACIONATS AMB LA CONSTRUCCIÓ 

� Decret de la Generalitat de Catalunya 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i 

altres residus de la construcció. 

� Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 

regulador de les runes i altres residus de la construcció. 

� Reial Decret 212/2002. de 22 de febrer, per la que es regulen les emissions sonores en 

l’entorn degudes a determinades màquines d’ús a l’aire lliure. 

� Llei 16/02, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.  

� Decret 202/1998, de 30 de juliol, per la qual s’estableixen les mesures per a fomentar l’estalvi 

d’aigua en determinats edificis i vivendes. 

A més d’aquest text normatiu, s’ha de tenir en compte el Programa de residus de la construcció de 

Catalunya (1995), el Pla de residus metropolità (1997), el Programa nacional de residus urbans 

(2000) i el Programa nacional de residus de construcció i demolició (en fase de redacció). 

RELACIONATS AMB ELS RESIDUS TÒXICS 

� Directiva del Consell 91/689/CEE, de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos. 

� Reial Decret 952/1997,de 20 de juny, per el que es modifica el Reglament per a l’execució de 

la Llei 20/1986, de 14 de maig, Bàsica de residus tòxics i perillosos, aprovat mitjançant el Reial 

Decret 833/1988, de 20 de juliol ( BOE 16, de 5 de juliol de 1997). 

 

4. GESTORS DE RESIDUS 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí serà a l’abocador controlat o 

planta de reciclatge. A continuació s’indiquen les dades del gestor de residus més proper a l'àmbit 

d'actuació per gestionar els residus generats al llarg de l'obra. 

En el cas de l’àmbit d’actuació, en el propi municipi de Montoliu de Lleida s’hi troben unes 

instal·lacions que funcionen com a dipòsit controlat per a residus de la construcció i a més realitzen 

les tasques de planta de reciclatge. 
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Figura 1. Dades del dipòsit controlat i la planta de reciclatge més pròxims a la zona del projecte. 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest annex és la definició de les operacions d’explotació i manteniment de la 

planta de tractament d’aigües residuals de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, i la determinació de les 

despeses que aquestes activitats signifiquen. 

2. INSTRUCCIONS GENERALS 
 

2.1 INSTRUCCIONS DE SEGURETAT 

Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o conservació de les 

instal·lacions de tractament de l’aigua residual es portaran a terme complint la normativa vigent en 

matèria de Seguretat i Salut en el Treball. 

Per al seva part, les instal·lacions elèctriques, compliran el Reglament Electrotècnic. 

Particularment, s’ha de tenir molt en compte els següents punts: 

� Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i amb la 

finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit menjar, beure i fumar. Les 

persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament es rentaran i es 

desinfectaran acuradament amb els productes adequats abans de menjar, de beure i de 

fumar. 

� L’obertura del quadre de control i la manipulació del mateix, estarà només a càrrec d’un 

electricista competent. 

� En el cas que alguna persona accedeixi a la instal·lació per motius de control o de reparació, 

aquesta ha d’estar prèviament ben airejada. 

� Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la instal·lació, ha d’estar ben 

agafada a un cinturó de seguretat i ser vigilada per altra persona que es trobarà fora del 

tanc. 

 

2.2 INSTRUCCIONS DE SERVEI 

 

� No es permetrà que siguin abocats a la planta de tractament, els següents líquids: 

- Aigües residuals que continguin benzina, olis, dissolvents, desinfectants, o qualsevol 

altra substància nociva que tingui un efecte tòxic en els microorganismes. 

- Aigua i fang procedents de fosses sèptiques. 

� Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la mateixa, haurà 

de ser reparat d’immediat. 

� Les reparacions o revisions en les instal·lacions elèctriques les realitzaran especialistes 

autoritzats a l’efecte. 

� Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, seran registrats en el 

llibre de registre de serveis amb indicació de les dades corresponents. 

Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona responsable del manteniment. 
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3. OPERACIONS D’EXPLOTACIÓ, MANTENIMENT I 

CONSERVACIÓ 

Les operacions d’explotació i manteniment de la planta de tractament d’aigües residuals de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec es poden dividir en tres grans grups, segons siguin d’explotació, 

manteniment o conservació, i a la seva vegada es poden catalogar, en funció de la seva periodicitat, 

en operacions diàries, setmanals o mensuals. 

3.1 INSTRUCCIONS DE SERVEI 

 

3.1.1 DIÀRIES 

 

� Comprovació del correcte funcionament del tamisat, netejant les possibles restes que 

haguessin pogut quedar retingudes. 

� Comprovar el funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que actuen com 

unitats de reserva: capçalera, purga del fang secundari i succió dels fangs del tanc polivalent. 

� Comprovar que no existeixi cap llum d’alarma fosa. 

� Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre. 

Moltes d’aquestes operacions es poden realitzar quan la instal·lació es troba en un funcionament 

habitual i diari, no sent necessari portar a terme l’operació pròpiament dita. 

Les operacions de neteja s’hauran de realitzar més d’un cop al dia si es considera necessari, així 

com el manteniment d’equips o reposició de reactius. 

3.1.2 SETMANALS 

 

� Comprovar tots els quadres de potència. 

� Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors. 

� Realitzar les operacions de reg necessàries. 

� Revisar totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles fuites. 

� Buidar el contenidor de residus sòlids i de fangs deshidratats. 

� Realitzar l’engreixament de totes les politges i elements de gir de tots els vehiculadors de la 

planta. 

� Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, etc.). 

� Comprovar el funcionament de tots els automatismes instal·lats a planta (cabalímetre, ...). 

� Comprovar els equips de dosificació. 

� Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre. 

 

3.1.3 MENSUALS 

 

� Netejar totes les superfícies tant interiors com exteriors de tota la planta. 

� Comprovar els nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari. 

� Comprovar el pla d’engreixat dels equips complint el que sigui necessari. 

� Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics. 
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� Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries. 

� Comprovació de l’enllumenat públic. 

� Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre. 

 

3.1.4 TRIMESTRALS 

 

� Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari. 

� Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre. 

 

3.1.5 ANUALS 

 

� Pintar totes les superfícies: edifici, escales, passarel·les, motors, etc. 

 

3.2 INSTRUCCIONS D’EXPLOTACIÓ 

 

Les operacions d’explotació hauran de començar amb un recorregut per la planta depuradora a 

on s’hauran d’observar els següents fets: 

� Els tamisos i els seus corresponents cargols i premses han de funcionar, segons indiquin les 

sondes que els accionen i per tant segons el pla d’automatisme de la planta. 

� Les bombes hauran de moure aigua o fang. 

� Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els automatismes, sinó 

s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal immediatament. 

� No s’han de detectar ni punts d’olors ni de brutícia a tota la planta. 

� Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta. 

Aquest recorregut inicial diari per la planta ha de confirmar que es realitzen les tasques de 

manteniment estipulades. 

3.2.1 DIÀRIES 

 

� Lectura dels paràmetres registrats en el control. 

� Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

- Cabal: Entrada, sortida, purga i succió. 

- Dosificació de reactius: polielectròlit. 

- Hores de funcionament de bombes d’aigua i fangs així com de la bomba centrífuga. 

- Anotació del pH diari de planta. 

- Cabals desviats a by-pass. 

� Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de deshidratació. 

� Realitzar una revisió de l’estoc de reactius. 

 

3.2.2 SETMANALS 

 

� Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

- DBO5 Afluent i Efluent 
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- DQO Afluent i Efluent 

- MES Afluent i Efluent 

 

� Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al llibre de manteniment. 

� Sol·licitar els reactius necessaris. 

� Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment. 

� Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris o consumits. 

 

3.2.3 MENSUALS 

 

� Mostreig i comprovació d’anàlisis: una comprovació setmanal. 

� Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment. 

� Calibratge de les sondes d’oxigen dissolt. 

 

3.2.4 TRIMESTRALS 

 
� Comprovar l’estat (pintura) dels equips electromecànics i prendre les mesures oportunes. 

 
3.2.5 ANUALS 

 
� Realització del mostreig i de les anàlisis següents: 

- Humitat Fang 
- Matèria orgànica Fang 

- Matèria mineral Fang 

� Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 

- Manteniment 

- Explotació 

- Conservació 

 

3.3 INSTRUCCIONS DE CONSERVACIÓ 

Es realitzaran totes les operacions per conservar en perfectes condicions l’obra civil, els vials de 

servei, la pintura de les instal·lacions tant d’obra civil com d’equips i la jardineria. Les activitats 

rutinàries de conservació consistiran en la reposició dels elements danyats i repintat de l’obra civil i 

d’aquells elements que es consideri necessari. 

En determinades ocasions, i sota criteri de la Direcció Tècnica de la Planta, es subcontractaran 

total o parcialment les tasques de Conservació que es consideri oportunes. 

Relació d’algunes activitats de conservació: 

� Reposició i substitució de cristalleria i fontaneria. 

� Repintat dels elements electromecànics, baranes i altres materials. 

� Comprovacions periòdiques de l’absència de pèrdues en canonades. 

� Retocs de maçoneria i pintura de l’obra civil. 
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� Retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 

� Conservació de la jardineria. 

 

4. DEFINICIÓ DE LES DESPESES 

Les despeses d’explotació, manteniment i conservació dels equips i instal·lacions que componen una 
EDAR es classifiquen en fixes i variables, i el cabal tractat determina la variabilitat d’aquestes. 
 

4.1 DESPESES FIXES 

Tenen concepte de despeses fixes aquelles que són independents del cabal tractat i que es 

produeixen sense distinció que la planta estigui en funcionament o parada. 

Les despeses fixes es divideixen en: 

� Despeses inicials 

� Despeses de manteniment i conservació 

� Despeses de personal 

� Energia elèctrica 

� Varis 

En manteniment i conservació s’inclouen les despeses derivades del manteniment dels equips en 

les seves diferents versions: manteniment d’ús, manteniment preventiu, manteniment correctiu, 

manteniment modificatiu i manteniment energètic i ambiental, a més de les despeses de 

conservació de l’obra civil, vials, jardineria, etc. 

En les despeses de personal s’inclouen únicament els derivats de la retribució dels tècnics, 

operaris i administratius en tota l’extensió: nòmina, seguretat social, plus, etc. Existeix un cost de 

l’energia elèctrica, funció de la potència contractada, que és independent dels cabals tractats. 

En varis s’inclouen totes aquelles despeses que no han estat contemplades en els grups anteriors 

com per exemple el telèfon, les assegurances, el material d’oficina, etc. Respecte al consum d’aigua 

potable es fa referència a l’aigua que s’utilitzarà per als diferents serveis de la planta i que 

principalment són:  

� Serveis higiènics 

� Consum humà 

Per a tots aquests conceptes s’utilitzarà aigua provinent de la xarxa, per la qual cosa serà 

necessària una escomesa. 

4.2 DESPESES VARIABLES 

Les despeses variables són les que depenen del cabal tractat, tant referents a les seves 

característiques quantitatives com qualitatives, encara que a tots els efectes, un cop definides les 

característiques mitges de l’aigua, només es consideren a efectes del volum d’aigua tractada. 

Les despeses variables es divideixen en: 
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� Despeses d’energia elèctrica 

� Despeses de productes químics 

� Despeses d’evacuació de residus 

Les despeses d’energia elèctrica es realitzen en funció d’un temps de funcionament estàndard i 

un preu mig del kWh. 

Les despeses de productes químics inclouen no només els reactius utilitzats en les línies d’aigua, 

fangs i gas, sinó tot producte de necessària reposició en volum i periodicitat, tal que adquireixi 

identitat pròpia (turbes, carbó actiu, etc.). 

Les despeses d’evacuació de residus recullen tot allò que fa referència als subproductes 

obtinguts: residus sòlids, sorres, greixos, fangs, i que pel seu volum són significatius. 

5. ESTIMACIÓ DESPESES FIXES 

En tot procés productiu es busca, a l’hora d’optimitzar les despeses econòmiques, reduir les 

despeses fixes transformant-les en variables. 

Una anàlisi de les despeses fixes ve a assenyalar que les despeses de personal suposen des del 

50% de les mateixes per a grans depuradores amb tecnologies dures, fins al 90% en petites 

depuradores amb tecnologies toves. La reducció del personal al mínim imprescindible per obtenir el 

correcte funcionament de les instal·lacions, recórrer a serveis exteriors en casos de puntes de 

treball, i dissenyar amb folgança d’assecat de fangs, són garantia d’optimització de les despeses. 

El present estudi sobre les despeses fixes es basa en les següents premisses: 

� El personal de plantilla és el mínim per atendre el servei continuat de les instal·lacions. 

� Les operacions especials o situacions puntuals que demanen major mà d’obra, s’efectuaran 

recorrent al mercat laboral o empresarial, depenent de la naturalesa tècnica del mateix. 

� El manteniment d’ús i el preventiu seran efectuats pel propi personal, excepte aquells que 

per la seva singularitat tècnica requereixin una marcada especialització. 

� El manteniment correctiu i energètic i ambiental es repartiran equitativament entre el 

personal propi i les assistències exterior. 

Amb aquests considerants es minimitzen les despeses fixes, que d’alguna manera passen a 

dependre del nivell d’utilització de les instal·lacions, sense adquirir la categoria de despeses 

variables al no fer-les dependre del cabal tractat. 

Les despeses fixes es divideixen en: 

� Despeses de manteniment i conservació 

� Despeses de personal 

� Despeses de potència elèctrica instal·lada 

� Despeses varies 

 

 

 



Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) 

 

9 
 

5.1 DESPESES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

El manteniment i conservació d’instal·lacions industrials és una de les partides més importants 

dins del capítol de despeses fixes, amb una forta tendència , cada dia més estesa, a dependre de 

serveis externs, minimitzant les despeses a través d’una optimització de la gestió del manteniment. 

S’inclouen en aquest apartat les despeses corresponents a les activitats descrites a l’apartat 3. 

La determinació de les despeses anuals per aquests conceptes es realitza a tant alçat en funció de 

l’experiència en altres plantes depuradores de dimensions similars. 

5.1.1 DETERMINACIÓ DELS COEFICIENTS DE MANTENIMENT I VIDA MITJA 

La definició de la “vida d’un equip” és problemàtica i en la seva determinació intervenen molts 

factors; en general és un problema d’índole econòmica més que de tipus tècnic, ja que en principi es 

poden anar canviant peces successivament de qualsevol equip conforme el seu desgast avança, el 

que permet que “la seva vida” sigui tan llarga com vulguem, tot i que passats uns anys pot passar 

que ja no quedin peces de les originalment instal·lades. 

En una primera aproximació al problema, els factors que intervenen en la determinació de la 

“vida mitja” d’un equip són: 

Mv = Cost del manteniment del equip vell 

Hv = Hores anuals de funcionament de l’equip vell 

Cv = Cost de l’equip vell 

Mn = Cost del manteniment de l’equip nou 

Hn = Hores anuals de funcionament amb l’equip nou 

Cn = Cost de l’equip nou 

A = Amortització que falta per realitzar de l’equip vell 

P = Preu de venda del producte 

N = Producció horària del producte 

F = Factor anual d’amortització 

 

Interessarà instal·lar un equip nou quan es compleixi la següent expressió: 

Cv x F + Mv + Hn x N x P > Cn x F + Mn + A x F 

A l’equació anterior en el primer membre tenim les despeses que ens produeix l’equip vell, tal 

com són el seu manteniment, la seva amortització i el cost del producte que deixem d’obtenir a l’any 

per no poder funcionar el mateix nombre d’hores que si estigués nou. 

El segon membre correspon a les costes que es produiran per l’equip nou tal com són el seu 

manteniment, amortització i l’amortització residual (si es que en queda) de l’equip vell, ja que en 

canviar-la per un de nou, hauríem d’absorbir la despesa com una despesa de major inversió. 

Això és amb la hipòtesi que canviem un equip per un altre exactament igual, ja que no hem tingut 

en compte els beneficis que per major rendiment o majors prestacions podríem obtenir si efectuem 

un canvi per un equip diferent, de tecnologia més avançada. 
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Sobre la base de tot l'anterior es comprendrà que la determinació de la “vida mitja” d'un equip és 

un problema molt complex, únicament determinable en cada cas mitjançant programes d'ordinador 

amb grans bancs de dades històriques de l'equip. 

Basant-nos en dades dels fabricants dels equips, s’han elaborat i estimat les dades de la següent 

taula, que són bastant reals d’acord a les condicions de manteniment i vida dels equips. 

• Vida mitja i costa anual de manteniment dels equips 

Concepte Vida mitja 
Cost anual manteniment 

(% inversió inicial) 

Recipients i tancs 25 0.8 
Equips intercanviadors de calor o generadors de calor 25 2.5 
Equips mecànics rotatius 17 4.3 
Equips d’accionament de màquines 25 1.5 
Altres equips mecànics 17 2.3 
Instrumentació 25 4.5 
Canonades, vàlvules i accessoris 25 2 
Aïllament i pintura 13 Equip inclòs 
Electricitat 25 4.3 
Obra civil 75 0.3 

Taula 1. Dades de vida mitja i cost anual de manteniment. 

El cost de manteniment d'un equip és un valor variable al llarg de la seva vida, però per a efectuar 

l'estudi del cost de l'aigua depurada, hem de simplificar una mica el problema posant un cost mig 

anual de manteniment, que és el que figura en la Taula 1, obtingut com mitjana integral d'aquest 

manteniment de l'equip al llarg de la seva vida. 

Evidentment, aquestes dades poden ser diferents depenent del tipus de manteniment que es 

porta a terme per part dels responsables de la planta. 

5.1.2 DESPESES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

Les despeses que formen part d'aquest capítol són les corresponents a materials, mecanismes i 

mitjans auxiliars que són necessaris per a realitzar les funcions de conservació i manteniment de les 

instal·lacions que formen part de la depuradora. 

La repercussió dels costos anuals de conservació i manteniment es determina normalment per 

aplicació d'uns coeficients globals al valor actualitzat de les obres i instal·lacions que constitueixen la 

planta depuradora. 

Aquests coeficients tenen unes oscil·lacions mitges elevades, depenent naturalment del tipus de 

planta, grau de qualitat d'acabat i automatisme i controls programats. 

Normalment es considera que el valor mig en Obra Civil oscil·la entre el 0.2 i 0.3 del valor 

actualitzat de la instal·lació i per als equips electromecànics aquesta variació està entre un 2 a 3.5%. 

S'indica a continuació els valors considerats per aquest concepte per a la solució ofertada. 
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• Despeses manteniment i conservació 

Concepte 
Cost any tipus 

(€/any) 

Manteniment d’ús 1.216,65 
Manteniment preventiu 1.596,85 
Manteniment correctiu 1.115,26 
Manteniment modificatiu 278,82 
Manteniment energètic i ambiental 101,39 
Conservació 999,30 

TOTAL DESPESES DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 5.308,26 

Taula 2. Despeses de manteniment i conservació 

5.2 DESPESES DE PERSONAL 

Tal i com s’ha exposat anteriorment, les despeses de personal graven considerablement el capítol 

de despeses fixes, essent necessari efectuar un estudi ponderat de les necessitats mínimes 

requerides en aquest concepte, per completar-les en casos de necessitat recorrent al mercat laboral, 

la flexibilitat del qual permet fer front amb garanties a les demandes puntuals o periòdiques de 

personal. 

A tots els efectes, el personal d’una explotació es divideix generalment en: 

� Direcció i control 

� Explotació 

� Manteniment i conservació 

 

5.2.1 DIRECCIÓ I CONTROL 

S’engloba com a personal de Direcció i Control a la Prefectura de la Planta, al personal 

administratiu i al personal del laboratori. 

En les grans explotacions existeixen aquestes tres categories, i a mesura que les dimensions de 

l’EDAR són menors, tendeix a agrupar-se per reducció de les feines a executar, podent-se reduir a 

una sola persona. 

- Prefectura de la Planta: En el cas que ens ocupa, aquesta tasca serà desenvolupada per un titulat 

superior amb experiència prèvia en gestió d’estacions depuradores. Les seves tasques seran: 

 

� Assegurar el funcionament normal de l’EDAR de forma ininterrompuda mitjançant la 

distribució racional dels recursos tècnics i humans disponibles. 

� Establir les bases operatives dels serveis de Laboratori, Explotació i Manteniment. 

� Definir els paràmetres del procés productiu, elaborant una guia d’actuacions per corregir les 

desviacions més comunes. 

� Establir els límits operacionals en el cas de situacions especials. 

� Adoptar les mesures correctores en el procés productiu en aquelles situacions especials que 

ho requereixin. 
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� Enumerar el pla de control analític bàsic necessari pel control de l’explotació. 

� Supervisar els comunicats d’explotació diaris, setmanals i mensuals. 

� Definir les directrius del Manteniment Integral Òptim (MIO). 

� Establir l’equilibri entre el Manteniment Preventiu i el Correctiu. 

� Definir l’equilibri entre Manteniment Propi i Manteniment Extern. 

� Elaborar les bases operatives sobre les que es regirà el MIO. 

� Gestionar els recursos humans disponibles, elaborant una política de participació i motivació 

d’acord amb les característiques d’aquest tipus d’instal·lacions. 

� Elaborar i fer complir la normativa de Seguretat i Salut tant en treballs especials com 

puntuals. 

� Supervisar les mesures de Seguretat i Salut en el treball 

� Supervisar i controlar les adquisicions de materials o serveis exteriors, buscant la seva 

optimització. 

� Emetre tot tipus d’informes relatius a qualsevol matèria referent a l’EDAR. 

� Supervisar els programes de formació del personal de l’EDAR. 

 

- Administració: En el cas que ens ocupa, la pròpia Prefectura amb ajuda dels serveis generals de 

l’empresa, pot assumir aquestes funcions sense cost addicional. 

 

- Laboratori: En el cas que ens ocupa, en tractar-se d’una EDAR de dimensions reduïdes no es preveu 

l’existència d’un laboratori propi, externalitzant així els serveis d’anàlisi. La interpretació i el control 

dels resultats seran assumits pel Cap de Planta. 

 

5.2.2 EXPLOTACIÓ 

L’estructura del servei d’explotació més complexa està formada per quatre nivells: Cap d’Explotació, 

Encarregat, Operador i Auxiliar operador. L’estructura d’explotació es desenvoluparà tenint en 

compte la complexitat del procés i de les activitats a executar. 

Les tasques que haurà de desenvolupar el personal són les descrites a l’apartat 3.2. 

� Cap d’Explotació: les feines seran assumides pel Cap de Planta. 

� Encarregat: no se’n preveu. 

� Operador: un operador que tindrà categoria d’Oficial de 1ª. 

� Auxiliar operador: no se’n preveu. 

 

5.2.3 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

L’estructura del Servei de Manteniment i Conservació d’una instal·lació industrial pot ser tan 

complexa com es vulgui. En base a la complexitat dels equips, el nivell de manteniment definit pel 

manteniment intern o de la dependència de l’exterior que es vulgui tenir, es podrà definir tantes 

estructures com es pugui imaginar. 

Normalment, i deixant al costat les figures del Cap de Manteniment i de l’Encarregat, el 

manteniment s’estructura en: Mecànic, Elèctric, Instrumentació i Varis. 
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En el servei de varis s’inclou tot el personal necessari per a la conservació d’edificis, vials, 

jardineria, serveis de conducció i magatzem. El personal seran: paletes, netejadors, jardiners, 

emmagatzemadors i conductors. Les tasques que hauran de desenvolupar es troben definides als 

apartats 3.1. i 3.3. 

Per norma general, els nivells del Manteniment són: Cap de Manteniment, Encarregat de 

Manteniment, Oficials i Auxiliars. 

� Cap de Manteniment: no se’n preveu. 

� Encarregat: no se’n preveu. 

� Oficials: se’n preveu un. 

� Auxiliars: es considera que el personal d’explotació assumirà aquestes funcions. 

� Jardineria i conservació: s’encarregarà de la jardineria el propi personal operador i una 

contracta externa en cas necessari. 

 

5.2.4 RESUM DESPESES PERSONAL 

A continuació es detallen les despeses de personal. 

• Despeses de personal segons categoria 

Personal 
Nombre 
persones 

Preu unitari (€/any) Dedicació Total (€/any) 

Cap de planta 1 36.000 10% 7.200,00 
Operari de control de 
planta 

1 
25.000 40% 10.000,00 

Oficial de manteniment 1 18.000 20% 3.600,00 

TOTAL DESPESES PERSONAL 20.800,00 

Taula 3. Despeses de personal 

5.3 DESPESES DE POTÈNCIA ELÈCTRICA INSTAL·LADA 

Segons la informació consultada a Fecsa-Endesa, des de l’1 d’Octubre de 2011 són aplicables a les 

tarifes d’últim recurs (TUR) les condicions publicades en la Resolució del 29 de Setembre de la 

Direcció general de Política Energètica i Mines.   

En aquesta resolució s’estableix la tarifa TUR de l’energia elèctrica subministrada sense 

discriminació horària: 1.719427 €/kW mes per al terme de potència. 

Tal i com s’estableix en l’Annex 11 “Instal·lacions elèctriques”, la potència contractada és de 35 

kW. 

• Despeses d’electricitat 

Tarifa terme de potència Terme de potència a instal·lar Cost anual (€/any) 

1.719427 €/kW mes 35 kW 722.16 

Taula 4. Despeses d’electricitat segons potència instal·lada. 
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5.4 DESPESES VARIES 

Dins de les despeses varies s’integren tots aquells conceptes la garantia econòmica dels quals no 

els permet adquirir identitat per sí mateixos. S’engloben despeses de molt diferent naturalesa: 

� Material d’oficina 

� Telèfon 

� Anàlisis de laboratori 

� Combustibles 

� etc. 

 

• Despeses varies 

Concepte Cost (€/any) 

Material d’oficina 80,00 
Telèfon 150,00 
Assessories vàries 100,00 
Material fungible de laboratori 0,00 
Reactius laboratori 0,00 
Eines personal 50,00 
Equips de mesura 50,00 
Roba de treball 90,00 
Formació de personal 90,00 
Seguretat i salut 60,00 
Ajuda tècnica procés 190,00 
Aigua potable 120,00 
Varis 120,00 

TOTAL DESPESES VARIES 1.100,00 

Taula 5. Despeses varies 

 

6. ESTIMACIÓ DESPESES VARIABLES 

Les despeses variables no només depenen del volum d’aigua tractada, sinó que també estan en 

funció de la contaminació que porten les aigües residuals. De tota manera, el contemplar aquesta 

possibilitat està fora de l’objectiu que es busca amb aquest estudi de l’estimació de les despeses, la 

principal missió del qual és donar una magnitud econòmica realista sobre les despeses d’explotació, 

manteniment i conservació. 

A l’hora d’avaluar les despeses variables s’han considerat paràmetres de funcionament 

d’instal·lacions similars i per tant contrastats a la realitat. 

Les despeses variables es divideixen en: 

� Despeses d’Energia Elèctrica. 

� Despeses de Reactius Químics. 

� Despeses d’Evacuació de Residus. 
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6.1 DESPESES D’ENERGIA ELÈCTRICA 

Segons la informació consultada a Fecsa-Endesa, des de l’1 d’Octubre de 2011 són aplicables a les 

tarifes d’últim recurs (TUR) les condicions publicades en la Resolució del 29 de Setembre de la 

Direcció general de Política Energètica i Mines.   

En aquesta resolució s’estableix la tarifa TUR de l’energia elèctrica subministrada sense 

discriminació horària: 0.142319  €/kWh per al terme d’energia. 

Tal i com s’estableix en l’Annex 11 “Instal·lacions elèctriques”, l’energia elèctrica consumida és de 

397.96 kWh/dia (≈150.000 kWh/any). 

 

• Despeses d’energia elèctrica 

Tarifa terme d’energia Terme d’energia a instal·lar Cost anual (€/any) 

0.087479 €/kWh 150.000 kWh/any 13.121,85 

Taula 6. Despeses d’electricitat segons energia elèctrica consumida. 

 

6.2 DESPESES DE REACTIUS QUÍMICS 

El consum anual de polielectrolit en la deshidratació és de 1.655,64 kg/any. Suposant un cost del 

producte comercial de 2,86 €/kg, s’obté un cost anual de 4.735,22 €/any. 

6.3 DESPESES D’EVACUACIÓ DE RESIDUS 

El cost de residus agrupa els causats per la retirada dels residus procedents del pretractament i 

dels fangs deshidratats. Es suposen uns costos de transport i abocament de 7 €/m3 per als residus 

del pretractament i de 12 €/m3 per als fangs. 

La producció de fangs procedents de pretractament i del espessidor de fangs són calculats i 

descrits en el Annex 10. “Dimensionament del procés”. 

A continuació es detallen les despeses d’evacuació de residus. 

 

• Despeses d’evacuació de residus 

Concepte Valor Cost (€/any) 

Desbast de gruixos 27 l/dia 68.98 
Tamís rotatiu de fins 135 l/dia 344.92 
Fangs deshidratats 73 m3/any 876 

TOTAL DESPESES D’EVACUACIÓ DE RESIDUS 1290 

Taula 7. Despeses d’evacuació de residus 
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7. RESUM DE DESPESES DE MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ 

 
A continuació es resumeixen i detallen les despeses totals de manteniment i explotació. 

 

• Resum despeses de manteniment i explotació 

Concepte Cost (€/any) 

Despeses fixes  

Manteniment i conservació 5.308,26 
Personal 20.800,00 
Potència elèctrica instal·lada 722.16 
Varies 1.100,00 

Total despeses fixes 27.930,42 

Despeses variables  

Energia elèctrica 13.121,85 
Reactius químics 4.735,22 
Evacuació de residus 1.290 

Total despeses variables 19.147,07 

TOTAL DESPESES 47.077,49 

Taula 8. Despeses totals de manteniment i explotació 

 

El cost anual de manteniment i explotació de l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec s’estima 

en 47.077,49 €/any. 

 

8. ESTIMACIÓ DEL COST UNITARI DEL TRACTAMENT 

El cost unitari del tractament es calcula a partir del volum d’aigua residual tractada. 

El volum estimat d’aigua residual que es tractarà a l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec és 

de 246.557,5 m3/any. Considerant un cost anual de manteniment i explotació de 47.077,49 €/any i 

sense considerar la inversió inicial, el cost unitari del tractament és de 0.19 €/m3. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Aquest apartat té com objectiu inicial el definir, amb tota la precisió possible, els terrenys que 

són estrictament necessaris per a la correcta execució de les obres contemplades en el projecte, i en 

segon lloc, donar a conèixer el valor econòmic dels béns i drets que són de necessària ocupació. 

Es defineixen les parcel·les i zones d’expropiació, de servitud i d’ocupació temporal determinades 

pel present Projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors de Montoliu de Lleida i Albatàrrec. També, es 

fa referència als terrenys que es veuen afectats per les obres definides en aquest projecte, i que és 

necessari expropiar d'acord amb “la Llei d'Expropiació Forçosa” de 16 de Desembre de 1954, article 

15.16 del seu Reglament. És la fórmula més extrema de l'activitat de limitació que porta a terme 

l'Administració pública per al compliment dels objectes de la comunitat.  

És un instrument jurídic per determinar el com es despulla de drets o de béns als seus propietaris, 

bé d'una forma total o parcial. Per a portar-lo a terme ha d'existir una causa d'activitat publica o 

concórrer en interès social. A això cal unir el contingut de l'article 33 de la Constitució. “Ningú podrà 

ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès social, mitjançant 

indemnització i de conformitat amb el disposat per les lleis”.  

En un segon apartat es pretén recollir l'impacte de l’EDAR sobre els diferents serveis que 

poguessin veure's afectats. En cas que fora necessari, es preveurà el tipus de reposició adequada a 

realitzar dels mateixos. 

2. DESCRIPCIÓ GENERAL 

Les dades i les imatges de les situacions de les parcel·les afectades s’han tret de la “Dirección 

General del Catastro” del Ministeri d’Economia i Hisenda (http://www.catastro.meh.es/).  

 Tots els possibles serveis y finques afectades s’hauran de situar exactament sobre el terreny, 

prèviament al començament de les obres.  

Previ a l’inici de l’actuació en aquestes zones conflictives, es replantejarà l’àmbit de l’excavació i, 

a les zones on calgui, es prendran mesures especials per executar l’esmentada excavació, per tal de 

no fer malbé les possibles instal·lacions existents amb la maquinària durant l’execució de l’obra. 

3. EXPROPIACIONS 

 

3.1 NORMATIVA APLICABLE 

L'expropiació forçosa dels terrenys destinats a acollir l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec 

està regulada per la Llei d'Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954 i el seu Reglament 

aprovat per Decret de 26 d'Abril de 1957.  

Les regles aplicables en les valoracions de sòl es recullen en la Llei 6/1998 de 13 d'abril, sobre 

règim del sòl i valoracions.  
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La declaració d'utilitat pública o interès social necessari en tot procés d'expropiació serà 

efectuada per l'Administració (procediment ordinari) o bé estarà implícita en l'aprovació d'aquest 

Projecte en cas de ser declarada urgent l'ocupació de béns afectats. 

En el nostre cas, no coneixent la intenció de l'Administració respecte al procediment expropiador 

a seguir (ordinari o urgent), ens limitarem a elaborar el parcel·lari i llistar els propietaris dels terrenys 

afectats pel projecte. 

3.2 EXPROPIACIÓ DEFINITIVA 

La totalitat del traçat del col·lector es troba enterrat, de manera que només necessitarà 

expropiació total els elements funcionals i instal·lacions permanents. D'aquesta manera només 

caldrà d'expropiació dels pous de registre projectats al llarg del eix del col lector. A més, també serà 

necessari expropiar els terrenys on s’ha de construir l’EDAR. 

Per tant, la superfície a expropiar s'ha delimitat a la superfície imprescindible per a la correcta 

execució dels pous projectats al llarg del traçat del col·lector i de l’EDAR. 

Figura 1. Part de les parcel·les que seran expropiades degut a la ubicació de l’EDAR. 

3.3 SERVITUD DE PAS 

Es defineix com zona de servitud aquella zona necessària per portar a terme la conservació de la 

infraestructura (franja perimetral de canonades i pous de registre). Dintre de l'esmentada zona no es 

podrà edificar ni fer cap activitat que pugui afectar el col·lector ni els pous. Per a les canonades, 

aquesta franja té una amplària de 3 m, definida segons cada tram centrada o no en l'eix del 

col·lector d'arribada a l’EDAR. Per als pous de registre, es considera un àrea de 2 m x 3.20 m. 
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Figura 2. Parcel·les afectades per diversos trams del col·lector procedent d’Albatàrrec. 

 



Annex 18.Expropiacions i serveis afectats 

 

6 
 

 

Figura 3. Parcel·les afectades per diversos trams del col·lector procedent d’Albatàrrec (a dalt) i de Montoliu de 

Lleida (a baix). 
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Figura 4. Parcel·les afectades per diversos trams del col·lector procedent de Montoliu de Lleida. 
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3.4 OCUPACIÓ TEMPORAL 

Es defineix d'aquesta forma a la franja de terreny necessària per a la realització de les obres 

durant el temps de construcció. Aquesta franja es defineix amb una amplària variable a banda i 

banda de la franja de servitud de passada, de manera que queda un pas amb espai suficient per als 

moviments de maquinària i per a apilament de terres i materials.  

Es considerarà una franja de 12 m d’ample (6 m i 6 m a banda i banda de l’eix en aquells trams on 

sigui possible, i de 3 y 9 metres a cada banda en els altres casos) i a efectes de medició, caldrà 

descomptar la servitud de pas dels col·lectors.  

També caldrà considerar el terreny que caldrà ocupar per a la realització de les obres de 

construcció de l’EDAR. 

3.5 TAULA RESUM DE LES EXPROPIACIONS 

Els amidaments totals s’han extret a partir del Plànol “Expropiacions” adjunt a aquest annex. A 

continuació es presenta una taula amb el total de les expropiacions, servituds de pas i ocupacions 

temporals necessàries per fer el present projecte.  

En les taules de l’annex es detallen les dades de les parcel·les afectades en cada element de 

l’obra. 

• Superfícies d’expropiació, servitud de pas i ocupació temporal 

 Expropiació definitiva 
(m2) 

Servitud de pas  
(m2) 

Ocupació temporal  
(m2) 

EDAR 2.345 0 1.416 
Col·lector Albatàrrec 320 7.398 22.195 
Col·lector Montoliu 109 2.475 7.425 

TOTAL 2.774 9.873 31.036 

Taula 1. Valors de les superfícies d’expropiació, servitud de pas i ocupació temporal segons les diverses parts 

del projecte. 

4. SERVEIS AFECTATS 

Aquest annex també té per objecte detectar els serveis que es poden veure afectats durant 

l’execució de les obres (llum, proveïment d'aigua potable, clavegueram, telefonia), amb els quals la 

construcció de la planta pot entrar en conflicte, podent provocar una desviació provisional o 

definitiva dels mateixos, amb la finalitat de que l’obra es pugui portar a terme garantint la seguretat 

dels treballadors i alhora, assegurant el servei constant i eficient de cadascun dels serveis. 

Aquesta informació s'ha extret dels diferents plànols de serveis del POUM de Montoliu de Lleida 

(2007) i del POUM d’Albatàrrec (2002). De totes formes, s’haurien d’establir els contactes pertinents 

amb l’Ajuntament de Montoliu de Lleida i d’Albatàrrec, respectivament, i amb les companyies que 

ofereixen els seus serveis a tots dos municipis per tal de determinar amb més exactitud quina seria 

l'afectació de les obres als serveis.  
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A més, segons el Plec de Prescripcions Tècniques Generals, referent a l’inici de les obres, el 

Contractista Adjudicatari està obligat a la localització dels serveis existents a la zona, amb la 

realització de les cates i replantejaments necessaris, abans de l’inici de les obres. Les Companyies de 

Serveis indicaran, en cas d’haver algun servei afectat, com realitzar els treballs sense risc i sense 

afectar la seva eficiència. En cas de no ser possible respectar algun dels serveis, la Companyia 

responsable del mateix indicarà la forma més adequada de fer la reposició. 

4.1 AFECCIONS I SERVEIS LOCALITZATS 

A partir de la informació disponible es poden determinar els punts on els serveis es poden veure 

afectats.  

Segons els plànols dels POUM’s de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, en una primera observació de 

la zona d’actuació es pot determinar que no existeix la necessitat de desviar cap tipus de servei. 

Per altra banda, sí que s’identifica la línea aèria de mitja tensió que arriba a l’estació 

transformadora de Montoliu de Lleida i que discorre paral·lelament al canal de Seròs, i que per tant, 

creua amb el traçat del col·lector que recull les aigües residuals del municipi. En principi, no serà 

necessari una desviació d’aquest servei, però durant la construcció del col·lector caldrà anar amb 

especial atenció a aquesta línia. 

5. PRESSUPOST PER EXPROPIACIONS I OCUPACIONS 

La superfície d’expropiació definitiva és de 2.774 m2, la superfície total de servitud de pas és de 

9.873 m2, i la superfície total d’ocupació temporal és de 31.036 m2. 

• Pressupost per expropiacions i ocupacions 

 Expropiació definitiva Servitud de pas Ocupació temporal 

Superfície (m2) 2.774 9.873 31.036 
Preu (€/m2) 1,80  0,50 0,20 

Cost (€) 4.993,20 4.936,50 6.207,20 

TOTAL 16.136,90 € 

Taula 2. Cost de les expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals. 

S’han valorat les expropiacions determinant el tipus d’afecció, resultant un pressupost total 

d’expropiacions per al Projecte Constructiu de col·lectors i EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec 

que arriba a la quantitat de SETZE MIL CENT TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS 

(16.136,90 €). 
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6. ANNEX 

 

6.1 PARCEL·LES AFECTADES PER L’EDAR 

 

6.2 PARCEL·LES AFECTADES PELS COL·LECTORS 

 

6.2.1 COL·LECTOR D’ALBATÀRREC 
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6.2.2 COL·LECTOR DE MONTOLIU DE LLEIDA 
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1. INTRODUCCIÓ 

L'objecte de l'annex de Pla d'Obra és presentar una proposta de programa de treballs per aquest 

projecte, tenint en compte que, al marge d'aquesta planificació, el Contractista té l'obligació 

d'elaborar una altra segons s’indica en el Plec de prescripcions tècniques particulars, i presentar-la a 

la Direcció d'Obra per a la seva aprovació. 

A continuació es defineixen les diferents activitats de l'obra. Al final d'aquest annex, es presenta 

un diagrama de Gantt de les activitats. 

D'acord amb el volum d'obra de cada unitat considerada i a partir dels rendiments per equips de 

les mateixes i del nombre d'equips, s'arriba a un nombre aproximat de mesos necessaris per a 

l'execució de cada unitat d'obra. 

2. PRINCIPALS UNITATS D’OBRA 

Les obres objecte d'aquest projecte comprenen diferents tipologies de treballs ben diferenciats: 

� Moviment general de terres en la parcel·la d'ubicació de l'EDAR. 

� Traçat lineal de canonades amb els seus corresponents pous, connexions a les xarxes de 

sanejament existents i desguassos en el cas dels col·lectors i emissaris. 

� Treballs de caràcter estructural i edificatori per als dipòsits i centres de control de l'EDAR. 

� Instal·lacions d'equips a l'EDAR. 

� Obres accessòries: Connexions elèctriques, d'aigua potable, etc. 

 

3. PLANIFICACIÓ DE LES OBRES 

Es proposa en aquest apartat una precedència que ha semblat lògica per a l'execució dels 

treballs. La divisió general dels mateixos ja s'ha especificat més amunt, pel que no es tornarà a 

incidir en això. 

Cal esmentar en primer lloc que les obres lineals de traçat dels col·lectors d'arribada són 

independents de les corresponents a la depuradora. És a dir, el seu inici pot ser simultani. Per tant, 

després del replantejament i la instal·lació en obra, podran començar les obres a la parcel·la i del 

col·lector. Al no haver-hi serveis afectats, la construcció del col·lector és ràpida, i les tasques de més 

lentitud són les que fan referència a les connexions amb els pous de registre i als dos encreuaments 

pel sistema d’empenta horitzontal. L'excavació, la col·locació de la canonada i el reblert son tasques 

que es poden fer consecutivament amb gran rapidesa. 

Pel que fa a les obres pròpiament de l'EDAR, aquestes començaran amb el condicionament de la 

parcel·la a la cota que marquen els plànols. 

Posteriorment es podran efectuar les obres d'estructures dels dipòsits, edifici de control i 

elements singulars. 

És difícil predir una simultaneïtat en aquesta tasca i en el traçat de les xarxes internes de 

canonades de servei a l'EDAR i en la urbanització de la parcel·la a causa de la previsible aglomeració 
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de materials i maquinària per a les obres d'estructures. Encara que és possible un solapament, 

aquest no serà total. 

Pel que fa a l'edifici control, a l'estructura haurà de seguir l'obra de paleta i, a aquesta, el resta de 

gremis: fontaneria, fusteria, serralleria, cristalleria i pintura fonamentalment.  

Com s'ha apuntat abans, la instal·lació d'equips ha d'acompanyar a l'obra civil. Puntualitzar cas 

per cas en aquest aspecte és difícil ja que la disponibilitat dels mateixos dependrà en gran mesura 

del seu ritme de fabricació i lliurament. S'haurà de procurar que el lliurament dels equips no 

endarrereixi l'obra, ja que acostuma a ser un factor determinant. 

Independentment d'això, amb l'obra civil que fa referència a la part estructural finalitzada, es 

podrà escometre l'execució de la resta de les xarxes de serveis. 

Acabades aquestes tasques es procedirà a la urbanització de la parcel·la: acerat, extensió de capa 

de ferm i enjardinat fonamentalment.  

Pel que fa a les connexions dels serveis generals, electricitat i aigua, s'acomodaran al ritme de la 

resta dels treballs i a les indicacions de les companyies subministradores. 

4. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Aquest programa proposa un model d'organització i distribució en el temps de les obres a 

executar i per tant de les inversions a realitzar, s’ha estimat que el termini total per a l’execució de 

l’obra serà de VUIT (8) MESOS naturals. 

Mantenint el termini total de les obres, que tindrà caràcter contractual, i abans d'iniciar aquestes, 

el Contractista adjudicatari proposarà a la direcció facultativa un nou Pla d'Obra adaptat als seus 

mitjans i tècniques constructives i totes les circumstàncies que cregui oportú tenir en compte. El 

contractista modificarà el Pla d'Obra segons les directrius que la marqui el Director d'obra, que 

haurà de donar la seva aprovació amb caràcter previ a l'inici dels treballs. 

El Pla servirà d'element de control sobre l'execució de les obres. Almenys un cop al mes es 

verificarà el seu compliment, actualitzant segons procedeixi per a no excedir el termini de execució 

previst. Igual que a l'inici, aquestes actualitzacions han de ser objecte de revisió i aprovació per part 

del Director d'Obra. 

A continuació s'inclou la planificació tècnica del Projecte constructiu de col·lectors i EDAR de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec. 



Id Nombre de tarea Duración
1 PLA D'OBRES 174 días

2 REPLANTEJAMENT 15 días

3 OBRA CIVIL 150 días

4 MOVIMENT GENERAL DE TERRES 10 días

5 ESTACIÓ D'IMPULSIÓ 40 días

6 TANCS POLIVALENTS 40 días

7 CONTACTORS BIOLÒGICS ROTATIUS 40 días

8 DECANTACIÓ LAMEL·LAR 45 días

9 MUR PERIMETRAL 45 días

10 EDIFICI EXPLOTACIÓ I SERVEIS 45 días

11 CANONADES EXTERIOR EDAR 60 días

12 CANONADES INTERIOR EDAR 15 días

13 URBANITZACIÓ 15 días

14 EQUIPS MECÀNICS 55 días

15 IMPULSIÓ A TRACTAMENT 10 días

16 PRETRACTAMENT I TRACTAMENT PRIMARI 10 días

17 TRACTAMENT SECUNDARI 20 días

18 EQUIPS DESHIDRATACIÓ 12 días

19 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 149 días

20 ESCOMESA ELÈCTRICA 10 días

21 QUADRES ELÈCTRICS 24 días

22 LÍNIES ELÈCTRIQUES 14 días

23 ENLLUMENAT I FORÇA 10 días

24 XARXA DE TERRES 10 días

25 GRUP ELECTRÒGEN 15 días

26 VARIS 164 días

27 PROVES I POSTA EN MARXA 5 días

28 SEGURETAT I SALUT 164 días

29 IMPREVISTOS 164 días
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1. INTRODUCCIÓ 

Una estació depuradora d’aigües residuals és, per ella mateixa, un element positiu. Tot i així, les 

característiques de la planta, la seva ubicació, la línia de tractament, els residus generats, etc., poden 

incidir desfavorablement sobre el medi on s’instal·la. En aquest annex es pretén exposar els efectes 

mediambientals i repercussions derivats de la construcció i explotació de l’estació depuradora 

d’aigües proposada. A partir d’això, es descriuen les mesures necessàries per tal de minimitzar o 

corregir els impactes produït. 

2. OBJECTIUS 

L’objectiu principal és analitzar el conjunt d’accions que l’obra i l’explotació de la planta 

depuradora de Montoliu de Lleida i Albatàrrec pot provocar en el medi (físic, biòtic, perceptual i 

socioeconòmic) per identificar, caracteritzar i avaluar els impactes (positius i negatius) i determinar 

si aquest impactes són sostenibles, des del punt de vista de la utilització racional del territori i del 

medi ambient, i determinar si l’avaluació d’impacte ambiental de l’alternativa triada és preceptiva. 

Entre els objectius secundaris adreçats a la consecució dels objectius principals cal esmentar els 

següents: 

a) Obtenir, analitzar i contrastar les dades documentals disponibles sobre el marc d’estudi.  

b) Descriure la situació actual del medi afectat mitjançant la caracterització del medi físic, biòtic, 

perceptiu i socioeconòmic. 

c) Descriure i avaluar les principals pertorbacions sobre els sistemes naturals que es derivaran de 

les actuacions previstes. 

d) Concretar les mesures preventives, correctores o compensatòries per minimitzar les afeccions. 

Tot seguit, exposem la relació dels objectius generals a assumir en qualsevol estudi d'impacte 

ambiental, per a cada paràmetre de qualitat ambiental. 

� Geografia de l'entorn: Cal limitar l'extensió de l'erosió induïda per l'obra i evitar 

l'increment del risc d'inestabilitat. 

� Aigües superficials: Per tal d'evitar els efectes negatius que tindria l'abocament d'aigües 

sense depurar a les segles de reg, caldrà prendre les mesures de seguretat necessàries 

per reduir al mínim les possibilitats d'aturada o de mal funcionament de la planta. 

� Aigües subterrànies: Caldrà prendre les mateixes mesures que per a les aigües 

superficials, atesa la relació existent entre elles. 

� Vegetació: Per a no ampliar l'efecte degeneratiu en els extrems de les formacions 

vegetals, es busca la reducció de la superfície alterable de les obres en els marges de 

l'explanació, de manera que es mantinguin al màxim les condicions ecològiques en 

aquests límits. Per a tal efecte, es considera la utilització d'espècies autòctones pioneres 

o compatibles amb la revegetació i ornamentació. 
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� Fauna terrestre: Cal anar amb compte de minimitzar els efectes de les obres sobre els 

biòtops interessants. També cal planificar les obres adequadament per a no incidir massa 

en els moments delicats de les fases reproductives de les espècies. 

� Paisatge: Es busca reduir els desajustos i contrastos entre els elements paisatgístics de 

l'estació depuradora i l'entorn, així com les discontinuïtats entre components de la 

instal·lació (murs ...) i el terreny natural. Es tindran en compte els contrastos entre els 

elements propis de la zona i els de l'EDAR i l'adequació amb el caràcter del lloc, analitzant 

el grau de desviació respecte de la situació inicial. 

� Nivell sonor: S'intentarà mantenir, en la mesura del possible, la situació actual, adoptant 

mesures correctores en aquells casos en què el soroll produït per la instal·lació pugui 

molestar la població i la fauna propera al EDAR. 

� Olors: Es prendran les mesures correctores apropiades per evitar possibles molèsties a la 

població propera degudes a les olors produïts en la instal·lació. 

 

3. LEGISLACIÓ 

El present Annex es desenvolupa en el marc legislatiu vigent, que implica tres administracions: la 

Unió Europea, l’Estat i la Comunitat Autònoma de Catalunya. 

3.1 ADMINISTRACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 

 

� Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, relativa a 

l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 

� Directiva 97/62/CE del Consell, de 17 d'octubre de 1997, per la qual s'adapta al progrés 

científic i tècnic la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de 

fauna i flora silvestres 

� Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels 

hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

� Directiva 85/337/CEE, del Consell, de 27 de juny de 1985 relatiu a l'avaluació de les 

repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient modificada 

per les Directives 97/11/CE i 2003/35/CE. 

 

3.2 ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT 

 

� Llei 9 / 2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en 

el medi ambient. 

� Llei 6 / 2001, de 8 de maig, que modifica el Reial Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny 

de 1986, d'Avaluació d'impacte ambiental, desenvolupat pel Reial Decret 1131/1988, de 30 

de setembre. 
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3.3 ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA 

 

� Decret 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 

qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals. Desplegat per l'Ordre MAB 

62/2003, de 13 de febrer. 

� Ordre MAH/228/2005, de 2 de maig, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 

l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local. 

� Llei 22/2003 de Protecció dels animals. Modificada per la Llei 12/2006, de 27 de juliol. 

� Ordre de 6 de juliol de 2000, de declaració d'arbres monumentals i d'actualització de 

l'inventari dels arbres i arbredes declarats d'interès comarcal i local de modificació del 

Decret 12/89 de 17 d'abril. 

� Llei 3 / 1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental. 

Modificada per la Llei 1 / 1999, de 30 de març, la Llei 13/2001, de 13 de juliol, i la Llei 4 

/2000 de 26 de maig. Desenvolupada pel reglament aprovat pel Decret 136/1999 de 18 de 

maig. Desenvolupada en la disposició transitòria addicional cinquena pel Decret 170/1999 de 

29 de juny. 

� Ordre de 10 d'abril de 1997, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a Catalunya. 

� Decret 64/1995, de 7 de març pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals. 

� Ordre de 23 de novembre de 1994, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya. 

� Ordre 1984.11.05, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya. 

� Llei 9 / 1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català (DOGC núm 1807, de 

1993.10.11). 

� Ordre de 16 de març de 1993, per la qual s'amplia la relació d'espècies protegides a 

Catalunya. 

� Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'Espais d'Interès Natural. 

Desenvolupa la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Modificat pel Decret 

213/1997, de 30 de juliol. 

� Decret 144/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental (DOGC núm 1000, de 

1988.03.06 de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.  

� Decret 214/87, de 9 de juny sobre Arbres monumentals. Generalitat de Catalunya. Amb 

noves declaracions mitjançant ordres de 20 d'octubre de 1987, de 30 d'agost de 1988, de 8 

de febrer de 1990, de 19 d'abril de 1991 i de 3 de desembre de 1992. 

� Reglament general tècnic de control i certificació de llavors i plantes de viver, aprovat per 

l'Ordre del 23 de maig de 1986, i modificacions del 26 de novembre de 1986 i de 16 de juliol 

de 1990. 

� Ordre de 5 de novembre de 1984, de la Generalitat de Catalunya, de protecció de plantes de 

la flora autòctona de Catalunya. 
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4. OBJECTIUS I CARACTERÍSTIQUES AMBIENTALS DEL 

PROJECTE 

L’objectiu del present projecte és la construcció dels col·lectors i la depuradora d’aigües residuals 

per a Montoliu de Lleida i Albatàrrec. D’aquesta manera es pretén assegurar un control dels 

abocaments d'aigua i així protegir i millorar les masses d’aigua superficial de la conca hidrogràfica 

del Segre, en el context d'un projecte de millora de l’estat de les aigües a gran part dels municipis de 

Catalunya, inclòs en el Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes (PSARU 2005). En 

l’actualitat, aquests municipis aboquen les seves aigües residuals directament al canal d’Urgell i el riu 

Segre sense tractament previ. 

L’opció de construir una EDAR basada en la tecnologia de Biodiscs suposa tot un plegat 

d’avantatges ambientals respecte a la majoria d’alternatives tecnològiques existents al mercat. A 

més, la posterior gestió i explotació de les instal·lacions basades en Biodiscs també es molt 

respectuosa amb el entorn. 

Així, tant la sostenibilitat com el respecte pel medi ambient demostrada per les EDAR d’aquests 

tipus es basen, principalment, en els següents arguments: 

� Mínim impacte visual i paisatgístic i màxima integració en l’entorn gràcies a la seva 

instal·lació semi-soterrada. 

� Mínima generació de sorolls i olors gràcies al seu disseny i als pocs equips electromecànics 

que componen les instal·lacions. 

� Mínim consum energètic (fins a un 20% del que consumeix una EDAR convencional de fangs 

activats). 

En qualsevol cas, a més de les bonances inherents de la gestió i explotació d’aquesta mena 

d’EDAR’s es molt important dur a terme les obres de construcció considerant totes les directrius i 

recomanacions ambientals que possibilitin la seva execució amb un mínim impacte de cara a 

l’entorn. 

5. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 

 
5.1 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 

L’àmbit d’estudi es troba a la comarca del Segrià, en la província de Lleida i al sud de la seva 

capital, Lleida. 

El terme municipal de Montoliu de Lleida, de dimensions força reduïes, 7,24 km2, es troba al 

sector meridional del Pla de Lleida, estenent-se de nord a sud entre el marge esquerre del riu Segre i 

la riba dreta del riu Set. Se situa a una altitud de 166 m, una longitud de 0.590881o i a una latitud de 

41.560817o. 

Montoliu de Lleida limita al nord amb Albatàrrec. El terme municipal d’Albatàrrec té una extensió 

de 10.5 km2 i es troba a una altitud de 147 metres. Les seves coordenades són: longitud 0.606572o i 

latitud 41.574206o. 
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Els terrenys on es projecta la ubicació de l’EDAR se situen en el terme municipal de Montoliu de 

Lleida, al igual que la gran part de les actuacions per a la construcció dels col·lectors, a excepció de 

part del col·lector que recull les aigües d’Albatàrrec, que se sitúa dins del terme municipal del propi 

municipi.  

5.2 CLIMATOLOGIA 

La climatología de l’àmbit d’actuació del sector correspon a la climatología comuna de l’estepa de 

la depressió de l’Ebre. Aquest clima es tradueix amb temperatures una mica extremes (mitjana de 14 

a 15oC), estius molt secs i pluges anàrquiques i poc freqüents. La irregularitat pluviomètrica és 

peculiar i les variacions interanuals són marcades, encara que es pot qualificar de poc plujós (la 

mitjana seria de 400 mm aproximadament). Les variacions estacionals també són notables, sent la 

tardor i la primavera les èpoques més plujoses. Els vents més freqüents bufen del nord-est, sud-oest 

i oest. 

5.3 GEOLOGÍA 

La zona on es preveu construir la planta depuradora, a la vora del riu Segre, disposa de material 

sedimentari que pertany al sistema de les “Terrasses del riu Segre”. Per altra banda, el traçat del col 

lector discorre per camps de conreu, terrenys d'inclinació suau amb cultius de regadiu. 

El substrat rocós que aflora és constituït per una alternança de nivells competents de gresos i 

nivells menys resistents de fins (argiles i llims), juntament amb la presència de successions de lutites. 

Pel que fa a les formacions superficials, els sediments quaternaris del sector són constituïts, 

bàsicament, per sòls al·luvials-col·luvials, (dipòsits de glacis i de fons de vall) representats per graves 

de naturalesa principalment calcària i morfologies arrodonides, gresos, llims i argiles de tonalitats 

ocres. 

L'annex 5 “Geologia i geotècnia” inclou una descripció detallada de les característiques 

geològiques de la zona d'actuació.  

5.4 HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRÀNEA 

Les aigües superficials del terme municipal de Montoliu de Lleida, al igual que totes les del Segrià, 

s’integren en el vessant occidental català, que recull principalment les aigües tributàries de la conca 

de l’Ebre, que alhora es correspon amb les Conques Hidrogràfiques Intercomunitàries integrades per 

la part catalana de les conques dels rius Ebre, Garona i Xúquer. 

Les conques dels rius actuen com a corredors biològics dels municipis als quals cal assegurar la 

continuïtat en el temps i l’espai a través dels esmentats cursos d’aigua. Al terme municipal de 

Montoliu de Lleida els cursos d’aigua presents són el riu Segre i el riu Set (un curs estacional), així 

com els creats artificialment per al regadiu: el canal d’Urgell, el qual rega el 32% dels cultius de 

Montoliu de Lleida i cedeix les seves aigües sobrants al riu Segre, dins del terme municipal; el canal 

de Seròs, que circula paral·lel al Segre dins del terme municipal, no rega cap cultiu del terme donat 

que la seva funció és alimentar una central elèctrica situada al barranc de Carratalà; i la antiga sèquia 

de Torres, més al nord que es troba en funcionament des del segle XII. 
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Pel que fa a les zones humides catalogades de la comarca del Segrià, la zona coneguda com els 

Patamolls de Montoliu està composada per uns herbassars humits i arbredes situats a banda i banda 

d’un rec de derivació del Canal d’Urgell cap al riu Segre. Ocupa unes 14 hectàrees de terreny i els 

usos que s’hi donen són els de regadiu i agrícola, i és un espai prou singular com per tenir cura de la 

seva conservació. 

I pel que fa a les aigües subterrànies, la zona d’estudi es troba situada en l’àmbit de l’aqüífer 

al·luvial del Baix Segre, que s’identifica amb els al·luvials dels rius Noguera Ribagorçana (d’Alfarràs 

cap el sud) i Segre (des de Sant Llorenç de Mongai cap el sud). 

 

Figura 1. Imatge del canal de Seròs (a l’esquerra) i de la sèquia de Torres (a la dreta). 

 

5.5 FAUNA 

L’antropització de l’àmbit d’estudi (parcel·les agrícoles, granges, cases rurals i nuclis urbans), fa 

que es pugi parlar d’un espai típicament rural i periurbà, fet que té una influència directa sobre la 

fauna. De forma majoritària, s’hi troben espècies generalistes i oportunistes, altament adaptades a 

l’agricultura i a la presència humana i a aprofitar els recursos que la presència de l’home els ofereix. 

A la zona d’estudi no hi ha cap espai inclòs dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (Resolució de 16 

de jung de 1998), sent la distància mínima del terme municipal de Montoliu de Lleida (on se situa 

l’EDAR) de 2.5 km. Això fa pràcticament impossible que la fauna associada a aquests PEIN es vegi 

afectada per la construcció i explotació de la nova EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, donat 

que no obstaculitza cap corredor biològic de connexió amb els PEIN’s propers. 

� Amfibis i rèptils 

A la zona nord de Montoliu de Lleida i per tant, a la zona d’estudi, el rec dels fruiters en general 

afavoreix l’existència de rèptils i amfibis que necessiten punts d’aigua o zones de major humitat. 

L’existència de pedres i troncs a la màquia, pot permetre la presència de rèptils com el dragó 

comú (Tarentola Mauritanica), el sargantaner gros ( Psammodromus algirus), el llangardaix ocel·lat 

(Lacerta lepida) i la sargantana ibèrica (Podarcis hispanica).  
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En quant als amfibis que puguin ser presents, s’hi troben espècies com la granoteta de punts 

(Pelodytes punctatus), gripau corredor (Bugo calamita), el tòtil (Alytes obstetricians), el gripau 

d’espersons (Pelobates cultripes), el gripau comú (Bufo bufo), la reineta (Hyla meridionalis) i la 

granota verda (Rana perezi). Aquestes espècies es poden troban el els llocs més humits, sempre 

subjectes a la presència de punts d’aigua, com en la zona de la ribera del riu Segre. 

Finalmente però, no es considera rellevant la presència d’amfibis i rèptils protegits. 

� Ocells 

El paisatge obert de la zona lligat a la vegetació baixa i la enorme extensió de la plana que 

n’implica una gran visibilitat, provoca que les espècies d’ocells siguin les més importants i 

destacades de la zona.  

En la zona de bosc de ribera del riu Segre, al nord del terme municipal de Montoliu de Lleida i en 

el indret on s’ubicarà l’EDAR, es poden trobar espècies típiques de zones humides com el milà negre 

(Milvus migrans), el falcó mostatxut (Falco subbuteo) el xot (Otus scops) l’aligot (Buteo buteo) i el 

mussol banyut (Asio otus) que l’utilitzen per nidificar. També altres rapinyaires com l’astor (Accipiter 

gentilis), l’esparver (A. Nissus) i el gamarús (Strix aluco). A més es poden trobar la tórtora 

(Streptopelia turtur), el picot garser gros (Dendrocopos major) i el colltort (Jyns torquilla), entre 

d’altres. 

Al riu Segre s’hi poden trobar exemplar de la comunitat ornítica del riu formada per ocells com el 

corb marí gros (Phalacrocorax carbo), l’esplugabous (Bubulcus ibis), la cigonya (Ciconia ciconia), la 

gavina riallera (Larus ridibundus), el martinet blanc (Egretta garzetta), entre d’altres. 

Per últim, cal dir que l’alt grau d’humanització no afavoreix que la varietat d’aus que s’hi puguin 

trobar de forma continuada sigui massa abundant, fent molt més difícil la presència sostinguda de 

rapinyaires com l’esparver vulgar (Accipter nisus), l’aligot comú (Buteo buteo) a l’hivern, l’àliga 

marcenca (Circaetus gallicus) a l’estiu, l’esparver cendrós (Circus pygargus), l’àliga perdiguera 

(Hieraaetus fasciatus) i l’àguila daurada (Aquila Chrysaetos). 

� Mamífers 

A la comarca del Segrià no es troben espècies de mamífers salvatges gaire grans, ja que la 

disponibilitat d’aliment en una comarca tan xèrica és escassa. Aquestes espècies estan clarament 

lligades als corredors de turons de la comarca i entre elles podem trobar la guineu o rabosa (Vulpes 

vulpes), la rata cellarda (Eliomys quercinus), la fagina (Martes foina), les musaranyes comuna i nana 

(Crocidura russula i Suncus etruscus) i el gat mesquer (Genetta genetta). 

Totes aquestes espècies coincideixen en ocupar hàbitats que requereixen zones obertes, 

matollars, màquies i garrigues, que actualment han quedat reduïdes i aïllades en turons i vessants 

entre els camps de conreu. 

A més, la grandària i diversitat del terme i el fet que a l’àrea d’estudi puguin trobar-se tot tipus 

d’ambients, s’afavoreix l’existència d’espècies com la llebre (Lepus europaeus), el conill de bosc 

(Oryctolagus cuniculus), així com el porc senglar (Sus scrofa). 
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5.6 VEGETACIÓ 

En l’anàlisi de la vegetació present en un determinat territori cal distingit dos conceptes bàsics: la 

vegetació potencial i la vegetació actual.  

La vegetació potencial s’entén com el tipus de vegetació que hi hauria en un territori en absència 

de pertorbacions antròpiques. En la zona d’estudi, aquesta estaria formada per màquia de garric i 

arçot, caracteritzat per formacions arbustives de garric, arçot, càdec i savina. Sovint en aquesta 

màquia apareixen espècies pròpies de les brolles veïnes i no és rar que presenti una coberta arbòria 

de pi blanc. La proximitat al riu Segre fa pensar que la vegetació potencial integraria un bosc de 

riera, on tindrien més cabuda els tamarigars que no pas les salzedes o alberedes. 

Actualment, són pocs els elements representatius de la vegetació potencial descrita. La vegetació 

natural d’aquestes terres ha estat força alterada per l’home al llarg del temps i estretament sotmesa 

a activitats diverses. Els conreus ocupen la major part del territori, i per tant, els hàbitats més 

estesos corresponen a terres agrícoles i a àrees encara més antropitzades. 

Figura 2. Vegetació de ribera associada al riu Segre. 

5.7 RISC D’INCENDI FORESTAL 

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals, estableix al seu Capítol 2, les Normes d’aplicació general durant tot l’any. 

Per a les construccions i/o activitats susceptibles de generar un incendi, s’estableixen a 

l’esmentat Decret, una sèrie de mesures de prevenció que caldrà tenir en compte en cada cas. 

En l’anàlisi del risc d’incendi forestal es tenen en compte les categories de zones no conreades 

(per la seva composició específica d’herbàcies anuals i perennes i amb presència de matollar 

discontinu) i les zones arbrades. 

En el primer cas, els incendis es caracteritzen per patir una propagació governada per 

combustibles herbacis fins i secs amb propagació ràpida del foc i amb una càrrega combustible de 1 

– 2 t/ha; metre que en el cas de les zones arbrades, s’estaria davant de combustibles que generen 

focs de superfície lents amb perill d’incendi, només en condicions meteorològiques molt adverses i 

una càrrega combustible de 10 - 12 t/ha. 



Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) 

 

13 
 

Tenint en compte aquesta tipologia de formacions potencials a patir incendis forestals i seguint 

els criteris que marca el sistema Vélez per l’anàlisi del risc d’incendi, a la zona d’estudi li 

correspondria un risc de combustibilitat baix, propi de zones no forestals. 

A més, en la categorització del mapa de risc d'incendis forestals de Catalunya del Departament de 

Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, la zona d'estudi es troba en zona de risc 

baix ja que els terrenys estan dedicats a l'agricultura.  

Per tant, la zona del projecte està catalogada de baix risc d'incendis, ja que els terrenys estan 

ocupats per camps herbacis de regadiu principalment, tot i que s'ha de tenir en compte la possible 

presència d'espècies piròfites i seques en els marges dels camins. 

5.8 ZONES D’INTERÈS NATURAL 

S'ha consultat la cartografia de referència del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya respecte a: 

� Espais inclosos en el Pla d'Espais d'Interès Natural de Catalunya (PEIN) 

� Espais Naturals de Protecció Especial 

� Zones humides 

� Espais de la xarxa Natura 2000 (ZEPA i LIC) 

� Hàbitats d'interès comunitari 

En l'àmbit d'actuació no se situen espais naturals inclosos al PEIN, ni al ENPE, ni a la Xarxa Natura 

2000. L’espai protegit més proper inclòs en el PEIN és el “Mas de Melons – Alfès”, situat al sud-est 

dels termes municipals de Montoliu de Lleida i Albatàrrec, a gran distància de la zona d’estudi. 

 

Figura 3. Mapa dels Espais Naturals protegits a Catalunya en l’àmbit d’actuació. 
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Pel que fa als Hàbitats d’interès comunitari, dins dels termes municipals de Montoliu de Lleida i 

Albatàrrec s’hi troben algunes zones catalogades com: 

� Maresmes i prats halòfils mediterranis i termoaltlàntics: Matollars halonitròfils (Pegano-

Salsoletea). Codi 1430. (No prioritari). 

� Pastures seminaturals: Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-Brachypodietalia). 

Codi 6220. (Prioritari) 

� Boscos caducifolis mediterranis i submediterranis: Alberedes, salzedes i altres boscos de 

ribera. Codi 92A0. (No prioritari). 

 

Figura 4. Mapa dels Hàbitats d’interès comunitari a la zona d’estudi. 

 

Pel que fa al inventari de Zones humides, dins de l’àmbit d’actuació s’hi troba la zona coneguda 

com a “Els Patamolls de Montoliu”.  

En aquesta zona hi ha herbassars humits i arbredes situats a banda i banda d’un rec de derivació 

del canal d’Urgell cap al riu Segre. Ocupa unes 14 hectàrees de terreny, els usos que s’hi donen són 

els de regadiu i agrícola, i és un espai prou singular per a tenir cura de la seva conservació. 

Els camps de blat, fruiterars, alfalçars o la vegetació arvense i ruderal són també refugi d’espècies 

animals i tenen un interès natural. Més enllà dels valors ecològics puntuals presenten, en conjunt, 

una diversitat biològica que no tenen molts sistemes naturals i amb un alt valor com a ecosistema i 

com a elements integradors del paisatge que, sovint, es passen per alt. 
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Figura 5. Ortofotomapa amb el límit de la zona humida coneguda com “Patamolls de Montoliu”. 
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Aquesta zona humida sí que es troba plenament situada en l’àmbit d’actuació, i per tant, 

s’hauran de portar a terme totes les mesures preventives i correctores necessàries per a la correcte 

conservació del medi. 

6. IDENTIFICACIÓ D’IMPACTES SOBRE EL MEDI 

 
6.1 DURANT LA FASE DE CONSTRUCCIÓ 

Les obres que es duran a terme (construcció de la depuradora d’aigües residuals EDAR, obres de 

connexió a la xarxa (col·lectors i impulsió) i urbanització posterior) comporten les següents activitats 

susceptibles de provocar impactes: 

� Ocupació temporal dels terrenys. 

� Eliminació temporal de la coberta vegetal natural. 

� Eliminació temporal de la pavimentació en zones urbanitzades. 

� Moviment de terres. 

� Moviment i treball de maquinària. 

� Risc de contaminació del sòl per residus especials. 

Atès el caràcter temporal de les obres, els impactes produïts sobre el medi seran en gran part 

reversibles. Fonamentalment hi haurà una ocupació de terrenys que es manifestarà de forma 

diferent en les zones urbanitzades que en les de cultiu i les més agrestes. Els principals efectes es 

faran sentir en forma de: 

� Augment dels riscos personals dels veïns per interacció de les obres en els accessos a finques i 

immobles. 

� Afeccions temporals a la vegetació autòctona. 

� Supressió permanent de zones verdes naturals. 

� Disminució de la superfície de cultiu. 

� Dificultat en la realització de les tasques de cultiu. 

� Afecció a la circulació de vehicles i vianants. 

� Increment del nivell de sorolls. 

� Increment en el nivell de contaminants atmosfèrics (pols). 

� Intrusió visual. 

Com a conseqüència de la realització de les obres, caldrà establir camins exclusius pel pas de 

maquinària, i llocs d’ubicació i emmagatzemament d’equips i materials. Això vol dir que l’eliminació 

de la vegetació s’estendrà més enllà d’allò exigit per la pròpia rasa, afectant una quantitat apreciable 

de superfície vegetal. 

A les zones afectades només per les obres d'abastament es produirà l'eliminació temporal d’un 

determinat nombre d’arbres. Una part d’aquests arbres podran ésser substituïts, un cop acabada 

l’etapa de construcció i, per tant, d’ocupació temporal, malgrat que els situats a la banda de 6 

metres, de servitud permanent de pas, no podran ésser replantats. 
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En les zones afectades per les obres d'urbanització, l’obra provocarà l’eliminació definitiva d'una 

certa superfície de conreu. 

D’altra banda, el moviment longitudinal de terres realitzat per a l’obertura de la rasa, originarà 

inicialment un contrast lineal en crear una diferència cromàtica i volumètrica apreciable, entre les 

terres remogudes, i la coberta vegetal de l’entorn. Amb el temps però, aquest contrast 

desapareixerà. Per altra banda, el moviment de terres necessari per a la construcció de l'obra és 

significatiu, ja que s’extraurà molta terra de les excavacions de la zona de la EDAR i no es podrà 

reutilitzar tota per a reblerts, per tant, hi haurà una part important de la terra que haurà d’anar a un 

dipòsit controlat. 

La població també es veurà afectada, durant la fase de construcció, per les molèsties sonores 

habituals en qualsevol tipus d'obra. 

6.2 DURANT LA FASE D’EXPLOTACIÓ 

Durant la fase de funcionament, el principal impacte serà sobre el medi socioeconòmic, i 

consistirà en l'augment de la qualitat i garantia dels abocaments d'aigua a les segles. 

Una vegada completat el projecte, s’incidirà especialment en aquells aspectes la modificació dels 

Quals es produeixi com a conseqüència d'aquestes actuacions. 

6.2.1 ATMOSFERA I OLORS 

La qualitat de l'aire de la zona no s’ha de veure afectada per aquest projecte, ja que no va a realitzar-

se cap activitat susceptible d'incidir, positiva o negativament, sobre l'atmosfera, si bé és cert que 

haurien d'evitar-se les olors derivades del procés de depuració. 

Durant el procés de depuració de les aigües residuals es produeixen una sèrie d'olors en les diferents 

fases de tractament: 

� Pretractament. És la primera fase de la línia de tractament de l'aigua. Arriben tot tipus de 

restes, sòlids flotants i matèria orgànica en descomposició. Per tant, en aquesta fase es 

produiran les olors típics d'aquest tipus de matèria. En aquesta fase, el punt més susceptible 

de produir olors és el contenidor del residu extret del tamís rotatiu. Els residus seran 

gestionats pel Servei Comarcal de recollida de residus. 

 

� Tractament biològic. L'adopció d'aquest tipus de tractament secundari, disminueix la 

producció d'olors respecte d'altres alternatives com els llacunatges, a més de no produir cap 

gas contaminant. Les escumes biològiques resultants del procés van a parar a una arqueta de 

escumes tancament. L'oxidació perllongada a què se sotmet l'aigua permet un grau de 

mineralització dels fangs molt elevat, obtenint com a resultat uns fangs de major qualitat i, 

per tant, una menor susceptibilitat de produir olors. 

 

� Línia de fangs. Una part important de les substàncies que es separen de l'aigua als processos 

unitaris de tractament es troben en els fangs. Quan els fangs arriben a la fase de espessiment, 

el seu contingut orgànic ja està estabilitzat. La deshidratació dels fangs es realitza mitjançant 

una centrífuga. Un cop deshidratats, els fangs queden emmagatzemats en un contenidor 
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totalment tancat per evitar la dispersió d'olors. El transport de fangs d'un element en un altre 

dins de la instal·lació es realitza mitjançant canonades tancades i no amb cinta transportadora 

per evitar la dispersió de les olors. Els fangs resultants del procés s'utilitzaran com 

abonaments en els camps de conreu propers a la EDAR. 

També s'hauria d'evitar la generació de pols durant les obres. 

6.2.2 AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

La qualitat de les aigües en la zona millorarà substancialment una vegada construïda l’EDAR 

projectada. D'acord amb les dades de projecte, es preveu una contaminació a la sortida inferior a 25 

mg/l en DBO5. La incidència del tractament en l'entorn es manifestarà en els aspectes següents: 

� Reducció substancial en l’aportació de contaminants a la conca del riu Segre, amb la 

corresponent disminució dels riscos de anòxia i fermentacions incontrolades. 

� Desaparició dels riscos higiènic-sanitaris associats a la pràctica possible de regs amb 

abocaments de mala qualitat. 

� Desaparició del perill de contaminació del sistema d'aigües subterrànies derivats del reg 

directe amb aigües residuals. 

 

6.2.3 SÒL 

Les incidències de les infraestructures projectades en el sòl són notables, ja que la zona escollida 

per a la seva ubicació són terrenys agrícoles. 

6.2.4 PAISATGE 

L’EDAR projectada disposa d'edificacions de poca altura, pel que fa la integració en el paisatge és 

poc problemàtica i els col·lectors en situar-se sota la cota del terreny no afecten en absolut. La 

distribució dels diferents tancs en la parcel·la de l’EDAR s'efectua sota terra, així que l’impacte sobre 

el paisatge és mínim. 

6.2.5 VEGETACIÓ 

No existeix impacte negatiu de les infraestructures projectades doncs els terrenys d'ubicació 

abans tenien una reduïda utilitat. Només es reduirà una part de terreny de conreu. 

L'elecció de les espècies que s'utilitzen en l'obra d'urbanització estarà condicionada per les 

diferents unitats vegetals observables en l'entorn, potenciant l'ús d'espècies autòctones. 

Finalment, cal remarcar que un dels aspectes que cal tenir presents pel que fa a la possible 

afecció a la vegetació durant l'execució de les obres és el derivat de les partícules en suspensió de 

l'aire, principalment durant el moviment de terres, que pot arribar a afectar a les comunitats 

vegetals properes. 
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6.2.6 FAUNA 

L'execució de l'EDAR dóna lloc, inicialment, a un increment de l'efecte barrera, disminuint el 

corredor biològic de la zona. No obstant això, en no tractar-se d'una obra lineal, aquest efecte és 

molt moderat. 

6.2.7 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

La generació de sorolls en la planta de depuració projectada, és reduïda, ja que els processos 

utilitzats en el tractament de les aigües i els fangs no generen pràcticament soroll. 

Els punts del tractament on es poden produir sorolls són els següents: 

� Obra d'arribada. El soroll serà reduït, ja que les bombes es troben submergides. 

� Pretractament. L'únic element susceptible de generar soroll és el rototamíz, però el nivell de 

soroll que genera és pràcticament inapreciable. 

� Tractament biològic. Aquí tenim més elements que generen soroll, a causa del mecanisme 

pròpiament dit. No obstant això, totes aquestes instal·lacions es troben degudament aïllades i 

el volum de soroll generat entra perfectament dins dels límits tolerables. 

 
6.2.8 SOCIOECONOMIA 

La depuració de les aigües residuals augmentarà la qualitat de vida de les persones i del medi. 

L’ocupació d’un terreny agrícola restarà activitat agrària al municipi, però la proporció és 

insignificant. 

La utilització dels fangs deshidratats en l’agricultura disminuirà la compra d’adobs i tancarà el 

cicle de la matèria orgànica generada al municipi. 

La realització de les obres pot dificultar la circulació dels veïns i pagesos de la zona. 

7. CARACTERITZACIÓ DELS IMPACTES 

 
7.1 DEFINICIÓ DELS CRITERIS DE CARACTERITZACIÓ 

D'acord amb la normativa vigent, els impactes es caracteritzaran segons els criteris descrits a 

continuació, per a cadascun dels qual s'assignarà una categoria d'entre les definides. 

7.1.1 INTENSITAT 

 

� Efecte mínim: és aquell que es pot demostrar que no és notable. 

� Efecte notable: aquell que es manifesta com una modificació del medi ambient, dels recursos 

naturals, o dels seus processos fonamentals de funcionament, que produeixi o pugui produir 

en el futur repercussions apreciables als mateixos. 
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7.1.2 SIGNE 

 

� Efecte positiu: aquell admès com a tal, tant per la comunitat tècnica i científica com per la 

població en general, en el context d'una anàlisi completa dels costos i beneficis genèrics de  

l'actuació contemplada. 

� Efecte negatiu: aquell que es tradueix en una pèrdua de valor naturalístic, estèticcultural, 

paisatgístic, de productivitat ecològica, o en l'augment dels perjudicis derivats de la 

contaminació, de l'erosió o curullació i demés riscos ambientals en discordança amb 

l'estructura ecològico-geogràfica, el caràcter i la personalitat d'una localitat determinada. 

 

7.1.3 INCIDÈNCIA 

 
� Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en qualsevol aspecte ambiental. 

� Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la 

interdependència, o en general, respecte a la relació d'un sector ambiental amb un altre. 

 
7.1.4 TIPUS DE SISTEMA ACTIU 

 

� Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un únic component ambiental, o que la seva 

forma d'acció és individualitzada, sense conseqüències a la inducció de nous efectes, ni en la 

de la seva acumulació, ni en la de la seva sinèrgia. 

� Efecte acumulatiu: aquell que en perllongar-se en el temps l'acció de l'agent inductor, 

incrementa progressivament la seva gravetat, al mancar de mecanismes d'eliminació amb 

efectivitat temporal similar a la de l'increment de l'agent causant del dany. 

� Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan l'efecte global de la presència simultània de 

diferents agents suposa una incidència ambiental major que l'efecte suma de les incidències 

individuals contemplades aïlladament. 

 

7.1.5 APARICIÓ 

 

� Efecte a curt termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se abans d'un any. 

� Efecte a mitjà termini: aquell en què la seva incidència pot manifestar-se després del primer 

any i abans dels cinc anys. 

� Efecte a llarg termini: aquell en què la seva incidènciada pot manifestar-se després dels cinc 

anys 

 

7.1.6 PERSISTÈNCIA 

 

� Efecte permanent: aquell que suposa una alteració indefinida en el temps de factors d'acció 

predominant a l'estructura o a la funció dels sistemes de relacions ecològiques o ambientals 

presents en el lloc. 

� Efecte temporal: aquell que suposa l'alteració no permanent en el temps, amb un termini 

temporal de manifestació que pugui estimar-se o determinar-se. 
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7.1.7 REVERSIBILITAT 

 

� Efecte reversible: aquell que l'alteració que suposa pot ser assimilada per l'entorn de forma 

mesurable, a mig termini, degut al funcionament dels processos naturals de la successió 

ecològica, i dels mecanismes d'autodepuració del medi. 

� Efecte irreversible: aquell que suposa la impossibilitat, o la "dificultat extrema" de retornar a 

la situació anterior a l'acció que ho produeix. 

 

7.1.8 RECUPERABILITAT 

 
� Efecte recuperable: aguell en què l'alteració que suposa pot eliminar-se, bé per l'acció natural, 

bé per l'acció humana, així com aquell en què l'alteració que suposa pot ser reemplaçable. 

� Efecte irrecuperable: aquell en què l'alteració o pèrdua que suposa és impossible de reparar o 

restaurar tant per l'acció natural com per la humana. 

 

7.1.9 MANIFESTACIÓ 

 

� Efecte continu: aquell que es manifesta com una transformació constanten el temps, 

acumulada o no. 

� Efecte discontinu: aquell que es manifesta a través d'alteracions irregulars o intermitents en la 

seva permanència. 

 

7.1.10 PERIODICITAT 

 

� Efecte periòdic: aquell que es manifesta com a forma d'acció intermitent i contínua en el 

temps. 

� Efecte d'aparició irregular: aquell que es manifesta de forma imprevisible en el temps i en què 

és precís avaluar les seves alteracions en funció d'una probabilitat d'ocurrència. 

 
7.1.11 EXTENSIÓ 

 

� Efecte localitzat: l'impacte afecta només el punt o zona on s'origina. 

� Efecte extensiu: l'impacte es pot extendre fora de les zones on s'ha originat. 

 

7.1.12 SITUACIÓ 

 

� Proper a l'origen: l'impacte afecta la mateixa zona on té lloc la causa que l'origina. 

� Allunyat de l'origen: aquell que no és proper a l'origen. 

 
7.2 AVALUACIÓ DELS IMPACTES 

En funció d'aquesta caracterització, s'avaluaran, abans de considerar l'aplicació de mesures 

correctores, els impactes definits d'acord amb les següents categories: 
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7.2.1 IMPACTE COMPATIBLE 

Aquell impacte la recuperació del qual és immediata un cop ha acabat l'activitat que el produeix i 

no precisa de pràctiques protectores o correctores. S'aplica així mateix als impactes positius. 

7.2.2 IMPACTE MODERAT 

Aquell impacte la recuperació del qual no precisa de pràctiques correctores o protectores 

intensives i on la recuperació de les condicions ambientals inicials requereix un cert temps. 

7.2.3 IMPACTE SEVER 

Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix l'adequació de mesures correctores o 

protectores i on, inclús amb aquestes mesures, la recuperació de les condicions inicials del medi 

requereix un període de temps dilatat. 

7.2.4 IMPACTE CRÍTIC 

Aquell impacte amb una magnitud superior al llindar acceptable, que produeix una pèrdua 
permanent de la qualitat de les condicions ambientals inicials, sense cap possibilitat de recuperació 
fins i tot amb l'aplicació de pràctiques o mesures correctores. 

Tots els impactes identificats es troben valorats individualment segons aquests criteris a l'Annex. 
Caracteritzats i avaluats els impactes, es defineixen, per cada impacte avaluat com a moderat o 
sever, les mesures concretes que puguin minimitzar-los (també es troba a les taules de l'Annex). 

8. PROPOSTA DE MESURES PROTECTORES I CORRECTORES 

Una vegada definits i valorats els impactes que les diferents accions de les actuacions a realitzar, 

poden arribar a originar sobre els diferents agents mediambientals, es presenta en aquest apartat la 

proposta de mesures preventives, i correctores, que el projecte ha de recollir, per eliminar o 

minimitzar els efectes ambientals negatius fins a fer-los compatibles amb la preservació dels 

recursos naturals i culturals. 

8.1 OCUPACIÓ TEMPORAL DELS TERRENYS 

En el cas que es decideixi no dur el material sobrant a abocador autoritzat i per a la ubicació de 

les zones d'instal·lacions auxiliars i campament d'obra, es prendran les mesures preventives 

oportunes perquè d'una manera planificada, quedi assegurada la desafectació a recursos naturals i 

culturals d'interès. 

Per a ells, aquestes zones no se situaran en els següents punts: 

� Espais Naturals Protegits o d'interès. 

� Llocs d'interès comunitari (LICs) i Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPAs). 

� Àrees arbrades. 

� Llocs d'Interès Arqueològic i zones amb alt potencial arqueològic. 

� Zones de col·luvions i d'inestabilitat geotécnica. 

� Terrenys amb pendent superior al 25%. 
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� Lleres i embassaments. La distància mínima serà de 200 m. 

� Habitatges. La distància mínima a habitatges serà de 500 m. 

Una vegada hagin finalitzat les obres, en el terreny ocupat pels campaments d'obra, maquinària i 

apilament de material, el contractista procedirà a la retirada de tots els elements aliens a l'entorn 

natural, procedents de l'activitat d'obra.  

El terreny ocupat per les instal·lacions anteriorment esmentades se subsolarà o escarificará (uns 

40 cm de profunditat) amb la finalitat de descompactar-lo i permetre la seva revegetació posterior. 

El subsolat es realitzarà per mitjà d'un subsolador, de potència adequada a la profunditat que 

s'hagi establert i sobre sòl sec. 

Aquest subsolador anirà acompanyat d'un corró de pues per a així aconseguir una primera 

partició dels terrossos creats. Aquesta tasca no aconseguirà un jaç de sembra apropiat, pel que 

s'efectuarà una segona, consistent en una passada de graderia a la qual s'acoblarà una rastra de 

pues, amb el que s'aconseguirà un terreny més tou i uniforme amb característiques òptimes per a la 

sembra. 

A continuació es procedirà a una aportació d'abonament mixt (N-P-K) en proporcions equivalents 

de 200 gr./m2. 

Aquestes mesures preventives seran executades pel contractista constructor sense sobre cost 

algun per l'obra. 

8.2 AFECTACIÓ A LES VIES DE CIRCULACIÓ 

En cas que algun dels col·lectors projectats en les diferents zones d'actuació creuin en algun punt 

alguna de les vies de comunicació, ja siguin asfaltades o sense asfaltar, es procedirà a la seva 

reposició per deixar-les tal i com estaven. 

8.3 CONTAMINACIÓ DEL SÒL PER RESIDUS ESPECIALS 

Durant l'execució de les obres es construirà un cobert de protecció dels hidrocarburs amb base 

impermeable i una cubeta per a la neteja del formigó. 

El sòl impermeabilitzat per a emmagatzematge de residus perillosos i la neteja de formigó 

s'aixecarà i les seves restes es duran a abocador autoritzat. 

8.4 MOVIMENT DE TERRES 

En qualsevol cas, s'evitarà la disposició del material en zones pròximes a cursos d'aigua o bé 

exposades a vistes extrínseques, en zones d'alt interès socioeconòmic o bé en zones d'alt interès del 

medi natural. Un cop s'hagi arribat al volum límit de l'abocador, serà necessari restaurar per garantir 

l'estabilització dels materials abocats, el drenatge superficial i la integració en el paisatge. 

En el nostre cas, la gestió de terres i de material sobrant de l'EDAR es realitzarà de la següent 

manera: 
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Prèviament a l'excavació i terraplenat es realitzarà l'extracció de la primera capa de sòl o terra 

vegetal existent, incloent el material vegetal de desbrossat. 

L'extracció es realitzarà a una profunditat que pot ser de l'ordre de 30 cm, amb el posterior aplec 

de la terra vegetal en piles d'alçada inferior a 2.5 m, realitzant totes les operacions necessàries per a 

la conservació i millora de les seves característiques: oxigenació, adobat , incorporació de matèria 

orgànica, etc., fins a la seva posterior utilització en l'estesa de talussos. 

La ubicació d'aquestes piles haurà de ser l'adequada per evitar que siguin aixafades pel pas de 

vehicles o de maquinària procedent de l'obra, que podrien comportar l'asfíxia dels microorganismes 

que conté, empobrint el contingut en matèria orgànica. S'ha d'evitar barrejar el material edàfic amb 

els materials subjacents, donades les deficitàries qualitats d'aquests per a la revegetació. 

Les zones de recollida de terres vegetals estaran situades en terrenys allunyats dels cursos 

d'aigua temporals i / o permanents. Aquests terrenys hauran de ser d'escàs valor ecològic, plans 

però amb un certa pendent que faciliti el drenatge de les aigües de pluja i eviti l'acumulació. 

Posteriorment, es procedirà a la restauració d'aquestes àrees per aconseguir, com a mínim, les 

condicions inicials. 

8.5 ATMOSFERA 

Els augments en els nivells d’immissió estan molt localitzats temporalment i existeixen tota una 

sèrie de mesures correctores que poden reduir-los, com el reg periòdic amb camió cisterna de tota 

la zona transitada, la utilització de maquinària pesada en bon estat, i realitzar un seguiment de la 

contaminació, controlant els nivells d’emissió i els seus efectes. Així mateix, s'evitarà la realització de 

tasques que comportin un gran aixecament de pols en hores que bufin forts vents i s'utilitzarà 

maquinària pesada en bon estat. 

La localització dels acopis de materials es realitzarà en zones resguardades dels vents, o en el cas 

que sigui necessari, protegits amb malles, sobretot amb els materials fàcilment dispersables. 

En els transports de materials, així com els residus generats, s’utilitzaran malles que tapin el 

material transportat evitant l’abocament sobre accessos o vies de circulació. 

8.5.1 TRANSPORT DE MATERIALS 

El transport de materials és una de les activitats que potencialment pot afectar al mitjà 

atmosfèric. 

Els transports de materials poden emetre quantitats importants de partícules a l'aire pel que es 

requereix d'accions tendents al seu control i reducció. 

Les principals causes de caiguda dels materials durant el transport dels mateixos en els camions, 

en ordre d'importància són: 

� Altes velocitats 

� Rotures o aixecaments de la carpa 

� Frenades brusques 
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Les emissions fugitives de partícules a l'atmosfera per vehicles en les vies és directament 

proporcional a la velocitat dels mateixos, pel que és convenient establir límits de la velocitat dels 

vehicles carregats atès que durant un bon temps, hi haurà desplaçaments per vies sense asfaltar. 

Els models matemàtics aplicats per calcular aquestes velocitats màximes permeten concloure que 

quan la velocitat de vehicles carregats de materials no supera els 50 Km/h, les concentracions de 

partícules emeses a l'aire no arriben a superar els nivells permissibles, i llavors l'àrea d'impacte del 

transport de materials queda circumscrita a una franja molt propera al camí (entre 100 - 200 

metres). 

Les emissions de partícules es poden derivar tant del tràfic per les vies sense asfaltar com 

d'escapis dels vehicles pel trencament, afluixi o aixecament de la carpa que cobreix els remolcs amb 

materials. 

Els camions i vehicles utilitzats, en general, per al transport de materials haurien de tenir els 

protectors sobre les rodes per a evitar el llançament de pols a causa del rodament del vehicle, així 

com per a minimitzar les emissions fugitives a l'atmosfera. Abans d'iniciar el transport, s'haurien de 

retirar els sobrants que queden, després de carregar els vehicles, sobre les estructures laterals i no 

col·locar materials que superin el nivell del plató, a més de fixar la carpa perquè quedi ajustada i 

evitar l'escapi de material a la via o a l'aire. 

El funcionament dels motors dels vehicles estarà sempre en les millors condicions tècniques 

possibles per a evitar l'emissió innecessària de contaminants propis de la combustió com CO, CO2, 

NOx, SOx i Hidrocarburs, les concentracions dels quals han d'estar per sota de les normes o 

recomanacions. 

8.5.2 REG DURANT LES EXCAVACIONS I EL TRANSPORT DE MATERIALS 

Els moviments de terra, el transport de material i l'abocament de material inert produiran pols. 

La mesura de mitigació proposada consistirà en el reg de la superfície de treball. 

El reg, per motius de formació de pols, s'efectuarà mitjançant un camió cisterna en els mesos de 

sequera en l'entorn dels nuclis de població i habitatges situats a una distància inferior a 100 m. Per a 

distàncies superiors, els efectes de la pols no se sentiran en la població. 

El transport de material es realitzarà en camions coberts per lones, les quals haurien de cobrir 

totalment el plató del camió, caient uns 30 cm a cada costat del mateix. 

8.6 OLORS 

Es tracta d'evitar la sortida dels gasos odorífers cobrint aquelles instal·lacions que es considera 

són els principals generadors d'olor. Tots els processos de depuració estan coberts, excepte el 

contenidor de residus del tamís rotatiu que es troba a l'interior de la sala de pre-tractament. 

8.7 AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES 

En cas de ser necessari, s’hauran de realitzar les següents actuacions per minimitzar l’impacte en 

les aigües superficials: 
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� Barreres de retenció de sediments 

� Basses de decantació 

� Plans i mesures d’emergència pels abocaments accidentals. 

Garantir l’estabilitat de tots els moviments de terres efectuats, tant sobre les obres com a les 

pedreres, dipòsits d’àrids i runams usats al llarg de l’obra. 

S’hauran de tenir presents tota una sèrie de consideracions per tal d’evitar que es produeixin 

alteracions en aquest sentit, tal com la recollida d’olis o qualsevol residu de la construcció que pugui 

afectar la hidrologia subterrània. En aquest sentit, es construirà un cobert amb base impermeable 

per a col·locar-hi els hidrocarburs i s'impermeabilitzarà la cubeta de neteja del formigó.  

 
8.8 PAISATGE 

L'impacte ambiental que pot generar la implantació de l'EDAR es pot disminuir mitjançant la 

integració paisatgística amb l'entorn que l'envolta, escollint un correcte tractament de les 

instal·lacions. 

L'objectiu a assolir és la integració paisatgística del projecte. Per aconseguir-ho, cal que els colors 

dels diferents elements de l'EDAR harmonitzen amb els diferents colors naturals de la zona. 

El color de les façanes dels edificis adoptarà la tonalitat predominant dels coberts i granges de la 

zona. 

En qualsevol cas, les edificacions hauran de guardar els criteris estètics generals que se segueix 

en la construcció dels edificis de les EDAR de l'Agència Catalana de l'Aigua. 

Les tanques, o les seves parts, formades per elements metàl·lics, hauran de ser totalment 

diàfanes i congruents amb el caràcter rural de l'espai. 

L'elecció de les espècies que s'utilitzen per l'obra d'urbanització estarà condicionada per les 

diferents unitats de paisatge de l'entorn, potenciant l'ús d'espècies autòctones. 

8.8.1 PROPOSTA DE PLANTACIÓ A L’EDAR 

 

� Objectius de la proposta 

Amb la present proposta de plantació s'intenta aconseguir una màxima integració de les 

instal·lacions de la nova EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec en l'entorn de la zona. L'estructura, 

composició i disseny de les plantacions pretén reduir l'impacte visual que general la seva implantació 

en una zona que està força oberta i plana, tot i no tenir forts assentaments de població a curta 

distància. 

� Criteris bàsics 

Els criteris bàsics que tindrem en compte a l'hora de fer la proposta són els següents: 

� Utilització de vegetació autòctona i de qualitat genètica garantida. 
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� Recuperar, allà on sigui possible, mostres de la vegetació pròpia de la zona. 

� Donar a tot el recinte de la depuradora un entorn el més natural possible. 

D'aquesta manera, al voltant del camí de circulació de vehicles es plantaran formacions herbàcies 

típiques de la zona.  

8.9 VEGETACIÓ I FAUNA 

 

8.9.1 PROTECCIÓ DE LA VEGETACIÓ ENFRONT LES EXCAVACIONS 

Abans de començar les obres es farà un inventari dels arbres que van a ser afectats pel traçat dels 

col·lectors. Els arbres a eliminar necessitaran un permís de la Conselleria de Medi ambient i una 

notificació a l'Ajuntament corresponent. S'analitzarà la possibilitat de trasplantament. Els arbres que 

puguin ser afectats per les obres serà necessari protegir-los. En el cas de masses de vegetació, la 

protecció consistirà en un jalonat. En el cas d'exemplars aïllats, es protegirà el tronc mitjançant 

taulons de fusta lligats amb filferro, fins a una altura no inferior a 2,5 metres. Les proteccions es 

retiraran una vegada finalitzades les obres. 

A la franja d’ocupació temporal definida en el present projecte, s’han reservat espais adients, per 

a la ubicació de maquinària, equips auxiliars i materials, per tal de minimitzar l’afecció a la vegetació 

natural. 

8.9.2 PROTECCIÓ DE LA FAUNA EN FRONT LES EXCAVACIONS 

Per a la cura de la fauna en la zona d'actuació de cada municipi es prendran una sèrie de mesures 

generals, que són les següents: 

� S'identificaran espècies protegides de fauna, especialment d'aus, que puguin aparèixer durant 

l'execució de les obres. 

� Es lliurarà al personal de l'obra informació sobre aquestes espècies, perquè no siguin 

molestades, especialment en període reproductiu. 

 

8.10 CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Els nivells acústics durant les obres no sobrepassaran els valors establerts com a límits d’emissió per 

la maquinària establerts per l’ordenança municipal. 

L’emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i en la construcció s’ha 

d’ajustar a les prescripcions que estableix la normativa de la Unió Europea. Els treballs realitzats en 

la via pública i els d’edificació s’han d’ajustar a les prescripcions següents: 

� L’horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores. 

� S’han d’adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors guia d’immissió fixats per 

a la zona respectiva. En el cas en què això no sigui tècnicament possible s’exigirà autorització 

expressa de l’Ajuntament, establint l’horari per a l’exercici de l’activitat. 

 

 

 



Annex 20. Estudi d’impacte ambiental 

 

28 
 

8.10.1 REGULACIÓ DE L’EMISSIÓ DELS NIVELLS SONORS DE LA MAUINÀRIA D’OBRA 

La maquinària utilitzada en les obres estarà homologada pels serveis tècnics autoritzats, quant als 

nivells de potència acústica admissible, emissió sonora de màquines, equips d'obres i vehicles a 

motor. 

Es facilitaran les comprovacions oportunes requerides en qualsevol moment pel director d'obra o 

dels representants acreditats dels òrgans d'inspecció de l'Administració competent. 

Per això, quan sigui requerit, es presentarà al Director de les obres la documentació acreditativa 

que la maquinària i vehicles a emprar compleixen amb la legislació aplicable per a cadascuna d'elles: 

certificats d'homologació expedits per l'Administració de l'Estat Espanyol o per les Administracions 

d'altres Estats de la CEE. 

Aquesta documentació estarà actualitzada al dia de l'inici de les obres i mantindrà la seva 

vigència durant tot el període de desenvolupament de les mateixes. 

8.11 SOCIOECONOMIA 

Minorar l’amplada d’ocupació, minimitzant les molèsties pels veïns durant la fase d’obres. 

Establir uns camins de pas alternatius per accedir a les finques afectades per les obres. 

9. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

 
9.1 OBJECTIUS 

El Programa de Vigilància Ambiental (PVA) té uns objectius que es concreten en: 

� Verificar l'avaluació inicial dels impactes previstos, concretant en detall els paràmetres de 

seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

� Controlar l'aplicació de cada una de les mesures correctores previstes en l'Estudi d'Impacte 

ambiental (EIA) i la Declaració d'Impacte ambiental (DIA). 

� Definir immediatament les mesures correctores per als nous impactes no previstos. 

� Redefinició de noves mesures correctores en cas de ineficiència de les actuacions previstes. 

 

9.2 VERIFICACIÓ DE L’AVALUACIÓ INICIAL DELS IMPACTES 

L'Estudi d'Impacte Ambiental té definits tots els impactes ambientals previstos al projecte, els ha 

avaluat i ha emès tot un seguit de mesures correctores minimitzadores a adoptar. 

La verificació de l'avaluació inicial dels impactes, així com la definició de noves mesures 

correctores en el cas de nous impactes no definits en l'estudi d'impacte ambiental, es realitzarà 

conjuntament entre la figura representant de l'Agència Catalana de l'Aigua i la Direcció Facultativa. 
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9.2.1 PARÀMETRES DE SEGUIMENT 

L'avaluació dels impactes es verificarà amb el seguiment dels paràmetres de qualitat dels vectors 

ambientals afectats. 

Per la seva presència en l'espai i en el temps, el programa de vigilància ambiental considera els 

següents vectors: 

� El paisatge, que s'avaluarà atenent al grau d'integració del projecte. 

� El soroll, on el paràmetre de seguiment ve definit per una Leq (de 8 a 22 h) que a 2 metres de 

façana no ha de sobrepassar els 65 dBA. 

� El medi natural, que s'avaluarà mitjançant els estudis que posen de manifest l'afectació de la 

vegetació natural i els efectes sobre la fauna, estudiant els biòtops eliminats i permetent fer 

un seguiment del medi natural. 

� Les aigües. La finalitat del paràmetre de seguiment serà arribar, després de les obres del 

EDAR, a, com a mínim, la DBO prevista al projecte. Durant la fase de construcció, la quantitat 

de MES haurà de tenir uns nivells tals que no resultin perjudicials. 

 

9.2.2 CONTROL D’APLICACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES 

El seguiment dels paràmetres dels vectors ambientals mostren el grau d'aplicació de les mesures. 

El control es realitzarà tant a la fase de construcció com la d'explotació de l'obra, de manera que 

l'evolució en l'espai i el temps serà reflectida pel promotor en un cronograma de mesures 

correctores que reflectirà en cada moment l'estat i el grau d'aplicació de les mesures. 

En cas de ineficiència de les actuacions preventives i correctives previstes, es procedirà a la 

definició de noves mesures correctores. 

S'han proposat una sèrie d'activitats per arribar al degut compliment de l'aplicació de les 

mesures: 

� Integració del projecte 

Per arribar a la integració del projecte hauria de complir els següents objectius: 

� Privilegiar l'aprehensió del paisatge des del punt de vista dels veïns, espectadors permanents 

que veuen afectada la qualitat del seu nivell de vida. 

� Buscar la reducció sistemàtica de la zona d'impacte paisatgístic.  

� Tenir en compte les necessitats i els desitjos de les col·lectivitats locals, dins de la mesura dels 

seus arguments (per exemple, l'elecció del tipus d'ordenació paisatgística). 

� No considerar l'ordenació paisatgística com una disfressa sistemàtic, sinó tot el contrari, com 

aquella cosa que es pot variar segons les circumstàncies locals. En aquest cas, s'intentarà 

adaptar-se al paisatge existent (edificis amb estructures, materials i tonalitats cromàtiques 

adaptades, plantació d'arbredes, etc.). 

� Amb tot això, la noció de paisatge no es restringirà a plantar vegetació sinó que serà més aviat 

ambiental, a l'entendre com la resultant de totes les interaccions d'un mitjà que és, alhora, 

natural, humà i sociopolític. 
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� Pla d’obra ambiental 

El Pla d'Obra ambiental s'ha de dissenyar amb la informació continguda en el Pla d'Obra 

Constructiu, proporcionat per l'empresa constructora adjudicatària, i recull les activitats que 

s'efectuaran en el transcurs de la construcció del projecte. 

El Pla d'Obra ambiental presenta uns condicionaments fixats pels treballs d'execució de l'obra i 

pels mateixos elements que integren el medi, elements sotmesos a les lleis de la naturalesa amb les 

seves particularitats. 

Per tant, no es pretén dissenyar un pla d'obra estricte, clàssic. En aquest sentit, la incidència de 

les actuacions es valorarà qualitativament a: 

� Període òptim: quan les condicions climàtiques siguin idònies per a l'aplicació de les mesures 

correctores. 

� Període practicable: quan, encara que els factors meteorològics no siguin del tot favorables, 

s'accepta l'execució de l'actuació. 

� Període inviable: quan les condicions climàtiques són desfavorables i, per tant, es recomana 

aturar l'obra correctiva en particular. 

� Període d'alta sensibilitat: període prohibitiu per a l'aplicació de les mesures correctores. 

Per a la redacció d'aquest pla, es parteix del fet que la majoria dels impactes produïts en fer 

l'obra han estat previstos i corregits en la redacció del projecte. Cal ser coneixedor, així mateix, que 

és durant la fase d'execució de l'obra quan s'ha de tenir especial atenció i cura del medi. 

El criteri seguit a redactar el pla es basa en la premissa que la millor mesura correctora d'un 

determinat impacte és, precisament, no produir l'impacte i que quan s'han de prendre mesures 

correctores, s'han de dur a terme el més aviat possible per evitar impactes secundaris no desitjats. 

� Realització d’informes periòdics 

S'elaboraran informes periòdics on s'avaluarà l'estat actual de les mesures correctores i l'evolució 

que tenen al llarg del temps. A aquest efecte s'elaborarà el següent: 

Inventari i relació de les variables més significatives: mitjans impactats, impactes ocasionats en 

cada un dels mitjans, i mesures correctores previstes en l 'estudi d' impacte ambiental. 

Balanç comparatiu on es posarà de manifest l'actuació de les mesures correctores previstes en l 

'estudi d'Impacte Ambiental respecte a l'actuació d'aquestes durant la realització de l'obra. En cas 

d'existir divergències significatives entre les dues actuacions, es proposaran mesures correctores de 

major eficàcia. 

Valoració de les condicions en què s'han efectuat les mesures correctores pel que fa a les 

incidències estacionals reflectides en el Pla d'Obra ambiental, és a dir, si en el transcurs de la 

construcció una actuació correctiva s'ha realitzat en el moment declarat, ben òptim, bé d'alta 

sensibilitat en ambdós plans d'obra. 
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Descripció dels possibles impactes produïts durant la realització de la depuradora i no 

controlades en l 'estudi d' impacte ambiental. Es proposaran immediatament noves actuacions 

correctives. 

Es tractarà, per tant, de sintetitzar en cada informe tota la informació recollida anteriorment 

referida a: 

� Mitjans impactats. 

� Impactes ocasionats sobre el medi. 

� Actuacions de les mesures correctores. Estat actual. 

� Valoració del Pla d'Obra Ambiental i Constructiu. Paral.lelismes i divergències abans i durant el 

transcurs de l'obra. 

� Conclusions i noves aportacions. 

 

� Realització d’un seguiment fotogràfic 

Estarà inclòs dins dels informes que es lliuren periòdicament. En aquest moment quedarà 

reflectit l'estat inicial del medi abans de l'execució de les obres, servint de model comparatiu amb 

l'estat que tingui una vegada iniciades les obres. Es definirà com un sistema d'avaluació visual de 

l'evolució de les obres i de la correcta aplicació de les mesures correctores. 

10. ANNEX 

 
10.1 FITXES D’AVALUACIÓ DEL IMPACTE 

A continuació es configuraran unes fitxes d'avaluació d'impactes que es regeixen seguint els 

conceptes tècnics establerts en la legislació vigent d'avaluació d'impactes ambientals i la 

metodologia descrita als dos apartats anteriors. 

 

Medi / factor ambiental GEA 

Agent d’impacte Moviment de terres 

Identificació d’impacte - Terres sobrants 

- Extracció de terres 

Definició del impacte Cal fer extraccions de terres si les terres 
d’excavació no compleixen els requisits 
necessaris com material de reblert.  

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Notable, negatiu, directe, reversible, 
recuperable, localitzat, continu, permanent. Son 
necessàries mesures correctores. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores El material sobrant serà transportat a l’abocador 
de residus autoritzat més pròxim. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 
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Medi / factor ambiental GEA 

Agent d’impacte Moviment de terres 

Identificació d’impacte Pèrdua de la capa vegetal 

Definició del impacte El moviment de terres sense mesures de 
protecció comporta la pèrdua de la capa vegetal.  

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Mínim, negatiu, directe, reversible, recuperable, 
localitzat. Són necessàries mesures correctores. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores - Esbrossat de la primera capa de sòl o terra 
vegetal existent. 

 - Apilament de la terra vegetal en piles 
d’altura inferior a 2.5 m, realitzant totes les 
operacions necessàries per a la conservació 
i millora de les seves característiques. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 

 

Medi / factor ambiental ATMÓSFERA 

Agent d’impacte Olors 

Identificació d’impacte Producció y difusió d’olors 

Definició del impacte - Producció y difusió d’olors en el procés 
- El nucli de població més pròxim és 

Montoliu de Lleida. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Mínim, negatiu, directe, reversible, recuperable, 
extensiu. Són necessàries mesures correctores. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores - Els residus seran gestionats a través del 
Servei Comarcal de residus. 

- L’emmagatzamatge és realitza en una sitja 
totalment tancada per evitar la dispersió 
d’olors. 

- El transport de fangs d’un procés a un altre 
es fa a través de canonades totalment 
tancades per evitar fuites d’olors. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 
 

Medi / factor ambiental QUALITAT DE LES AIGÜES 

Agent d’impacte Contaminació 

Identificació d’impacte Millora de la qualitat de les aigües dels diferents 
medis receptors actuals. 

Definició del impacte - La instal·lació de l’EDAR suposarà una 
millora de la qualitat de les aigües de reg i 
de les aigües del riu Segre. 

- També milloraran les aigües subterrànies 
associades. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Notable, positiu, directe i extensiu. 

Mesures correctores No són necessàries 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 
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Medi / factor ambiental VEGETACIÓ I SÒL 

Agent d’impacte Ocupació espacial. Producció de pols. 

Identificació d’impacte Ocupació espacial 

Producció de pols 

Definició del impacte - Trepitjat dels camps de conreu veïns i 
invasió d’aquests amb terres d’altres 
materials. 

- El moviment de terres genera pols que 
afecta a la vegetació. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Mínim, negatiu, indirecte, reversible, 
recuperable, localitzat. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores  Per minimitzar l’afectació espacial de la zona es 
farà un marcatge exhaustiu de la zona 
d’actuació. 

Aplicació de regs en aquelles zones susceptibles 
de produir pols. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 

 

Medi / factor ambiental PAISATGE 

Agent d’impacte Ocupació espacial 

Identificació d’impacte Afecció sobre les vistes 

Definició del impacte - Queden afectades les vistes d’alguna 
edificació propera. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Mínim, negatiu, directe, reversible, recuperable, 
localitzat. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores  El impacte sever es pot disminuir mitjançant la 
integració paisatgística en l’entorn que el rodeja: 

- Colors de les estructures de l’EDAR que 
tindràn que armonitzar amb l’entorn. 

- Es mantindran aquells elements de 
tancament i separació de parcel·les no 
afectats directament per l’obra. 

- Ús d’espècies autòctones en les 
plantacions. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 

 

Medi / factor ambiental FAUNA 

Agent d’impacte Millora de la qualitat de les aigües. 

Identificació d’impacte Recuperació de la possible fauna acuàtica. 

Definició del impacte Millora de la qualitat de les aigües que afavoreix 
la restauració de la fauna i incrementarà el 
nombre i la diversitat de macroinvertebrats. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Notable, positiu, indirecte, extensiu. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores No són necessàries 

Evaluació del impacte corregit MODERAT 
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Medi / factor ambiental URBANISME 

Agent d’impacte Execució de la depuradora 

Identificació d’impacte Impacte derivat de l’actuació. 

Definició del impacte La implantació de l’EDAR accentuarà l’efecte 
barrera, disminuint l’actual corredor biològic. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Notable, negatiu, directe, reversible, 
recuperable, localitzat. 

IMPACTE SEVER-MODERAT 

Mesures correctores Facilitar la permeabilitat a través del tancament 
amb la màxima integració de la instal·lació en 
l’entorn. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 

 

Medi / factor ambiental SOROLL 

Agent d’impacte Execució de les obres de l’EDAR 

Identificació d’impacte Afecció sonora a la població. 

Definició del impacte Durant la fase de construcció de l’EDAR, es 
produirà un augment del nivell de soroll per l’ús 
de la maquinària que afectarà als veïns de les 
edificacions més pròximes. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Notable, negatiu, indirecte, reversible, 
recuperable, localitzat. Són necessàries mesures 
correctores. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores Limitar la franja horària de treball durant el 
període d’oci i descans de la població. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 

 

Medi / factor ambiental SOROLL 

Agent d’impacte Funcionament de l’EDAR 

Identificació d’impacte Afecció sonora 

Definició del impacte Increment dels nivells sonors deguts al 
funcionament de l’EDAR. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Mínim, negatiu, directe, reversible, recuperable, 
localitzat. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores Els nivells previsibles de soroll no sobrepassaran 
els considerats com molestos. L’augment de 
soroll degut al funcionament de l’EDAR no serà 
significatiu. En qualsevol cas, es prendran les 
següents mesures: 

 - Bombeig: Bombes submergides 

 - Pretractament: Rototamís poc sorollós.  

 - Biodiscs: Continguts en búnkers de formigó 
armat amb tractament d’insonorització. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 

Medi / factor ambiental FACTORS SOCIOECONÒMICS 

Agent d’impacte Millora de la qualitat de les aigües i disminució 
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de males olors. 

Identificació d’impacte Sanejament de la població i millora de l’entorn 
associat al curs de l’aigua. 

Definició del impacte Millora de la qualitat de l’aigua dels habitants de 
Montoliu de Lleida i Albatàrrec, que en 
l’actualitat no disposen d’un sistema de 
depuració de les seves aigües residuals. 

 Millora de l’entorn associat a les segles de reg 
que deixarà de ser un abocador d’aigües 
residuals. 

 Ús de fang deshidratat en agricultura 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Notable, positiu, indirecte. 

IMPACTE COMPATIBLE 

Mesures correctores No són necessàries 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 

 

Medi / factor ambiental FACTORS SOCIOECONÒMICS 

Agent d’impacte Producció de residus 

Identificació d’impacte Molèsties sobre la població. 

Definició del impacte L’acumulació de residus i posterior transport 
poden arribar a produir males olors que poden 
afectar a la població. 

Caracterització d’efectes i evaluació del impacte Mínim, negatiu, indirecte, reversible, 
recuperable. Són necessàries mesures 
correctores. 

IMPACTE MODERAT 

Mesures correctores Els residus seran recollit i portat al Servei 
Comarcal de Residus. Els gruixuts es portaran a 
l’abocador i els fangs seran aprofitats en 
l’agricultura de la zona. 

Evaluació del impacte corregit COMPATIBLE 
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, és establir les previsions respecte a la prevenció 

de riscos d’accidents i malalties professionals, durant l’execució de les obres projectades, així com 

els derivats dels treballs de conservació, i els serveis preceptius d’higiene i benestar dels 

treballadors.  

Aquest estudi serveix per a donar les directrius bàsiques al Contractista per dur a terme la seva 

obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin, en funció del seu propi sistema d’execució les previsions contingudes en aquest 

Estudi. Per aquest motiu els errors o omissions que poguessin existir en el mateix, mai podran ser 

preses pel Contractista a favor seu.  

Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional, sota el 

control de la Direcció d’Obra.  

El present Estudi de Seguretat i Salut es redacta en compliment del que disposa el Real Decret 

1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en 

les obres de construcció.  

D’acord a l’esmentat Real Decret el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa abans de 

l’inici dels treballs, a la Direcció d’Obra, mantenint-se, després de la seva aprovació, una còpia a la 

seva disposició a Obra. Una altre còpia s’entregarà al comitè de Seguretat i Salut, en el seu defecte, 

als representants dels treballadors. Serà document d’obligada presentació davant l’Autoritat laboral 

encarregada de concedir l’obertura del Centre de Treball, i estarà també a disposició permanent de 

la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  

Igualment s’implanta l’obligatorietat d’un llibre d’incidències amb tota la funcionalitat que 

l’esmentat Real Decret 1627/97 li concedeix, sent el Contractista el responsable d’enviar les còpies 

de les notes, que en ell s’escriguin, als diferents destinataris. És responsabilitat del Contractista 

l’execució correcta de les mesures preventives fixades al Pla.  

Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran comprovar en 

qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes al Pla de Seguretat i Salut 

de l’Obra.  

L’objecte d’aquest estudi serà: 

� Preservar l’integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn.  

� L’organització del treball es realitzarà de tal manera que el risc sigui mínim.  

� Determinar les instal·lacions i estris necessaris per a la protecció col·lectiva i individual del 

personal  

� Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.  

� Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat.  

� Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i segur dels 

estris i maquinaria que se’ls encomana. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 

2.1 COL·LECTOR D’ARRIBADA 

L’obra de col·lectors es divideix en dos trams independents:  

� Col·lector d’Albatàrrec: Aquest col·lector recull les aigües residuals del municipi 

d’Albatàrrec i de la urbanització de l’Abellà i les condueix fins a l’EDAR. El punt d’inici del 

col·lector se situa en el punt de connexió PC-1 , en la intercepció amb el col·lector de 

sortida de la xarxa de clavegueram actual del municipi d‘Albatàrrec. El seu traçat 

transcorre paral·lel a la sèquia de torres, i al PK 1+075 arriba al punt de connexió amb la 

xarxa de clavegueram de la urbanització de l’Abellà. Al PK 1+133, el col·lector deixa de 

seguir un traçat paral·lel a la sèquia i s’interna entre els camps de regadiu situats a la 

vora del riu Segre, seguint primerament un camí existent i resseguint els limits dels 

camps de conreu. Finalment, arriba a l’EDAR amb una longitud total de 2.468 metres. 

 

� Col·lector de Montoliu: Aquest col·lector recull únicament les aigües residuals del 

municipi de Montoliu de Lleida. El seu traçat és pràcticament recte. Comença en el punt 

de connexió PC-3 amb la xarxa de clavegueram del municipi, i després continua pel camí 

de l’Horta Vella transversal al riu Segre fins a arribar a l’EDAR, amb una longitud total de 

825 metres. Aquest col·lector presenta dos punts conflictius en tant que ha de travessar 

en primer lloc el canal de Seròs i a continuació la carretera C-230a. Les dues 

intercepcions es solucionen amb el sistema de perforació rotativa amb crics hidràulics.  

La connexió de tots dos col·lectors amb la nova EDAR es realitza en el punt de connexió PC-4, on 

se farà el pou de registre d’entrada a l’EDAR. 

Les rases tindran una base d’amplada de 0.8 m i 2 metres de profunditat mitja. Les conduccions 

són de PEAD de 315 mm (diàmetre mínim). Es consideren pous de registre cada 50 m 

aproximadament. S’executaran pous de diàmetre 0.8 m en general, i de 1.2 metres per aquells que 

superin els 3 metres de profunditat. 

2.2 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE 

La xarxa d’abastament d’aigua potable es projecta mitjançant una conducció en Polietilè d’Alta 

Densitat Banda Blava de diàmetre 63 mm que discorre des de la connexió amb la xarxa municipal de 

Montoliu de Lleida fins a la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR.  Es posaran arquetes als punts baixos (per 

facilitar el buidat de les canonades per averia) i als punts alts (per desallotjar l’aire si hi hagués 

concentració d’aire). 

2.3 SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC 

L’escomesa de l’energia elèctrica es realitzarà a partir de la xarxa de distribució elèctrica bàsica 

pertanyent a la Distribuïdora Elèctrica de Montoliu S.L. o de la línea de mitja tensió de Fecsa-Endesa 

que rodeja Montoliu de Lleida i que discorre paral·lela al canal de Seròs, a les proximitats del camí 

d’accés a l’EDAR. 
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La línea elèctrica discorrerà en la seva totalitat soterrada, aprofitant la rasa executada per al 

col·lector de Montoliu i l’aigua d’abastament. Un cop a l’EDAR, es distribuirà l’energia elèctrica a 

totes les instal·lacions que requereixin de subministrament.  

S'estableix un consum mitjà d’energia elèctrica de 397.96 kWh/dia. 

2.4 POU DE BOMBAMENT DE CAPÇALERA 

El pou de bombament es dimensiona considerant un cabal admissible igual al cabal de dilució 

(140.5 m3/hora). El pou tindrà un volum efectiu de 8.5 m3 i un volum total de 22.7 m3, amb dues 

(1+1) bombes centrífugues submergibles amb una capacitat de 64.6 m3/h que treballaran de manera 

alternada, impulsant l’aigua bruta fins al tamís de pre-tractament.  

El pou, a més de rebre les aigües residuals tamisades, rep també la purga de fangs en excés i els 

flotants retinguts en el decantador secundari (decantador lamel·lar), així com els flotant retinguts en 

el clarificador secundari. 

2.5 PRETRACTAMENT 

Dins de l’edifici de serveis i explotació, s’instal·larà un tamís rotatiu dinàmic amb un pas de 1 mm 

i una capacitat màxima de 83 m3/hora per debastar l’aigua bruta que arriba a la planta. El sistema de 

neteja serà automàtic i la forma d’extracció dels residus serà mitjançant cargol transportador 

compactador. Els residus aniran a parar a un contenidor. 

2.6 TANCS POLIVALENTS 

Es proposa la construcció de dos Tancs Polivalents de tres cambres que actuaran de forma 

simultània com a dipòsits de decantació primària, cambra de digestió en fred de fangs i tancs de 

regulació de cabals. 

La seva construcció s’ha resolt mitjançant dos dipòsits de geometria rectangular, col·locats l’un al 

costat de l’altre, fabricats amb formigó, en instal·lació parcialment soterrada i realitzada sobre una 

llosa de formigó armat de 50 cm de gruix. Cada dipòsit constituirà una línia de tractament quedant al 

final dues línies que treballaran en paral·lel. 

Cada tanc tindrà una llargada útil de 10.6 m, una amplada útil de 7 m i una alçada útil de 3 m, 

amb el que es disposarà d’un volum útil de 222 m3. Dels 222 m3 totals, aproximadament 68 m3 

actuen com a zona de decantació primària, 54 m3 de zona de digestió de fangs i 100 m3 operen com 

a tanc de regulació de cabals. D’aquesta manera, s’aconsegueix laminar les puntes de cabal i que les 

instal·lacions de tractament biològic funcionin en condicions més constants.  

2.7 BIODISCS I DECANTADORS LAMEL·LARS 

Com tractament secundari de depuració, s’ha previst la instal·lació de dues línies de tractament 

en paral·lel composades de tres mòduls de contactors biològics rotatius (biodiscs) de 2.5 metres de 

diàmetre i una superfície total de contacte de 5.213 m2, dos clarificadors lamel·lars, sínies d'elevació 

de l’aigua bruta i dues electrobombes de purga dels fangs en excés. Tot el conjunt construït amb 

formigó. Aquest sistema compacte de depuració, s’instal·larà semi-soterrat, recolzat sobre una llosa 
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de formigó armat de 30 cm de gruix, amb el que es reduirà l’impacte visual i acústic que pugui 

ocasionar la seva presència. 

Respectives tapes amb sistema d’obertura hidràulica permetran l’accés als mòduls de contactors. 

2.8 EVACUACIÓ DE L’AIGUA DEPURADA 

L'aigua depurada s'abocarà, per gravetat, al riu Segre, a través d’una canonada de sortida de la 

planta que serà de 327 m de longitud amb 3 pous de registre. El desguàs es realitzarà a una cota 

superior a la corresponent a la zona d’inundació per una avinguda de període de retorn de 500 anys, 

per tal d’evitar que entri en càrrega i puguin haver problemes per inundació de la planta. 

2.9 EDIFICI DE SERVEIS I EXPLOTACIÓ, PRETRACTAMENT I DESHIDRATACIÓ 

Es construirà un edifici de serveis i explotació, pretractament i deshidratació d’un nivell, on 

s’ubicaran els quadres elèctrics i de control de l’EDAR i els serveis per al personal d’explotació de 

l’EDAR, la maquinària per al pretractament i per a la deshidratació. 

Tindrà els fonaments formats per sabates i riostres corregudes. L’edifici estarà construït amb 8 

pilars de 30 x 30 cm i tancament de bloc, totalment arrebossat i pintat per tal d’aconseguir que 

l’edifici s’integri amb l’entorn. La coberta serà d’una aigua amb teula àrab. La superfície total serà 

77.88 m2, amb una superfície total útil de 67.87 m2. 

A la sala de pretractament s’instal·larà el tamís dinàmic rotatiu per a realitzar el desbast de 

l’aigua bruta que arriba a l’EDAR. Els residus seran transportats mitjançant un cargol compactador 

fins un contenidor situat a la mateixa sala. Aquesta sala comptarà amb un ventilador que donarà a 

l’exterior per tal millorar la ventilació. 

A la sala de deshidratació s’instal·laran les bombes peristàltiques d’alimentació de la centrífuga, 

les bombes dosificadores de polielectrolit, la central de preparació de polielectrolit i el decantador 

centrífug. Aquesta sala comptarà amb un ventilador que donarà a l’exterior per tal millorar la 

ventilació. 

A la sala central hi haurà mobiliari d’oficina i els quadres elèctrics i de control del equips 

electromecànics de l’EDAR. També es col·locarà un grup electrogen per tal de garantir el 

subministrament d’energia elèctrica en cas de fallada de la xarxa de subministrament amb un forat a 

la paret pel tub d’escapament i una obertura per la instal·lació d’una reixa de ventilació per afavorir 

l’entrada d’aire. Els serveis comptaran amb lavabo, inodor i plat de dutxa. 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució de les obres, contant des de la firma de l’Acta de Replanteig fins a la seva 

finalització, s’estima en vuit (8) mesos.  

4. MÀ D’OBRA 

Donades les característiques de l’obra, es preveu un número màxim de persones afiliades a l’obra 

de deu (10) persones. 
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5. ANÀLISI I AVALUACIÓ DE RISCOS DE L’OBRA 

El següent anàlisi i avaluació de riscos, s’ha realitzat per al Projecte dels col·lectors i l’EDAR de 

Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) tenint en compte la tecnologia i els procediments 

constructius que es pretenen utilitzar, així com la maquinària, equips i mitjans auxiliars. Per a fer 

aquest anàlisi i avaluació s’ha seguit la següent metodologia: primer s’estima la probabilitat de que 

passi el risc descrit (Baixa, Mitja o Alta). Posteriorment, i tenint en compte la protecció que es pensa 

utilitzar (Col·lectiva o Individual) s’estimen les conseqüències que sobre les persones pot produir el 

que passi aquest risc (Lleugerament danyós, Danyós o Extremadament danyós). Per últim, i en funció 

de la probabilitat i les conseqüències, es fa una valoració del risc (Trivial, Tolerable, Moderat, 

Important i Intolerable). Per a poder acceptar un risc donat, després d’aplicades les possibles 

proteccions, no hauria de tenir una valoració superior a tolerable. 

5.1 ACTIVITATS O PROCEDIMENTS CONSTRUCTIUS 

 
 

Activitat:  ACTIVITATS GENERALS DE L’OBRA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Derivats de l’actitud 

veïnal front a l’obra 

(protestes, pas a 

través, trencament de 

tanques) 

 

X 
  

 

X 
 

 

X 
  

 

X 
   

 

Estrès tèrmic per excés 

de temperatura 

 

X 
   

 

X 
 

 

X 
  

 

X 
  

 

Derivades   de   l’estat   

de   salut   dels 

treballadors 

 

X 

 

 
 

 

X 
  

 

X 
  

 

X 
  

 

Presència de pols en 

suspensió 
 

 

X 
 

 

X 

 

X 

 

X 
   

 

X 
  

 

Caigudes al mateix 

nivell 
 X   X X    X   

 

Derivades de la 

meteorologia de la 

zona (fred, vent, pluja, 

etc.) 

 
 

X 
  

 

X 

 

X 
   

 

X 
  

 

Imperícia dels 

treballadors 
 X        X   
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Activitat:  MOVIMENT DE TERRES 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Atropellaments per 

maquinària de l’obra 
X   X  

 

 
 X 

 

 
X    

Caigudes d’objectes 

(pedres, etc.) sobre 

les persones 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

X 
 

 

X 
   

Despreniments de 

terra en talussos 

 

X 

 

 
 

 

X 
  

 

 
  

 

X 
   

Caigudes a l’interior 

de l’excavació (falta 

d’il·luminació i 

senyalització) 

 

X 
  

 

X 

 

 

 

 

 

X 
  

 

X 
   

Derivades 

d’interferències amb 

conduccions 

soterrades (inundació 

sobtada i 

electrocució) 

 

X 
  

 

X 

 

X 

 

 

 

X 
  

 

X 
   

Soroll ambiental  
 

X 
 

 

X 

 

X 

 

X 
   

 

X 
   

Pols ambiental  X  X X X    X    

Contactes elèctrics 

directes o indirectes 
X   X      X    

 

 

Activitat:  EXCAVACIÓ DE RASES 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Atropellaments per 

maquinària de l’obra 
X   X  

 

 
 X 

 

 
X    

Caigudes  d’objectes  

i  eines  sobre  les 

persones 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

 
 

 

X 
   

Caiguda a diferent 

nivell de persones. 

 

 
X  X  X 

X 

 
  X    

Caiguda al mateix 

nivell de persones 

 

 
X  X 

 

 

 

 

 

 
  X    

Despreniments de 

terra en talussos 

 

X 
  

 

X 

 

 

 

 

 

 
X  

 

X 
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Caigudes a l’interior 

de l’excavació (falta 

d’il·luminació i 

senyalització) 

X 
 

 
 

 

X 

 

 

 

 
X   

 

X 
   

Derivades 

d’interferències amb 

conduccions 

soterrades (inundació 

sobtada i 

electrocució) 

X   X X X X   X    

Soroll ambiental  X  X X X    X    

Pols ambiental  X  X X X    X    

Contactes elèctrics 

directes o indirectes 
X   X   X   X    

 

 

Activitat:  ENCOFRAT I DESENCOFRAT 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Despreniment per 

mal apilat dels 

materials d’encofrat 

X    X 
 

 
X  

 

 
X    

Talls  al  utilitzar  les  

serres  de  mà  o 

raspalladores 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

 
 

 

X 
   

Pitjades sobre 

objectes punxants 

 

 
X   X X 

 

 
  X    

Caigudes des 

d’alçada 

 

X 
   

X 

 

 

 

 

X 
  X    

Caigudes  des  

d’alçada  de  paquets  

de fusta i 

components de 

l’encofrat durant 

maniobres d’hissat a 

ganxo de grua 

 

X 
  

 

 

 

 

X 

 

 

 
X   

 

X 
   

Sobre esforços per 

postures obligades o 

per càrrega a 

l’espatlla d’objectes 

pesats 

 
X 

 
 

 

 

X 

 

X 

 
   

 

X 
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Caiguda d’objectes 

sobre les persones: 

taules, puntals, 

sopandes, etc. 

 X   X  X   X    

Riscos derivades de 

condicions 

meteorològiques 

adverses (afeccions 

respiratòries, estrès 

tèrmic, relliscades 

per superfícies 

mullades) 

X    X  X   X    

Atrapaments per 

objectes pesats 
X   X X  X   X    

Dermatitis per 

contacte amb 

desencofrants 

 X   X  X   X    

Projecció violenta de 

partícules en ulls o 

cos al utilitzar serres 

de disc 

 X   X X    X    

Riscos derivats del 

vertigen natural 
X   X X  X   X    

 

 

Activitat:  FORMIGONAT 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Fallada de l’encofrat X   X X 
 

 
 X 

 

 
X    

Caigudes a diferent 

nivell 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

 
 

 

X 
   

Atrapaments 
 

X 
  X X  

X 

 
  X    

Dermatitis per 

contacte amb 

formigó 

 

 
X   

X 

 

 

 

 

X 
  X    

Cops per pendeig de 

la càrrega 

 

 
X  

 

X 

 

 

 

 

 

X    X    
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Soroll  
X 

 
 

 

 

X 

 

X 

 
   X    

Projecció de gotes de 

formigó als ulls 
 X   X X    X    

Vibracions   X  X X    X    

Electrocució. 

Contactes elèctrics 
X   X   X   X    

 

 

Activitat:  MANIPULACIÓ, ARMAT I POSTA EN OBRA DE LA FERRALLA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Talls, ferides en mans 

i peus, per maneig de 

rodons d’acer i fil 

ferro 

 X   X 
 

 
X  

 

 
X    

Aixafament de 

membres durant les 

operacions de 

càrrega i descàrrega 

de paquets o rodons 

de ferralla 

 

X 
  

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

 
 

 

X 
   

Aixafament   de   

membres   durant   

les operacions de 

muntatge 

d’armadures 

 

X 

 

   X  

 

X 

 

  X    

Erosions  fortes  per  

caiguda  sobre  les 

armadures 

 

 
X   

 

X 

 

 

 
X   X    

Ensopegades  i  

torçades  per  

caminar sobre les 

armadures 

 

 
X  

 

X 

 

 

X 

 

 

 
X   X    

Riscos   derivats   de   

trencaments   de 

rodons durant 

operacions de doblat 

o estirat 

X 

 

X 

 

 
 

 

 

X 

 

 

 
X   X    

Sobre esforços  X   X X    X    

Caigudes des 

d’alçada  
X   X X   X  X    
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Cops  X   X  X   X    

Electrocució X   X X   X  X    

Lipotímies  i  mareigs  

amb  caigudes  al 

mateix o a diferent 

nivell 

X   X X   X  X    

 

 

Activitat:  INSTAL·LACIÓ DE CANONADES 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Cops per caiguda 

d’objectes 
 X   X X   

 

 
X    

Caigudes de persones 

a l’ entrar i sortir de 

rases 

 

 
X  X X X 

 

 

 

 
 

 

X 
   

Caiguda de persones 

a l’interior de rases 

(falta de senyalització 

o il·luminació) 

 

X 

 

  X   

 

X 

 

  X    

Esfondrament de les 

parets de la rasa 

 

X 

 

  X 

 

 

 

 

 
 X  X    

Interferències amb 

conduccions 

subterrànies 

(inundació súbdita, 

electrocució) 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 
 X  X    

Sobre esforços  

 

X 

 

 
 

 

 

X 

 

X    X    

Estrès tèrmic X    X  X   X    

Talls i punxades   X  X X    X    

Atrapaments o 

aixafaments per 

objectes pesats (tubs, 

etc.) 

 X   X  X   X    

Projecció violenta de 

partícules (tall de 

canonades) 

X    X  X   X    
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Cremades X    X  X   X    

Explosió  (bufador,  

ampolles  de  gasos 

liquats, bombones) 

X   X    X  X    

 

 

Activitat:  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL EN OBRA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Contactes elèctrics 

directes 
X   X X   X 

 

 
X    

Contactes elèctrics 

indirectes 

 

 
X  X X  X 

 

 
 

 

X 
   

Cremades 

 

X 

 

   X  

 

X 

 

  X    

Punxades  i  talls  per  

filferro,  cables 

elèctrics, estisores, 

alicates 

 

 

 

X   

 

X 

 

 

X 

 
   X    

Incendis 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 
 X  X    

 

 

Activitat:  INSTAL·LACIÓ DE MAQUINÀRIA I EQUIPS 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Sobre esforços  X   X X   
 

 
X    

Atrapament entre 

peces pesades 

 

 
X  X X  X 

 

 
 

 

X 
   

Talls per manipulació 

d’eines o peces 

metàl·liques 

 

 

 

X   X X 

 

 

 

  X    

Electrocucions 

 

X 

 

  X 

  X 

 

 

 

 
X   X    
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Cremades 

 

 

 

X  

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

   X    

Contacte amb 

productes químics 
X    X  X   X    

Caigudes de 

màquines o equips 

suspesos a ganxo de 

grua 

X   X    X  X    

 

 

5.2 MAQUINÀRIA I EQUIPS 

 

Equipament:  MAQUINÀRIA EN GENERAL 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X    X 
 

 
X    

Cops i contusions 
 

 
X  X X  

 

X 

 

 

 
 

 

X 
   

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 

 

X  X   

 

 

 

X  X    

Soroll 

 

 

 

 X  

 

X 

 

 

X 

 

   X    

Atropellaments 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 
 X  X    

Caigudes per 

pendents 
X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X    X    

Atrapaments X   X X  X   X    

Màquines en marxa 

sense control 
X   X   X   X    

Projeccions  X   X  X   X    

Contactes amb 

energia elèctrica 
 X  X X  X   X    
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Vibracions   X  X X    X    

Enfonsaments X   X   X   X    

Formació 

d’atmosferes 

agressives o molestes 

  X  X X    X    

Explosions i incendis X   X    X  X    

Talls  X   X  X   X    

 

 

Equipament:  RETROEXCAVADORA GIRATÒRIA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X    X 
 

 
X    

Cops i contusions 
 

 
X  X X  

 

X 

 

 

 
 

 

X 
   

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 

 

X  X   

 

 

 

X  X    

Soroll 

 

 

 

   

 

X 

 

 

X 

 

   X    

Atropellaments 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 
 X  X    

Caigudes per 

pendents 
X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X    X    

Atrapaments X   X X  X   X    

Màquines en marxa 

sense control 
X   X   X   X    

Projeccions  X   X  X   X    

Contactes amb 

energia elèctrica 
 X  X X  X   X    

Vibracions   X  X X    X    

Pols ambiental   X  X X    X    
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Caigudes del personal 

al pujar i baixar de la 

màquina 

X   X   X   X    

Desplomat de terres X   X    X  X    

 

 

Equipament:  RETROEXCAVADORA MIXTA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X    X 
 

 
X    

Cops i contusions 
 

 
X  X X  

 

X 

 

 

 
 

 

X 
   

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 

 

X  X   

 

 

 

X  X    

Soroll 

 

 

 

 X  

 

X 

 

 

X 

 

   X    

Atropellaments 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 
 X  X    

Caigudes per 

pendents 
X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X    X    

Atrapaments X   X X  X   X    

Màquines en marxa 

sense control 
X   X   X   X    

Projeccions  X   X  X   X    

Contactes amb 

energia elèctrica 
 X  X X  X   X    

Vibracions   X  X X    X    

Pols ambiental   X  X X    X    

Caigudes del personal 

al pujar i baixar de la 

màquina 

X   X   X   X    

Desplomat de terres X   X    X  X    
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Equipament:  PALA CARREGADORA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades de vehicle X   X    X 
 

 
X    

Cops i contusions 
 

 
X  X X  

 

X 

 

 

 
 

 

X 
   

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 

 

X  X   

 

 

 

X  X    

Soroll 

 

 

 

 X  

 

X 

 

 

X 

 

   X    

Atropellaments 

 

X 

 

  

 

X 

 

 

 

 

 

 
 X  X    

Caigudes per 

pendents 
X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X    X    

Atrapaments X   X X  X   X    

Màquines en marxa 

sense control 
X   X   X   X    

Projeccions  X   X  X   X    

Contactes amb 

energia elèctrica 
 X  X X  X   X    

Vibracions   X  X X    X    

Pols ambiental   X  X X    X    

Caigudes del personal 

al pujar i baixar 
X   X   X   X    

Esllavissada de terres X   X    X  X    

 

 

Equipament:  TRAGINADORA DE TRABUC (DUMPER) 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 
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Bolcades X   X    X 
 

 
X    

Cops i contusions 
 

 
X  X X  X 

 

 
 X    

Col·lisions i 

atropellaments 

 

 

 

X  X   

 

 

 

X  X    

Caiguda a diferent 

nivell per transportar 

persones en el trabuc 

o en el vehicle 

 

X 

 

  X 

 

 

 

 

 

 

X   X    

Els derivats de la 

vibració durant la 

conducció 

 

 

 

 X 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

   X    

Cops de maneta en la 

posada en marxa 
 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 X   X    

 

 

Equipament:  CAMIÓ DE TRANSPORT 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades del camió X   X    X 
 

 
X    

Col·lisions amb altres 

vehicles 

 

 
X  X   

 

 

 

 

X 

 

 
 

X 
   

Atropellament de 

persones 

 

X 

 

  X   

 

 

 

X  X    

Atrapaments en 

l’obertura o 

tancament de la caixa 

 

 

 

X  X 

 

X 

 

 

 

 

 X  X    

Cops per la càrrega 

 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 X   X    

Els derivats de les 

operacions de 

manteniment 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X    X    

Desplomada 

d’elements elevats 
X   X  X    X    
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Excés de velocitat X   X   X   X    

Caigudes a diferent 

nivell, al pujar i baixar 

de la cabina o de la 

caixa 

X X  X   X   X    

 

 

Equipament:  CAMIÓ GRÚA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Bolcades del camió X   X    X 
 

 
X    

Col·lisions amb altres 

vehicles 

 

 
X  X   

 

 

 

 

X 

 

 
 

X 
   

Atropellament de 

persones 

 

X 

 

  X   

 

 

 

X  X    

Atrapaments en 

l’obertura o 

tancament de la caixa 

 

 

 

X  X 

 

X 

 

 

 

 

 X  X    

Cops per la càrrega 

 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 X   X    

Els derivats de les 

operacions de 

manteniment 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X    X    

Desplomada 

d’elements elevats 
 X  X  X    X    

Excés de velocitat X   X   X   X    

Caigudes a diferent 

nivell, al pujar i baixar 

de la cabina o de la 

caixa 

X   X   X   X    
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Equipament:  MARTELL PNEUMÀTIC 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Vibracions en el cos   X  X X   
 

 
X    

Soroll 
 

 
 X  X X 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 
   

Ruptura de les 

mànegues de pressió 

 

X 
  X X X 

 

 
  X    

Els derivats per 

l’emanació de gasos 

 

 

 

X  X 

 

X 

 

 

 

 

X X  X    

Els derivats de les 

operacions de 

manteniment 

 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 X   X    

Contactes amb línies 

elèctriques 

soterrades 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 X   X    

Desplomat del front 

on es treballa 
X   X   X   X    

Impacte per la 

caiguda del martell 

damunt dels peus 

X   X X  X   X    

Projecció de 

fragments 

procedents del 

material que 

s’enderroca 

 X   X  X   X    

 

 

Equipament:  VIBRADOR ELÈCTRIC 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Vibracions   X  X X   
 

 
X    

Contactes elèctrics 
 

 
X  X X  

 

X 

 

 

 

 

 
 

X 
   

Projecció de beurada 
 

 
X   X  

X 

 
  X    
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Equipament:  COMPACTADORA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Atropellament de 

persones 
X   X    X 

 

 
X    

Els derivats de les 

operacions de 

manteniment 

 

 
X  X X  

 

X 

 

 

 

 

 
 

X 
   

Bolcades de l a 

màquina 

 

 X 

 

  X   
 

 
X  X    

 

 

Equipament:  COMPRESSOR 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Vibracions   X  X X   
 

 
X    

Soroll 
 

 
 X  X X 

 

 

 

 

 

 

 
 

X 
   

Ruptura de les 

mànegues de pressió 

 

X 
  X X X 

 

 
  X    

Els derivats per 

l’emanació de gasos 

 

 

 

X  X 

 

X 

 

 

 

 

X   X    

Els derivats de les 

operacions de 

manteniment 

 

 

 

X  

 

X 

 

 

X 

 

 X   X    

Contactes amb línies 

elèctriques 

soterrades 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 X   X    

Desplomat del front 

on es treballa 
X   X   X   X    
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Equipament:  EQUIP DE SOLDADURA ELÈCTRICA 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Derivats de la 

radiació d’arc voltaic 
 X  X X  X  

 

 
X    

Derivats de la 

inhalació de vapors 

tòxica despresos en 

la fusió 

 

 
X  X X  

 

X 

 

 

 

 

 
 

X 
   

Ferides en els ulls per 

cossos estranys 

 

 
X  X X  

X 

 
  X    

Contactes elèctrics  X  X X  X   X    

 

 

Equipament:  EQUIP D’OXITALL 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Explosions  X  X X  X  
 

 
X    

Projeccions 
 

 
X  X X  

 

X 

 

 

 

 

 
 

X 
   

Cremades 
 

 
X  X X  

X 

 
  X    

Derivats de la 

inhalació de vapors 

tòxica despresos en 

la fusió 

 X  X X  X   X    

Ferides en els ulls per 

cossos estranys 
 X  X X  X   X    
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5.3 MITJANS AUXILIARS 

 

Equipament:  PUNTALS 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Caigudes a diferent 

nivell 
X   X X   X 

 

 
X    

Esllavissades per 

recolzament 

incorrecte 

X 

 
  X   

 

X 

 

 

 

 

 
 

X 
   

Bolcades per 

col·locació incorrecte 

 

X 

 

  X   
X 

 
  X    

Caiguda d’objectes X   X   X   X    

Ruptura per defectes 

ocults 
X   X   X X  X    

Caigudes al buit X   X X   X  X    

Caigudes laterals per 

recolzament irregular 
X   X X  X   X    

Els derivats per usos 

inadequats 
X   X   X   X    

 

Equipaments: ESCALES DE MÀ 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Esllavissades per 

recolzament 

incorrecte 

X   X   X  
 

 
X    

Bolcades per 

col·locació incorrecte 

X 

 
  X   

 

X 

 

 

 

 

 
 

X 
   

Ruptura per defectes 

ocults 

 

X 

 

  X   
X 

 
  X    

Caiguda lateral per 

recolzament irregular 
X   X   X   X    

Encadenament de les 

escales 
X   X   X   X    

Els derivats per usos 

inadequats 
X   X   X   X    

 



Annex 21. Estudi de seguretat i salut 

 

26 
 

Equipament:  CABLES, CADENES, ESLINGUES I APARELLAMENTS D’ELEVACIÓ 

Descripció del risc 

identificat 

Probabilitat Protecció Conseqüències Estimació del risc 

B M A Col Ind Ld D Ed T To M I In 

Caiguda  del  material  

per  ruptura  dels 

elements 

d’aixecament 

X   X   X  
 

 
X    

Caiguda del material 

per mal lligat de la 

càrrega 

X 

 
  X   

 

X 

 

 

 

 

 
 

X 
   

 

 

6. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS PER ALS TREBALLADORS 
 

Donades les característiques de l’obra a realitzar i tenint en compte la seva ubicació es 

consideren necessàries les següents instal·lacions provisionals per als treballadors: 

� Vestuari amb taquilles, bancs i lavabo.  

� Menjador.  

�  Oficina. 

Els principis de disseny han estat els que s’expressen a continuació:  

1.  Aplicar els principis que regulen aquestes instal·lacions segons la legislació vigent, amb les 

millores que exigeix l’avanç dels temps.  

2.  Donar el  mateix tractament que es dóna a  aquestes instal·lacions en qualsevol altra indústria 

fixa, és a dir, centralitzar-les metòdicament.  

3.  Donar a tots els treballadors un tracte igualitari de qualitat i confort, independentment de la 

seva raça i costums o de la seva pertinença a qualsevol de les empreses: principal o subcontractades, 

o es tracti de personal autònom o d’esporàdica concurrència. 

 4.  Resoldre  de  forma  ordenada  i  eficaç,  les  possibles  circulacions  per  l’interior  de  les 

instal·lacions provisionals, sense greus interferències entre els usuaris.  

5.  Permetre que es puguin realitzar en elles de forma digna, reunions de tipus sindical o 

formatiu, amb tan sols retirar o reorganitzar el mobiliari.  

6.  Organitzar de forma segura l’ingrés, estança al seu interior i sortida de l’obra. 

 

 

 



Projecte dels col·lectors i l’EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec (Segrià) 

 

27 
 

7. PROTECCIÓ COL·LECTIVA A UTILITZAR A L’OBRA 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat en el present Estudi i dels problemes específics 

que planteja la construcció de l’obra, es preveu com a mínim utilitzar les contingudes en el següent 

llistat: 

� Banqueta aïllant per a treballs en tensió.  

� Extintors. 

� Interruptor diferencial de 30 ma. 

� Interruptor diferencial de 300 ma. 

� Passarel·la de seguretat sobre rases.  

� Barrets protectors. 

� Tanques de protecció perimetrals a nivell del sòl.  

� Presa de terra normalitzada general de l’obra.  

� Farmaciola. 

 

8. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL A UTILITZAR A 
L’OBRA 

De l’anàlisi de riscos efectuat en el present Estudi, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no 

s’han pogut resoldre per eliminació o amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos 

intrínsecs de les activitats individuals a realitzar per els treballadors, i per la resta de persones que 

intervenen a l’obra. 

 Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents: 

� Botes aïllants de l’electricitat.  

� Botes de seguretat de pell.  

� Cascs de seguretat classe 'N'.  

� Faixa contra les vibracions.  

� Ulleres de seguretat contra riscos mecànics.  

� Guants de cuir flor.  

� Guants de treball reforçats.  

� Màscara de paper filtrant contra la pols.  

� Roba de treball.  

� Vestuari impermeable format per jaqueta curta i pantaló de material plàstic sintètic.  

� Protector auditiu.  

� Bossa porta-eines i claus.  

� Arnés d’enganxament dorsal.  

� Armilla reflectant. 
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9. PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

 
9.1 ATROPELLAMENTS PER MÀQUINES O VEHICLES 

Se senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 

evitar riscos.  

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i 

portàtils, prohibint la presència de personal.  

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 

personal en aquest front, per tal d'evitar atropellaments per part dels camions que facin marxa 

enrere.   

En les cruïlles amb carreteres i camins se senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els 

treballs en calçades i vorades de la mateixa. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 

necessari. 

9.2 COL·LISIONS I BOLCADES DE MÀQUINES I CAMIONS 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques se senyalitzaran segons normativa vigent.  

Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 

l'Obra u Organismes Autònoms pertinents.  

Els talls de càrrega i descàrrega se senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments.  

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.  

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

9.3 POLS PER CIRCULACIÓ, VENT, ETC. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua.  

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols protectores. 

9.4 ATRAPAMENTS 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, 

prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina.  

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de 

seguretat.  

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 

seguretat.  
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Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 

protegides. 

9.5 CAIGUDES A DIFERENT NIVELL 

S'utilitzaran escales de mà amb dispositius antirelliscants per a l'accés a interiors d'excavacions, 

etc.  

Les excavacions se senyalitzaran amb cordó de balisament. 

9.6 CAIGUDES A MATEIX NIVELL 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.  

Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 

cabines plaques antirelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de seguretat. 

9.7 CAIGUDES D’OBJECTES 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i 

pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra.  

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats.  

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, se situaran cartells que recordin la 

prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.  

Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu 

corresponent sòcol.  

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica.  

De manera general, se senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA.  

Quan el personal hagi de caminar per sobre de ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 

9.8 ELECTROCUCIONS 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat 

(300 mA) i presa de terra.  

Les màquines elèctriques de mà i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 

diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa de 

terra.  

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.  

9.9 ÈCZEMES, CÀUSTICACIONS  

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 

fossats, etc., utilitzarà botes d'aigua i guants.  
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Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants.  

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

9.10 PROJECCIÓ DE PARTÍCULES 

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents:  

� En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc.  

� Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa.  

� En realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls.  

� En realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 

9.11 CREMADES 

Els soldadors utilitzaran l'equip complet de protecció. 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants.  

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la 

calor que els arribi als peus. 

9.12 INCENDIS-EXPLOSIONS  

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis 

del personal..., disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible.  

Els equips oxicetilènics portaran incorporades vàlvules d'antiretrocés.  

9.13 VIBRACIONS, LUMBÀLGIES  

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 

operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 

trencadors, portaran cinturó antivibratori.  

9.14 PUNXADES I TALLS  

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs 

amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.  

9.15  INTERFÈRENCIA AMB LÍNIES ELÈCTRIQUES,TELÈFONS, ENLLUMENAT  

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran 

gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

9.16 SOROLLS 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.  
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Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 

acústiques. 

9.17 ENSORRAMENTS D’EXCAVACIONS 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar 

ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al 

Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc 

d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

9.18 INTOXICACIONS PER FUMS, PINTURES, ETC. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 

utilitzaran caretes. 

9.19 RADIACIONS 

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin. 

9.20 INTERFERÈNCIES AMB SERVEI D’AIGUA I XARXA DE CLAVEGUERES 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, 

augmentant les precaucions si aquests treballs es realitza en zona urbana i amb proximitat de línies 

elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte.  

Les rases hauran de ser senyalitzades i protegides adequadament per a informació dels 

ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 

10. SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 

decideix l’ús d’una senyalització normalitzada, que recordi en tot moment els riscos existents a tots 

els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per l’ús d’aquesta senyalització. 

� Senyal d’advertència. CÀRREGUES SUSPESES.  

� Senyal d’advertència. RISC ELÈCTRIC.  

� Senyal d’advertència. CAIGUDA A DIFERENT NIVELL. 

� Senyal d’advertència. CAIGUDA AL MATEIX NIVELL.  

� Senyal d’advertència. CAIGUDA D’OBJECTES. 

� Senyal d’obligació. PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA DEL CAP.- OÏDA- VISTA  

� Senyal d’obligació. PROTECCIÓ OBLIGATÒRIA D’EXTREMITATS 

� Senyal de prohibició. ENTRADA PROHIBIDA A PERSONES ALIENES A L’OBRA.  

� Senyal de prohibició. PROHIBIT UTILITZAR ESCALES EN MAL ESTAT.  

� Senyal de prohibició. PROHIBIT FUMAR.  

� Senyal de prohibició. PROHIBIT ENCENDRE FOC.  

� Senyal de salvament o socors. FARMACIOLA.  

� Senyal lluita contra incendis. EXTINTOR. 
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Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Real Decret 485/1997, de 14 d’abril, que no 

es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes específics sobre senyalització 

de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre de 1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

11. ASSISTÈNCIA EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

En cas d’accident laboral es seguiran els següents principis de socors: 

� L’accidentat és el primer. S’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament i 

progressió de les lesions.  

� En cas de caiguda des d’alçada a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà 

sempre que poden existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions 

d’atenció primària en l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de 

l’accidentat fins l’arribada de l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric.  

� En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en la 

mesura que sigui possible segons el bon criteri de les persones que atenen primàriament 

l’accidentat, la utilització dels transports particulars, donat el risc i la incomoditat que 

impliquen per a l’accidentat.  

S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 

Mútues, Ambulatoris,  etc)  on  s’ha  de  traslladar  als  accidentats  per  un  ràpid  i  efectiu 

tractament.  

El contractista adjudicatari de l’obra, disposarà a l’obra i en un lloc ben visible, una llista amb els 

telèfons i adreces del Centres assignats per urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per a garantir un ràpid 

i adequat transport dels possibles accidentats als Centres d’Assistència. 

 

 

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

El Contractista adjudicatari inclourà, en el seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de 
comunicació immediata dels accidents laborals: 

Accidents de tipus lleu 

� Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada 
un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.  

� A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i de cada un d’ells, a fi d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes.  

� A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents 
laborals. 

Accidents de tipus greu 

� Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada 
un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.  

� A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, a fi d’investigar les seves causes i 
adoptar les correccions oportunes.  

� A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents 
�  laborals. 
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Accidents mortals 

� Al Jutjat de Guàrdia: perquè pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les 
investigacions judicials.  

� Al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de cada 
un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes.  

� A la Direcció Facultativa de l’obra: de forma immediata, a fi d’investigar les seves causes i 
adoptar les correccions oportunes.  

� A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents 
laborals. 

 

A continuació es mostren els serveis sanitaris i d’emergència més propers a l’àmbit d’execució de 

les obres: 

� SERVEIS SANITARIS 

 

� Centre d’atenció primària- CAP Cappont  

C/Marquès de Leganés, s/n, Lleida 

Tel. 973 21 01 75 

Horari: De dilluns a divendres de 8h a 20h 

 

� Centre d’atenció primària – CAP Rambla de Ferran 

Rambla de Ferran, 44, Lleida 

Tel. 973 72 53 80 

Horari: 24 hores 

 

� Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida  

Av. Alcalde Rovira Roure, 80 

Tel. 973 24 81 00 

Horari: 24 hores 

 

� SERVEIS D’EMERGÈNCIA  

 
� Comissaria de Mossos d’Esquadra 

Carrer de Sant Hilari, 38, Lleida 

Tel. 973 70 00 50 

 

� Guàrdia urbana 

Carrer de Salmerón, 1, Lleida 

Tel. 973 70 06 00 

 

� Parc de bombers de Lleida 

Carrer dels bombers, s/n, Lleida 

Tel. 112 

 

� Telèfon d’emergències únic: 112 
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12. PREVENCIONS DE DANYS A TERCERS 

Els riscos de danys a tercers en l’execució dels treballs es poden produir per la circulació de 

terceres persones alienes a l’obra una vegada iniciats els treballs. Per tant i s’ha de preveure una 

sèrie d’equips de protecció personal per a les visites, que inclourà casc i demés elements específics 

segons la zona de reconeixement, així com se senyalaran els accessos naturals a l’obra,  impedint  

l’accés  a  tota  persona  aliena  a  la  mateixa  mitjançant  els  tancaments necessaris, si fos necessari 

es facilitarà l’entrada i sortida de vehicles amb ajuda de senyalistes, que utilitzaran casc i armilla 

reflectant. 

13. INFORMACIÓ I FORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

La formació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball segurs a utilitzar, 

són fonamentals per a l’èxit de la prevenció dels riscos laborals i per a la realització de l’obra sense 

accidents.  

Aquesta formació ha d’anar acompanyada d’una informació, a tots els que participaran en l’obra, 

de l’existència del Pla de Seguretat i Salut que el Contractista adjudicatari esta obligat a fer, i de tots 

els mitjans que van a ser  posats a la seva disposició per a garantir, en la mesura possible, la seva 

seguretat i la seva salut.  

És per això que està previst posar a disposició de tots els treballadors una còpia del Pla. També 

se’ls subministrarà tot l’equip de protecció individual necessari per a la tasca concreta que hagin de 

realitzar.  

A la vegada, a totes les empreses subcontractades que intervinguin a l’obra se’ls farà entrega 

d’una còpia del Pla de Seguretat i Salut, amb la finalitat de facilita'ls-hi les instruccions adequades en 

relació amb els riscos existents a l’obra i amb les mesures de protecció i prevenció necessàries.  

Aquesta entrega es controlarà mitjançant la firma d’un comprovant on s’informa a la 

subcontracta de l’obligació de complir i fer complir al seu personal l’establert en el Pla de Seguretat i 

Salut, així com la de complir amb la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal a el seu càrrec en el 

mètode de treball segur, de manera que, tots els treballadors tinguin coneixement dels riscos  propis  

de  la  seva  activitat laboral, de  les  conductes a  observar en  determinades maniobres, de l’ús 

correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris per a la seva 

protecció. 

14. RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL 

CONSTRUÏT 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut que el 

personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. De 

manera general se centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i disposar els mitjans 

de protecció individuals adequats.  
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Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de 

protecció individual com ara els guants, vestits impermeables, mascaretes, segons els casos. És 

important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball 

que facin reduir els sinistres de forma important. 
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES I PARTICULARS 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ 

L’obra objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, estarà regulada per les següents 

disposicions legals en matèria de Seguretat i Salut en el treball:  

CARÀCTER GENERAL 

� Llei 31/1995 de 8 de novembre, Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  

� Real Decret Legislatiu 1/1995 de 24 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut dels Treballadors. (B.O.E 29/03/1995)  

� Real Decret Legislatiu 5/01 modifica el R.D.L. 1/95 - Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre 

pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 

construcció. (B.O.E 25/10/1997)  

� Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que 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  

� Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la Prevenció de Riscos 

Laborals. (B.O.E 13/12/2003)  

� Real Decret 464/2003, de 25 d’abril, pel que es modifica el Real Decret 707/2002, de 19 de 

juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el procediment administratiu especial d’actuació 

de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la imposició de mesures correctores 

d’incompliments en matèria de Prevenció de Riscos Laborals en l’àmbit de l’Administració 

General de l’Estat. (B.O.E 11/06/2003)  

� Real Decret 707/2002 de 19 de juliol, pel que s’aprova el Reglament sobre el procediment 

administratiu especial d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i per a la 

imposició de mesures correctores d’incompliments en matèria de Prevenció de Riscos 

Laborals en l’àmbit de l’Administració General de l’estat. (B.O.E 31/07/2002) 

� Real Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei sobre 

Infraccions i Sancions en l’Ordre Social. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

� Real Decret 773/1997 de 30 de maig sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives  a  la  utilització  per  els  treballadors  d’equips  de  protecció  individual.  (B.O.E 

12/06/1997) 

EQUIPS DE TREBALL 

� Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització per els treballadors dels equips de treball.  

� Real Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Real Decret 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la 

utilització per els treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en 

alçada. 

MAQUINÀRIA 
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� Real  Decret  1495/86  de  26  de  maig,  aprovació del  Reglament de  Seguretat de  les 

maquines.  

� Real Decret 590/89 de 19 de maig, modifica els art. 3º i 14º del R.D. 1495/86.  

� Real Decret 830/91 modifica els art. 3º, 14º i 18º del R.D. 1495/86.  

� Real Decret 1435/92 de 27 novembre, es dicten disposicions mínimes d’aplicació de la 

Directiva del Consell 89/392/CEE, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre màquines.  

� Real Decret 56/95, de 20 de gener, pel que es modifica el Real Decret 1435/1992, de 27 de 

novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la Directiva del Consell 89/392/CEE, sobre 

màquines. 

MOVIMENT DE CÀRREGUES 

� Real Decret 1531/91 exigències sobre certificats i marques de cables, cadenes i ganxos. 

� Real  Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguretat i salut 

relativas  a  la  manipulación  manual  de  cargas  que  entrañe  riesgos,  en  particular 

dorsolumbares, per a los trabajadores. (B.O.E 23/04/1997) 

RICOS FÍSICS 

� Real Decreto 286/06, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores  contra  los  riesgos  relacionados  con  la  exposición  al  ruido.  (B.O.E  de 

11/03/2006)  

� Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (B.O.E 01/03/2002)  

� Real Decreto 1316/89 protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 

exposición al ruido durante el trabajo.  

� Real Decreto 614/01 disposiciones mínimas per a la protección de la seguretat i salut de los 

trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

� Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguretat i salut en los lugares de trabajo. (B.O.E 23/04/1997)  

� Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo. (B.O.E 18/06/2003) 

SENYALITZACIÓ 

� Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguretat i salut en el trabajo. (B.O.E 23/04/1997) 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

� Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 

Prevención.  

� Real Decreto 780/1998 de 30 de abril por el que se modifica el Real Decreto 39/1997 de 17 

enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento de  los  Servicios  de  Prevención (B.O.E 

01/05/1998)  
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� Real Decreto 604/06, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 

de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguretat i salut en las obras de construcción. 

 

2. OBLIGACIONS DE LES PARTS IMPLICADES 
 

a) L’Estudi de Seguretat ha de ser inclòs pel Promotor com a document adjunt al Projecte 

d’Obra.  

El Promotor abonarà a l’Empresa Constructora, prèvia certificació de la Direcció Facultativa, 

les partides incloses en el document Pressupost que figura en el present Estudi de Seguretat i 

Salut.  

Per últim, el  Promotor vindrà obligat a  abonar a  la  Direcció Facultativa, els  honoraris 

devengats en concepte d’implantació, control i valoració de l’Estudi de Seguretat i Salut.  

b) L’Empresa Constructora esta obligada a complir les directrius contingudes en el present 

Estudi de Seguretat i Salut i aplicar-les de forma coherent en els sistemes d’execució a 

emprar en l’obra.  

L’Estudi de Seguretat i Salut, contarà amb l’aprovació de la Direcció Facultativa, i és previ al 

començament de l’obra.  

Els mitjans de protecció personal estaran homologats pels organismes competents. En el cas 

de no existir aquests en el mercat, s’empraran els més adequats, sota criteri del responsable 

de prevenció de l’Empresa Constructora, i sempre amb el vist i plau de la Direcció Facultativa.  

Per últim, l’Empresa Constructora complirà les actuacions preventives incloses en l’Estudi de 

Seguretat i Salut, responen solidàriament dels danys que es derivin de la infracció dels 

mateixos per la seva part o per els possibles subcontractistes i empleats.  

c) La Direcció Facultativa considerarà l’Estudi de Seguretat i Salut com part integrant de 

l’execució de l’obra, corresponent-li el control i supervisió de la seva execució, autoritzant 

prèviament qualsevol modificació d’aquest, deixant constància escrita en el Llibre d’Obra. 

Periòdicament, realitzarà les pertinents certificacions del Pressupost de Seguretat i Salut, 

posant en coneixement del Promotor i dels organismes competents, si això passes, 

l’incompliment per part de l’Empresa Constructora, de les mesures i estipulacions 

contingudes en el present Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 

Condicions generals  

Totes les robes de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un període 

de vida útil, rebutjant-se al seu acabament.  

Quan  per  les  circumstancies del  treball  es  produeixi un  deteriorament més  ràpid  en  una 

determinada peça de vestir o equip, aquesta es reposarà, independentment de la duració prevista o 

data d’entrega.  
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Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser 

concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i es substituirà al moment.  

Aquelles peces de roba que per la seva utilització hagin adquirit més flexibilitats de les admeses 

pel fabricant, es substituirà immediatament.  

L’ús d’un equipatge o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix.  

Proteccions personals.  

Com a norma general, s’escolliran equips de protecció individual còmodes i operatius, a fi d’evitar 

negatives al seu ús. Per l’exposat, s’especifica com a condició expressa que tots els equips de 

protecció individual utilitzables a l’obra, compliran amb el següent: 

� Tindran el marcat "CE", segons les normes EPI.  

� Els equips de protecció individual que compleixen amb la indicació expressada en el punt 

anterior, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència. Arribant a la data de 

caducitat, es constituirà un amàs ordenat, que serà revisat pel Coordinador o Direcció 

Facultativa en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, perquè autoritzi la 

seva eliminació de l’obra.  

� Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat 

immediatament, quedant constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i el nom de 

l’empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció individual, a fi de donar la 

màxima serietat possible a la utilització d’aquestes proteccions. Així mateix, s’investigaran 

els abandonaments d’aquests equips de protecció, a fi de raonar amb els usuaris i fer-los 

veure la importància que realment tenen per a ells.  

� Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, hauran de calcular-se 

com tots els utilitzables pel personal i comandaments del contractista principal, 

subcontractistes i autònoms. 

Proteccions col·lectives.  

En la Memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de protecció 

col·lectiva. El contractista adjudicatari serà el responsable de que en l’obra, tots ells compleixin amb 

les següents condicions generals: 

� Abans de ser necessari el seu ús, estaran en amàs real en l’obra amb les condicions idònies 

d’emmagatzematge per a la seva bona conservació. Seran examinats pel Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut, o en el seu cas, per la Direcció Facultativa, per a comprovar la 

seva qualitat. 

� Seran instal·lats prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. 

Quedant prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, 

fins que aquesta estigui completament muntada en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina.  

� Tot mitjà de protecció col·lectiva en ús en el que s’apreciï deterioraments amb manca 

efectiva  de  la  seva  qualitat  real  serà  immediatament  desmuntat.  Es  substituirà  a 

continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva una 

vegada resolt el problema. Mentre es realitza aquesta operació, es suspendran els treballs 
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protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà eficaçment la zona per evitar accidents. Aquestes 

operacions quedaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual.  

� Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar la manera o la disposició de la 

instal·lació de la protecció col·lectiva prevista en aquest Pla de seguretat i salut. Si això 

ocorre, la nova situació serà definida de manera que es pugui concretar exactament la nova 

disposició o forma de muntatge. Aquests canvis hauran de ser aprovats pel Coordinador en 

matèria de Seguretat i Salut o Direcció Facultativa.  

� El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, 

manteniment en  bon  estat  i  retirada  de  la  protecció col·lectiva pels  seus  mitjans  o 

mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat segons les clàusules 

penalitzadores del contracte d’adjudicació d’obra i del Plec de Condicions Tècniques i 

Particulars del Projecte.  

� El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut, es preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a defensar-se d’idèntic risc; 

conseqüentment, no s’admetrà el canvi de proteccions col·lectives per el d’equips de 

protecció individual. 

� El  Contractista  adjudicatari  queda  obligat  a  conservar  en  la  posició  d’ús  prevista  i 

muntades, les proteccions col·lectives que fallin per qualsevol causa, fins que es realitzi la 

investigació amb l’assistència expressa del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. En 

cas de fallada per accident de persona o persones es procedirà segons les normes legals 

vigents, avisant immediatament després de passar els fets, al Coordinador en matèria de 

Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, i en el seu cas, a la Direcció Facultativa de 

l’obra. 

 

4. SERVEI MÈDIC: RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 

El Contractista adjudicatari haurà de disposar d’un Servei mèdic d’Empresa propi o mancomunat.  

Tots els operaris que treballin a l’obra objecte d’aquest contracte hauran de passar un 

reconeixement mèdic previ a la seva admissió i que serà repetit en el període d’un any.  

La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà senyalitzada tant la pròpia farmaciola 

com l’exterior, amb una indicació d’accés a la mateixa. La persona habitualment encarregada del seu 

ús, substituirà, immediatament, el material utilitzat. Independentment d’ell es revisarà 

mensualment la farmaciola, substituint tot el que fos necessari. 

5. CONDICIONS TÈCNIQUES DE LA PREVENCIÓ D’INCENDIS A 
L’OBRA 

Les condicions tècniques que s’han de complir per a la prevenció d’incendis en l’obra que es 

realitza són: 

� S’estableix com a mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 

23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96.  
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� Els extintors seran els coneguts amb els codis "A", "B" i els especials per a focs elèctrics. - Els 

extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel seu 

fabricant, per part d’una empresa especialitzada col·laboradora del Ministeri d’Indústria per 

a aquesta activitat.  

� S’instal·larà  sobre  patilles  de  penjar  o  sobre  carro,  segons  les  necessitats  d’extinció 

previstes.  

� En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on s’ubiqui l’extintor i de mida gran, s’instal·larà 

una senyal normalitzada amb el corresponent pictograma i la paraula "EXTINTOR".  

� Al costat de cada extintor, existirà un rètol gran format per caràcters negres sobre fons groc, 

que mostrarà la següent llegenda: 

 

NORMES PER A L’ÚS DE L’EXTINTOR D’INCENDIS 

En cas d’incendi, despengi l’extintor.  
Retiri el passador del cap que immobilitza el comandament d’accionament.  
Posis a sotavent; eviti que les flames o el fum vagin vers vostè.  
Accioni l’extintor dirigint el raig a la base de les flames, fins apagar-les o esgotar el 
contingut.  
Si observa que no pot dominar l’incendi, demani que algú avisi al "Servei Municipal de 
Bombers" el més ràpidament possible. 

 

 

6. CONTROL D’ENTREGA DE DOCUMENTACIÓ I EQUIPS DE 
PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

El contractista adjudicatari portarà un control de l’entrega dels equips de protecció individual, 

tant dels propis treballadors com els de les subcontractes si fos el cas, mitjançant un part, on es 

signarà i conformarà tant pel treballador com per l’empresa.  

Aquest parts estaran confeccionats per duplicat. L’original quedarà arxivar a l’oficina d’obra, la 

copia s’entregarà al Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra.  

Totes les empreses subcontractiste que puguin intervindrà a l’execució de l’obra rebran una còpia 

del Pla de Seguretat i Salut, que el contractista adjudicatari esta obligat a elaborar basant-se en 

aquest Estudi, signat en un part la seva recepció. 

7. NORMES DE SEGURETAT EN L’OBRA 

De forma genèrica hauran d’aplicar-se en l’obra les disposicions mínimes de seguretat i salut 

recollides en la legislació vigent. En particular seran d’aplicació obligatòria les recollides en el Real 

Decret 1627/1997. Existirà en l’obra, una copia del text del Real Decret per tal que pugui ser 

consultada per qualsevol dels treballadors o empresaris.  

En qualsevol cas, s’enumeren a continuació, una sèrie de normes d’obligat compliment, que 

pretenen recordar, aclarir o complementar les anteriorment citades.  
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NORMES GENERALS 

� El Contractista farà saber a tots els operaris l’obligatorietat de complir amb el Pla de 

Seguretat i Salut.  

� Tota la maquinària que hagi de ser utilitzada en l’obra ha d’acreditar que compleix amb les 

prescripcions que marca la normativa vigent.  

� Les proteccions col·lectives i la bastida han de tenir el vist-i-plau del coordinador.  

� L’ús del casc és obligatori en l’obra.  

� Si es donés algun accident l’evacuació haurà de realitzar-se al centre d'assistència més 

pròxim si fos greu, i al contractat per l’empresa constructora si fos lleu.  

� Es disposaran accessos per a persones i vehicles, preferentment separats. En cas contrari, 

s’instal·larà una barana de separació.  

� En  els  accessos  a  l’obra  es  col·locarà la  senyal  “d’entrada prohibida a  persones no 

autoritzades”.  

� Cada màquina o equip, ja sigui mecànic, elèctric, etc. que s’hagi d’instal·lar en l’obra, haurà 

d’anar acompanyat de les corresponents instruccions de muntatge, ús i manteniment, així 

com de les mesures preventives d’accidents. Aquestes instruccions hauran d’acompanyar a 

la màquina o equip en el moment de l’entrega per part del fabricant, importador o 

subministrador.  

� S’exigirà al personal una qualificació adequada a les tasques que hagi de realitzar.  

� Les empreses subcontractistes presentaran al Cap d’Obra el justificant d’haver efectuat, 

prèviament a la contractació de cada treballador, el reconeixement mèdic en el que es farà 

constar si és apte per al treball que ha de realitzar.  

� Està previst el reg dels talls de l’obra per a evitar, en la mesura possible, la presència 

excessiva de pols en suspensió en l’atmosfera. 

 

NORMES DE PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA PER ALS MOVIMENTS DE TERRA  

Mesures preventives en buidats i excavacions  

Abans d’iniciar les activitats de buidat o excavació hauran de dur-se a terme les següents 

operacions: 

� Si es considera necessari es realitzarà un estudi geotècnic per a determinar les següents 

característiques del sòl amb què es treballarà: talús natural, nivell freàtic, capacitat portant, 

contingut d’humitat, filtracions i estratificacions.  

� S’analitzarà la incidència que l’excavació pugui tenir en possibles edificacions pròximes a 

efecte d’aplicar els calçats pertinents.  

� També s’analitzarà la possible proximitat de vies de comunicació per tal de realitzar els 

possibles apuntalaments necessaris, degut sobretot a les vibracions.  

A nivell general les mesures de prevenció en les operacions d’excavació i buidat seran:  

� Les vores de les coronacions dels talussos o talls estaran protegits amb baranes. Aquestes 

baranes s’instal·laran abans d’iniciar l’excavació per a prevenir eficaçment el risc de caiguda 

des d’alçada.  



Annex 21. Estudi de seguretat i salut 

 

46 
 

� El buidat s’executarà amb una inclinació del talús tal que s’evitin despreniments. En cas 

contrari s’instal·larà la corresponent entibació i altres procediments de contenció. Si per 

alguna situació esporàdica cal realitzar un tall vertical en una zona de l’excavació, es 

desmuntarà la vora superior del tall vertical mitjançant l’execució d’un bisell de descàrrega 

de la coronació del talús. D’aquesta manera s’evita el perill d’enderrocament del talús.  

� No es realitzarà l’excavació a tomb, soscavant el peu d’un massís per a produir el seu bolc. 

� Per evitar despreniments del terreny sobre la màquina d’excavació i, en conseqüència, sobre 

el seu conductor, està previst que el front de l’excavació, realitzat mecànicament, no 

sobrepassi en més d’un metre l’alçada màxima d’atac o d’abast del braç de la màquina 

excavadora.  

� Es prohibirà expressament l’amàs de terres o de materials a menys de dos metres de la vora 

de l’excavació per evitar sobrecàrregues i possibles bolcs del terreny. Per això, basta 

delimitar la zona prohibida abocant cal fins aconseguir una línia més o menys contínua que 

marqui el límit de seguretat.  

� La circulació de vehicles es realitzarà a un màxim d’aproximació a la vora de l’excavació no 

superior als tres metres per a vehicles lleugers i de quatre metres per als pesats.  

� Està previst regar amb freqüència els talls, camins i caixes dels camions per evitar 

polsegueres. Amb aquesta forma de procedir s’elimina el risc de treballar dins d’atmosferes 

saturades de pols.  

� Les maniobres de marxa enrera dels vehicles a la vora de terraplens es dirigiran per un altre 

operari des de l’exterior. Així s’evita el risc catastròfic de desplom i caigudes de vehicles pels 

terraplens.  

� Estarà prohibit treballar o estar observant les maniobres, dins del radi d’acció de la cullera 

d’una màquina per al moviment de terres. D’aquesta manera s’eviten els riscos de cops i 

atrapaments per les màquines.  

� El conjunt de l’excavació estarà suficientment il·luminat mentre s’estiguin realitzant treballs 

en el tall. 

� Aquest Pla  de  seguretat i  salut  conté les  normes de  prevenció específiques per  a  la 

maquinària de moviment de terres. 

Mesures preventives en rases i pous  

S’entendrà per excavació de rases i pous accessibles als operaris, la realitzada amb mitjans 

mecànics o manuals d’ample o diàmetre no major a 2 metres ni profunditat superior a 7 metres.  

L’accidentalitat en treballs en rases és molt important en quant a la gravetat de les lesions, que 

en molts casos són mortals, especialment en desplomats o moviments de terres que atrapen al 

treballador en el fons de la rasa o pou.  

Les mesures de prevenció en aquests casos seran: 

� Abans de procedir a l’obertura de la rasa es comprovaran les condicions del terreny: talús 

natural, capacitat portant, nivell freàtic, proximitat de construccions, focus de vibracions i 

vies de circulació, conduccions o incidències de la climatologia.  

� El límit superior de la rasa estarà protegit mitjançant baranes ubicades a dos metres de la 

vora superior del tall de l’àmbit de l’excavació. Aquesta protecció s’instal·larà abans de l’inici 

de l’excavació com anticipació a l’aparició del risc laboral.  
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� A les rases només es podrà baixar o pujar per escales de mà sòlides i segures, que 

sobrepassin en 1 metre la vora de coronació de l’excavació, estant a més a més amarrades 

fermament a la vora superior de coronació.  

� Es prohibirà l’amàs de terres o de materials en les immediacions de les rases a una distancia 

inferior a 2 metres de la vora. D’aquesta forma s’elimina el risc dels bolcs o relliscades dels 

talls per sobrecàrrega.  

� En temps de pluja o en cas de nivell freàtic alt, es vigilarà el comportament dels talussos en 

prevenció d’enderrocaments sobre els treballadors. Es realitzaran en el seu cas els 

exhauriments necessaris.   

� S’inspeccionarà detingudament l’estat  dels  paraments  de  terra  al  reprendre  el  treball 

després de les aturades en prevenció d’accidents per derrocament.  

� Per a evitar les caigudes a diferent nivell al creuar les rases es disposaran passarel·les de 

fusta de 60 cm d’amplada (mínim 3 taulons de 7 cm de grossor) vorejades amb baranes 

sòlides de 100 cm d’alçada formades per passamans, barra intermitja i sòcol de 15 cm. 

� Es disposaran sobre les rases, en les zones de pas de vehicles, palestres continus resistents 

que impossibiliten la caiguda a la rasa.  

� És obligatori el blindatge de les rases amb profunditat superior a 1,50 metres del qual els 

talussos siguin menys estesos que els naturals.  

� En presència de risc de bolc o relliscada d’un talús límit d’una rasa s’ordenarà el 

desallotjament immediat i s’acordonarà la zona en prevenció d’accidents. 

� En cas de que la rasa talli la circulació d’una via, s’haurà de col·locar un senyalista per sentit 

de circulació i les corresponents senyals de precaució per obres, velocitat restringida a 30 

km/h i estretament de la via. 

 

NORMES  DE  PREVENCIÓ  O  DE  CONDUCTA  PREVENTIVA  PER  A  LES  TASQUES D’ENCOFRAT I 

DESENCOFRAT  

Mesures preventives durant els treballs d’encofrat 

� Els treballs d’encofrat estaran dirigits per personal competent.  

� L’encofrat haurà de tenir suficient estabilitat i resistència.  

� Els apuntalaments seran segurs i proporcionals i els puntals telescòpics descansaran sobre 

dorments.  

� No s’han d’amuntegar materials sobre els encofrats.  

� L’encofrat de pilars, bigues mestres i auxiliars s’efectuarà per treballadors situats sobre 

plataformes o castellets previstos de baranes de 90 cm d’alçada mínima.  

� Quedarà prohibit iniciar les tasques d’encofrat sense abans haver col·locat les proteccions 

col·lectives previstes en aquest Pla de seguretat i salut.  

� Les eines manuals necessàries per als treballs d’encofrat han de transportar-se en caixes o 

bosses porta-eines.  

� Els mànecs i empunyadures de les eines manuals hauran de ser de dimensions apropiades, 

no tindran caires aguts, tallants o punxants i les superfícies no seran lliscants.  

� Esta previst extraure o reblar els claus existents en la fusta utilitzada. Els talls es netejaran 

immediatament de  claus i  fragments de  fusta utilitzada. Amb aquesta acció s’evitarà 
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l’accident de trepitjada sobre objecte punxant o lacerant, que depenent del lloc on succeeix, 

pot ser causa d’un accident mortal.  

� L’amàs dels plafons d’encofrat junt amb els accessoris necessaris ha d’ocupar el menor espai 

possible i no destorbar en els espais de pas. L’ordre en l’obra dóna un gran nivell de 

seguretat en el treball. 

� S’extremarà la vigilància de talussos, durant les operacions d’encofrat i desencofrat de murs 

de trasdos, en prevenció d’enderrocaments.  

� S’instal·laran llistons contra lliscades sobre els fons de l’encofrat de fusta de les lloses 

inclinades. Amb aquesta acció es controlaran els riscos de caiguda al mateix nivell o de rodar 

per una rampa.  

� Els plafons i puntals que es transportin a ganxo de grua ho faran sempre cercats o agafats de 

dos punts extrems. Amb aquesta acció s’evita l’arranjament heterogeni dels components en 

l’aire, amb el risc d’enganxament i despreniment parcial de la càrrega. A més a més aquestes 

càrregues es dirigiran amb cordes de guia segura de càrregues per evitar les caigudes des 

d’alçada per pendeig de la càrrega i l’atrapament per objectes pesats. 

Mesures preventives durant els treballs de desencofrat 

� L’operació de desencofrat s’iniciarà quan el formigó estigui pres.  

� El desencofrat es realitzarà amb l’ajuda d’ungles metàl·liques, realitzant-se sempre des del 

costat del qual no pot desprendre’s la fusta, és a dir, des del ja desencofrat. Amb aquesta 

acció s’elimina el risc de caiguda d’objectes sobre les persones.  

� El desencofrat es realitzarà afluixant prèviament els puntals des d’un lloc sense risc de 

caiguda d’objectes. Aquest desencofrat es continuarà en línia, cruixir a cruixir i sempre des 

d’un lloc sense risc de caiguda d’objectes.  

� Tots els plafons i puntals, una vegada desproveïts de claus i puntes que poden provocar 

punxades i talls, hauran de ser emmagatzemats en un lloc on no destorbin el pas. 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PRENTIVA PER A LA MANIPULACIÓ, ARMAT I 

POSTA EN OBRA DE LA FERRALLA  

Normes per a l’amàs de materials  

� La ferralla s’haurà d’arreplegar en els llocs previstos en aquest Pla de seguretat i salut. En el 

cas de ser necessari un canvi d’ubicació respecte a aquestes previsions s’haurà de 

condicionar un espai per a l’amàs que no molesti el normal desenvolupament de l’obra.  

� La ferralla s’haurà de dipositar sobre uns taulons de repartiment per cada capa d’amàs. 

D’aquesta manera serà més fàcil manipular-la. Amb aquesta acció s’eliminen els riscos per 

atrapament i cops.  

� Els treballadors que han de transportar i manipular material pesat hauran de sol·licitar a 

l’encarregat que els doni un cinturó contra els sobre esforços al fi d’evitar les lumbàlgies.  

Normes de seguretat en el lloc de treball 

� S’ha d’accedir a la zona de muntatge de la ferralla per llocs de trànsit fàcil i segur, és a dir, 

sense veure’s obligat a realitzar salts i moviments extraordinaris.  
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� L’entorn de treball es mantindrà en tot moment net i ordenat. Cal recordar que un espai ple 

d’obstacles capaços de rodar al ser trepitjats o capaços de clavar-se en els peus al caminar 

estableix una situació de risc. Aquests accidents que en principi poden semblar de poca 

importància, poden originar la mort per caiguda des d’alçada segons el lloc en el que tinguin 

lloc.  

� En aquest Pla de seguretat i salut s’ha previst que els buits en el sòl i en els perímetres de 

l’espai  on  construir  estiguin  constantment  segurs,  amb  les  proteccions  col·lectives 

establertes en fase d’estructura. 

Normes de seguretat en el moviment de càrregues suspeses a ganxo 

� No es balancejaran les càrregues per a arribar a descarregar-les en llocs inaccessibles.  

� L’hissat de càrregues es guiarà amb dues cordes de control segur per evitar pendolacions, 

oscil·lacions i topades amb parts de la construcció. Amb aquesta precaució s’eliminen els 

riscos de cops, atrapaments i empentes per la càrrega que poden provocar una caiguda des 

d’alçada.  

� Els fragments solts de ferralla es transporten apilats de forma ordenada en l’interior de 

plataformes amb plints al voltant, vigilant que no puguin caure objectes per desplomat 

durant el transport a ganxo. 

Normes preventives en el taller de muntatge de la ferralla (missatge als treballadors) 

� Les deixalles o retalls d’acer són origen d’accidents: caigudes i punxades en els peus; està 

previst que els reculli a mà o mitjançant una escombra i els arreplegui en un lloc que permeti 

la seva càrrega posterior i el seu transport a abocament. No oblidi a més efectuar un 

escombrat diari de puntes, fill ferro i retalls de ferralla al voltant del banc o borriquetes de 

muntatge i de la doblegadora de ferralla.  

� Com ja sap, les radiacions d’arc voltaic són pernicioses per a la seva salut i la del seu ajudant. 

Està previst evitar aquest risc mitjançant equips de protecció individual. Protegeixis utilitzant 

l’elm de soldador o la pantalla de mà sempre que soldi. Exigeixi al seu ajudant que utilitzi les 

ulleres contra les radiacions lluminoses. No hi ha prou amb girar el cap. No miri directament 

a la llum de l’arc voltaic. La intensitat lluminosa pot produir-li lesions greus en els ulls.  

� Per evitar lesions a la cara i sobre tot en els ulls, no piqui els cordons de soldadura sense 

utilitzar les ulleres de protecció ocular contra els impactes. Els esquills de pellofa poden 

produir-li greus lesions en els ulls. Si malgrat tot pateix un impacte en els ulls, intenti no 

moure les parpelles. Tanqui la parpella amb cura i amb un dit de la mà subjecti’s les 

pestanyes per evitar el parpelleig automàtic, el qual pot provocar-li ferides; és molt dolorós 

però pitjor és perdre la visió. Sol·liciti que el traslladin al centre de salut més pròxim perquè i 

facin una revisió. Tot això ho pot evitar si utilitza les ulleres de seguretat.  

� Per evitar cremades, no toqui les peces recentment soldades; encara que li sembli el 

contrari, poden estar a temperatures que podrien produir-li cremades severes.  

� No deixi la pinça de soldar directament en el sòl o sobre els rodons d’acer. Dipositi-la sobre 

un porta-pinces. Evitarà accidents per descuit que són difícils de controlar. 

� Estudiï amb l’encarregat quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup. Amb 

aquesta precaució s’eviten els accidents per entrebanc amb el cable i els elèctrics, perquè 

l’aïllament es trenqui per l’aceració deguda a rodons o màquines.  
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� Per a evitar el contacte amb l’energia elèctrica, no utilitzi el grup sense que porti instal·lat el 

protector de clames. Amb aquesta simple prevenció evitarà el risc d’electrocució. A més a 

més, comprovi que el seu grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la 

soldadura.  

� No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè “salti” l’interruptor 

diferencial. Alguna cosa va malament. Avisi a l’encarregat perquè es revisi l’avaria. Esperi a 

què reparin el grup o bé utilitzi’n un altre. L’espatllat és un equip perillós per a vostè i els 

seus companys. 

� Desconnecti  totalment  el  grup  de  soldadura  cada  vegada  que  faci  una  pausa  de 

consideració: esmorzar, dinar o desplaçaments a altre lloc. Evitarà els accidents a altres 

treballadors.  

� Comprovi abans de connectar el seu grup a l’energia elèctrica, que les manegues de 

subministrament estan empalmades mitjançant connexions estanques a la intempèrie. Eviti 

les  connexions  directes  protegides  a  base  de  cinta  aïllant,  són  perilloses.  No  utilitzi 

manegues elèctriques amb la protecció externa trencada o deteriorada; sol·liciti que les 

canviïn.  

� Utilitzi tots els equips de protecció individual que li recomanin, encara que li semblin 

incòmodes o poc pràctics. Consideri que només es pretén que vostè no pateixi accidents.  

� Interrompi els treballs de soldadura a la intempèrie sota règim de pluges, per a prevenir el 

risc elèctric.  

� En prevenció de corrents erràtiques d’intensitat perillosa, està previst que el circuit de soldat 

en aquesta obra estarà posat a terra en el propi lloc de treball.  

� Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra tindran el suport de subjecció en material 

aïllant a l’electricitat. L’encarregat controlarà que el suport utilitzat no estigui deteriorat. Per 

evitar el risc elèctric, li està expressament prohibit en aquesta obra la utilització de porta- 

electrodes deteriorats. 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA PER AL FORMIGONAT 

� A fi d’evitar el risc catastròfic (rebentada d’encofrats), abans de l’inici de l’abocament del 

formigó, l’encarregat revisarà el bon estat de seguretat dels encofrats, en especial l’estat 

correcte d’encunyament dels puntals.  

� Es prohibeix expressament alçar-se sobre la coronació dels encofrats per a realitzar els 

treballs de formigonat i vibrat. Per allò s’instal·laran passarel·les de 60 cm d’amplada mínima 

dotades de baranes o, en el seu cas, s’instal·laran castellets de formigonat.  

� En el cas de forjats es prohibeix abocar el formigó en un sol punt del forjat a formigonar. 

L’abocament es realitzarà estenent el formigó amb suavitat, sense descàrregues brusques i 

en superfícies àmplies. 

Mesures preventives per l’abocament de formigons per bombeig 

� Després de formigonar es rentarà i netejarà l’interior dels tubs d’impulsió, i abans de 

formigonar de nou es lubricaran les canonades bombejant masses de morter de dosificació 

pobre, per a posteriorment bombejar el formigó amb la dosificació requerida. A la vegada 

s’evitaran els “taps de formigó” en l’interior de la canonada abans de procedir a desmuntar- 
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la. Eliminar colzes de radi petit ajuda a evitar aquests taps. Amb aquestes accions evitarem 

els riscos de rebentada de la canonada i els danys que això pot provocar.  

� La mànega d’abocament té la resta de la força residual de l’acció de bombeig i la de la 

sobrepressió del pas del formigó vers l’abocament. Pot dominar la força del treballador de 

guia i fer-lo caure; per evitar-ho està previst que la mànega de sortida estigui guiada per dos 

treballadors.   

� El començament del bombeig i la seva aturada origina moviments inesperats de la mànega 

que poden fer caure als treballadors de guia; per evitar aquest risc està previst l’ús d’una 

sirena que indiqui el començament i la finalització del bombeig.  

� S’hauran de revisar periòdicament els conductes d’oli a pressió de la bomba de formigonat i 

es complirà amb les operacions de manteniment exposades pel fabricant.  

� La conducció de la bomba de formigonat es recolzarà sobre cavallets en prevenció de cops 

per rebentada. 

Mesures preventives per a l’abocament de formigons amb cubilot 

� No  es  carregarà el  cub  per  sobre  de  la  càrrega  màxima  admissible de  la  grua.  Es 

senyalitzarà expressament el nivell d’emplenat equivalent al pes màxim i es mantindrà 

visible.  

� Es prohibeix romandre sota de les càrregues suspeses per les grues, per evitar cops deguts a 

fragments que es desprenguin.   

� La guia del cub es realitzarà amb cordes de guia segura de càrregues, utilitzant a més els 

guants protectors per l’accionament dels mecanismes d’obertura o tancament.  

� Els cubs es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o desequilibris a les persones. Es 

prohibeix expressament rebre el cub directament, per tal d’evitar el risc de caiguda per 

empenta del pendeig de la càrrega. 

Mesures preventives per l’abocament de formigons mitjançant canaleta 

� Prèviament a l’inici de l’abocament del formigó de la cisterna del camió formigonera, 

s’instal·laran calçats antilliscants en  dues de  les  rodes de  darrera. D’aquesta manera 

s’elimina el risc d’atropellament de persones o de caiguda del camió.  

� Queda  prohibit  situar-se  darrera  dels  camions  formigonera  durant  les  maniobres  de 

retrocés;  aquestes  maniobres  seran  dirigides  des  de  fora  del  vehicle  per  un  dels 

treballadors.   

� Queda prohibit situar-se en el lloc del formigonat fins que el camió formigonera no estigui 

en posició d’abocament.  

� Es prohibeix el canvi de posició del camió formigonera al mateix temps que s’aboca el 

formigó. Aquesta maniobra haurà d’efectuar en el seu cas amb la canaleta fixa per evitar 

moviments incontrolats i els riscos de cops o atrapaments als treballadors.  

� Els camions formigonera no s’aproximaran a menys de 2 metres dels talls del terreny per 

evitar sobrecàrregues i, en conseqüència, el risc catastròfic de caiguda del camió. 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN LA INSTAL·LACIÓ DE 

CANONADES 
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� Per evitar riscos de trencament o de caiguda sobre els treballadors, els trams de canonada, 

durant el transport a ganxo de grua de les canonades, es suspendran dels seus extrems 

ungles de muntatge o balancins utilitzant eslingues.  

� Les canonades en suspensió a ganxo de grua es guiaran mitjançant cordes lligades en els 

seus extrems i a més, els treballadors protegiran les seves mans amb guants de seguretat.  

� Per evitar els riscos per cops, atrapaments i caiguda d’objectes sobre els treballadors que 

estiguin en l’interior de la rasa, els tubs s’introduiran en aquesta guiats des de l’exterior. Els 

treballadors de l’interior es retiraran tres metres del lloc de la maniobra. Una vegada els 

tubs entrin en contacte amb la solera, els treballadors s’aproximaran per guiar la connexió 

segura.  

� Els amassos de  canonades es  faran en  el  terreny sobre dorments de  repartiment de 

càrregues, apilats i continguts entre peus drets anclats en el terreny suficientment com per 

obtenir una bona resistència. No han de mesclar-se diàmetres en els amassos. Amb aquesta 

precaució s’elimina el risc de rodament descontrolat dels tubs en amàs.  

� La presentació de tubs en la coronació de les rases es realitzarà a 2 metres de la vora 

superior. En  tot  moment estaran calçades per evitar que puguin rodar. Amb aquesta 

precaució s’elimina el risc de sobrecàrrega de la vora superior de la rasa i de caiguda d’un 

tram de tub a l’interior d’ella.  

� En cas de que la col·locació de canonades talli la circulació d’una via, s’haurà de col·locar un 

senyalista per sentit de circulació i les corresponents senyals de precaució per obres, 

velocitat restringida a 30 km/h i estretament de la via. 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE MARTELLS PNEUMÀTICS 

� Per evitar els riscos derivats del treball repetitiu de vibracions, està previst que les tasques 

siguin desenvolupades per etapes amb aturades mitjançant canvi de treballadors, de tal 

manera que s’eviti la permanència constant manejant el martell durant totes les hores de 

treball.  

� Per  evitar  els  riscos  de  rebre  vibracions  en  els  òrgans  interns  del  cos,  l’encarregat 

comunicarà als treballadors que han d’evitar encamellar-se sobre la culata de suport.  

� Per evitar els riscos per imperícia, l’encarregat controlarà que els treballadors no abandonin 

els martells pneumàtics connectats a la xarxa de pressió. Així mateix es prohibeix, per ser 

una situació de risc intolerable, abandonar el martell amb la barrina posada.  

� Per evitar el  risc d’electrocució, està prevista la  senyalització de  les  línies elèctriques 

enterrades mitjançant detector i a més, es prohibeix expressament en aquesta obra l’ús del 

martell pneumàtic en les excavacions en presència de línies elèctriques enterrades a partir 

de ser trobada la senyalització d’avís (uns 80 cm per sobre de la línia elèctrica).   

� Per a mitigar el risc per soroll ambiental, està previst allunyar el compressor a distàncies 

inferiors a 15 metres del lloc de maneig dels martells pneumàtics per evitar la conjunció del 

soroll ambiental produït. 

Missatge per als treballadors 

� “El treball que realitzarà pot projectar partícules que poden produir accidents a vostè o a la 

resta dels treballadors; les partícules o fragments tenen arestes tallants i gran velocitat de 
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projecció. Eviti les possibles lesions utilitzant els següents equips de protecció individual: 

roba de treball, ulleres contra les projeccions, mandril, manigots i polaines de cuir.  

� El treball que realitzarà comunica vibracions al seu organisme que provoquen cansament 

muscular i lesions. Per evitar aquests riscos està previst que utilitzi una faixa elàstica de 

protecció de cintura fermament estreta i unes canelleres ben ajustades. La lesió més 

coneguda que d’aquesta forma pot vostè evitar és el dolorós lumbago i les distensions 

musculars dels avantbraços (canells oberts), també summament doloroses.  

� Per evitar lesions en els peus, utilitzi unes botes de seguretat i unes polaines.  

� Deu saber que la pols que es desprèn durant el maneig del martell pneumàtic, en especial el 

més invisible i que sens dubte hi ha, encara que vostè no el vegi, pot danyar seriosament els 

seus pulmons. Per evitar-ho, utilitzi una màscara amb filtre mecànic recanviable.  

� Si el martell pneumàtic està proveït d’una culata de suport en el sòl, eviti encamellar-se 

sobre aquesta.  

� No deixi el seu martell anclat en el sòl, paret o pedra. Al intentar treure’l més endavant, pot 

ser difícil de dominar i produir-li lesions.  

� Abans d’accionar el martell, asseguris de que està perfectament amarrat al punter. Si el 

punter es deixa anar pot ser projectat i causar accidents.  

� Si observa deteriorament en el punter demani que el canviïn.  

� No abandoni mai el martell connectat al circuit de pressió. 

� No deixi utilitzar el martell pneumàtic a treballadors inexperts.  

� Eviti treballar sobre murs, pilars i sortints. Demani que li posin plataformes d’ajuda, evitarà 

les caigudes.” 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE MAQUINÀRIA PER AL 

MOVIMENT DE TERRES 

� Per evitar els riscos d’atropellament, topada i bolc de la màquina, està previst que estigui 

equipada amb: senyalització acústica automàtica per a la marxa enrera, focus de 

desplaçament cap davant o cap enrera, servofrens i frens de mà, pòrtics de seguretat, 

retrovisors a cada costat i extintor.  

� Per evitar els riscos per irrupció incontrolada de persones o de treballadors en l’àrea de 

treball de la maquinària per al moviment de terres, està previst que l’encarregat comprovi la 

tanca de l’accés al lloc en el que s’està treballant; si la màquina està fora de servei temporal 

es senyalarà la zona de risc.  

� Per evitar els riscos de contacte directe amb l’electricitat, sota esteses elèctriques aèries o 

enterrades, està  previst que  l’encarregat impedeixi l’accés de  la  màquina a  punts on 

pugessin entrar en contacte. 

� Per evitar els riscos de la màquina desplaçant-se fora de control, l’encarregat controlarà que 

no s’abandoni la màquina sense abans haver deixat en el terra la cullera o pala, aturat el 

motor, treta la clau de contacte i posat en servei el fre de mà. - Per evitar el risc intolerable 

de caiguda i atropellament de treballadors, no estarà permès el transport de persones sobre 

aquestes màquines.  

� Per evitar el risc intolerable d’atrapaments i cremades, es prohibeix expressament procedir a 

realitzar reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa.  

� Per evitar els riscos per atorament i bolc de la màquina, està previst mantenir els camins de 

circulació interna, la seva senyalització vial per evitar col·lisions i el seu traçat amb el 
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pendent màxim autoritzat pel fabricant per la màquina a utilitzar que admeti menor 

pendent màxim.  

� Per  evitar  el  risc  d’atropellament  o  d’atrapament,  està  previst  que  no  es  realitzin 

amidaments ni replanteigs en les zones on estiguin treballant màquines de moviment de 

terres fins que estiguin aturades i el lloc segur de no oferir risc de bolcs o despreniments de 

terra.  

� Els conductors hauran d’utilitzar sabates antilliscants, taps o orelleres contra el soroll en el 

cas de que la cabina no estigui insonoritzada, i casc sempre que es surti de la cabina de la 

màquina.   

� Totes les màquines hauran de portar un extintor d’incendis i un rètol visible que indiqui la 

càrrega màxima.  

� No es permetrà circular ni estacionar sota càrregues suspeses. 

� Hauran d’utilitzar-se els llocs establerts per pujar i baixar de manera segura de la màquina; 

mai s’ha de saltar directament al terra si no és per perill imminent. D’aquesta manera 

evitem els riscos de caigudes, torçades o trencaments de calcanis (talons). 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE MAQUINÀRIA 

D’ELEVACIÓ 

� Els aparells elevadors i els accessoris d’hissat utilitzats en les obres han de ajustar-se al 

disposat en la seva normativa específica. A més, portaran de manera visible, la indicació del 

valor de la seva càrrega màxima.  

� Seran manejades per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada.  

� No han de ser utilitzades per a finalitats diferents a les que estan destinades.  

� Els eixos, politges, engranatges i corretges de transmissió dels motors estaran coberts amb 

carcasses protectores anti-atrapaments.  

� Les màquines d’elevació avariades que no poden ser retirades es senyalitzaran amb el 

cartell: “màquina avariada, no connectar”.  

� Es prohibirà al personal no especialitzat realitzar tasques de reparació o manteniment dels 

aparells. 

� L’elevació o descens d’objectes s’efectuarà lentament, hissant-los en direcció vertical.  

� Quan l’operador de la màquina d’elevació no tingui l’angle de visió de la trajectòria de la 

càrrega, un auxiliar experimentat ordenarà mitjançant senyals les maniobres pertinents. - Es 

prohibeix la presència d’operaris sota càrregues suspeses.  

� Els aparells d’hissar estaran equipats amb limitador de recorregut del carro i dels ganxos.  

� Les eslingues, estrobs, cables i demés aparells d’hissar hauran de ser revisats constantment. 

En cas de deteriorament seran substituïts immediatament.  

� Els ganxos estaran dotats de pestell de seguretat.  

� Es prohibirà el transport de persones en els aparells d’elevació de materials.  

� L’hissat, transport i descens amb sistemes no guiades quedarà interromput quan hi hagi 

vents forts. 

Maquinillo 

� El contrapès del maquinillo s’efectuarà mitjançant ancoratges en el propi formigó, mai a 

través de sacs, bidons, pedres o altres elements solts.  
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� S’haurà de disposar d’un dispositiu limitador de final de carrera que impedeixi la topada de 

la càrrega contra el braç de sustentació. - El  cable de suspensió estarà en bon estat de 

conservació i  disposarà de ganxo amb dispositiu de seguretat.  

� El tambor d’enrolament del cable i els òrgans mòbils del maquinillo estaran protegits amb 

carcasses.  

� L’operador  del  maquinillo  ha  d’utilitzar  cinturó  de  seguretat  agafat  a  un  punt  fix  de 

l’edificació, mai a l’estructura del maquinillo.  

� Així mateix, la recepció de la càrrega en les diferents plantes s’efectuarà a través de 

plataformes volades.  

� Es disposarà d’una barana davantera de 90 cm d’alçada mínima que pugi protegir de 

caigudes a l’operari.  

� L’operari estarà protegit del risc de contacte elèctric mitjançant la instal·lació de la presa de 

terra i del disjuntor diferencial adequat.  

� En l’elevació de les càrregues s’utilitzaran recipients adequats, mai carretons. 

Camió-grua 

� Tots els ganxos dels aparells, eslingues o estrobs hauran de posseir el pestell de seguretat 

que eviti el desenganxat fortuït.   

� Quan el conductor surti de la cabina del Camió-grua haurà d’utilitzar el casc protector.  

� S’ha de comprovar el correcte recolzament dels gats estabilitzadors abans de que la grua 

entri en servei.  

� Les maniobres de càrrega i descàrrega estaran guiades per un especialista.  

� No s’ha d’intentar, sota cap circumstància, sobrepassar la càrrega màxima d’hissat. Els sobre 

esforços poden danyar la grua i causar accidents. Aquesta càrrega màxima haurà d’estar 

senyalitzada mitjançant les taules de càrrega de la cabina, que dóna la distància màxima 

d’extensió del braç de la grua en funció de la càrrega a transportar.  

� Els treballadors no romandran en el radi d’acció de la càrrega.  

� El terreny sobre el que treballa la grua haurà de ser ferm i compactat. A la vegada, abans de 

creuar un pont d’obra, s’haurà de comprovar que té la resistència necessària per a suportar 

el pes de la màquina.  

� S’haurà d’assegurar la immobilització del braç de la grua abans de pujar a la cabina. 

D’aquesta forma s’evitaran accidents per moviments descontrolats.  

� S’ha d’aixecar una sola càrrega cada vegada. La càrrega de varis objectes diferents pot 

resultar problemàtica i difícil de governar.  

� No s’abandonarà la màquina amb una càrrega suspesa. 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE VIBRADORS PER A 

FORMIGONS 

� Per evitar la transmissió de vibracions a la resta dels treballadors i la desunió de les 

armadures amb el formigó, està previst que l’encarregat controli que no es realitzi el vibrat 

recolzant l’agulla directament sobre les armadures.  

� Per evitar el risc elèctric no s'ha de deixar abandonat el vibrador connectat a la xarxa 

elèctrica ni tampoc s'han d'anul·lar els components de protecció contra el risc elèctric. A més 

les connexions s’efectuaran mitjançant conductors estancs d’intempèrie.  
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� Per evitar els riscs derivats del treball repetitiu subjecte a vibracions, està previst que els 

treballs s’efectuïn per etapes amb descansos mitjançant canvis dels treballadors, de tal 

manera que s’eviti la permanència constant manipulant el vibrador durant totes les hores de 

treball. 

Missatge als treballadors 

� El treball que realitzarà projecta líquids i partícules als ulls, que poden produir-li accidents a 

vostè o a la resta dels treballadors; eviti les lesions utilitzant els següents equips de 

protecció individual: roba de treball, ulleres contra les projeccions, mandril, manegots i 

polaines impermeables.  

� No abandoni mai el vibrador connectat al circuit de pressió.  

� No deixi manipular el seu vibrador a treballadors inexperts. 

� Eviti treballar limitat d’espai sobre murs, pilars i sortints. 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS D’EQUIPS DE SOLDADURA 

Soldadura oxiacetilènica i oxitall 

� Per evitar els riscs de fuites de gasos liquats, explosió i caiguda d'objectes durant el transport 

a ganxo de grua, està previst que el subministrament i transport intern en l’obra d’ampolles 

o bombones que contenen gasos liquats s’efectuï segons les següents condiciones: les 

vàlvules de subministrament estaran protegides per la caputxa protectora, no es mesclaran 

les ampolles de diferents gasos per evitar confusions i es transportaran sobre safates 

engabiades en posició vertical i lligades per evitar bolcs durant el transport.  

� Per evitar els riscs de bolc, caiguda de objectes i en el seu cas, vessades d'acetilè, està previst 

que el trasllat i ubicació de les ampolles de gasos liquats per al seu ús s’efectuarà mitjançant  

carros  porta-ampolles  de  seguretat.  A  més  es  prohibeix  expressament  la utilització 

d’ampolles d’acetilè o de qualsevol altre gas liquat en posició inclinada.  

� Per evitar els riscs d’explosió i incendis, es prohibeix expressament aplegar o mantenir les 

ampolles de gasos liquats al sol sense una protecció eficaç contra el sobrescalfament per 

insolació. A més, no s’abandonaran en qualsevol lloc, abans o després de la seva utilització.  

� Per evitar els riscs d’explosió i incendi dels llocs d'amàs, està previst que les ampolles de 

gasos liquats s'apleguin separades a raó dels seus diversos continguts: oxigen, acetilè, butà, 

propà, amb distinció expressa dels llocs d'emmagatzematge per les plenes i per les buides.  

� Per evitar el risc catastròfic, està previst que el magatzem de gasos liquats s'ubiqui a 

l’exterior de l’obra (o en un lloc allunyat de components estructurals que puguin ser agredits 

per accident), i que disposi de ventilació constant i directa. Sobre la porta d’accés, dotada de 

pany de seguretat (o d’un bon cadenat) s’instal·laran les senyals de “prohibit fumar” i de 

“perill explosió”. 

� Per prevenir el risc d’explosió i incendi, està previst que els encenedors per a soldadura i 

oxitall mitjançant gasos liquats estiguin dotats de vàlvules anti-retrocés de la flama. També 

es controlaran les possibles fuites de les mànegues de subministrament de gases liquats 

mitjançant immersió d’aquestes sota pressió, en l’interior d’un recipient ple d’aigua. 
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Missatge als treballadors 

� Utilitzi sempre carros porta-ampolles. Realitzarà el  seu  treball amb major comoditat i 

seguretat. Evitarà lumbàlgies per sobre esforç.  

� Eviti que es copegin les ampolles o que puguin caure des d'alçada.  

� Per incòmodes que li puguin semblar, els equips de protecció individual que se li obliga a 

utilitzar, estan ideats per conservar la seva salut. Utilitzi tots aquells equips que l’encarregat 

li recomani.  

� No inclini les ampolles d’acetilè per esgotar-les, és perillós. Pot vessar-se l’acetona que 

contenen i provocar una explosió o un incendi. 

� No utilitzi les ampolles d’oxigen tombades, és perillós si roden de forma descontrolada i 

cauen.  

� Abans d’encendre el cremador comprovi que les connexions de les mànegues són correctes i 

no hi ha fuites. Comprovi també que estan instal·lades les vàlvules contra el retrocés de la 

flama.  

� Obri sempre el pas del gas mitjançant la pròpia clau de la botella. Si utilitza un altre tipus 

d'eina  pot  inutilitzar  la  vàlvula  d’obertura  o  tancament,  i  conseqüentment,  en  cas 

d’emergència no podrà controlar la situació que es pugui originar.  

� No permeti que hi hagi focs en l’entorn de les ampolles de gasos liquats.  

� Uneixi entre elles les mànegues d'ambdós gasos mitjançant cinta adhesiva. Les manipularà 

amb major seguretat i comoditat.  

� No utilitzi acetilè per soldar o tallar materials que continguin coure. Per poc coure que li 

sembli que contenen, serà suficient perquè se produeixi una reacció química i es formi un 

compost explosiu: l’acetilur de coure.  

� Per desprendre pintures amb el cremador, és necessari protegir-se contra els gasos que 

produeixen les pintures al cremar, són tòxics. Demani que el proveeixin d’una mascareta 

protectora i asseguri's que li donen els filtres químics específics per als compostos de pintura 

que vostè cremarà. També haurà d’usar la mascareta en cas de que hagi de soldar sobre 

elements pintats o tallar-los.  

� Tingui sempre a mà, prop del carro porta-ampolles, un extintor. 

� No fumi quan estigui soldant o tallant, ni tampoc quan manipuli els cremadors i ampolles. 

Tampoc fumi en el magatzem de les ampolles. No ho dubti, el fet que vostè i els altres no 

fumin en les situacions i llocs esmentats evitarà la possibilitat de greus accidents. 

Soldadura elèctrica 

� Per evitar riscs de caiguda des d'alçada, de projecció violenta de objectes i de cremades per 

arc elèctric s'hauran d'usar els següents equips de protecció individual: roba de treball de 

cotó, elm de soldador amb pantalla ocular filtrant per a arc voltaic i projecció violenta de 

partícules, guants de  cuir  amb  protecció d’avantbraç, botes  antilliscants de  seguretat, 

polaines de cuir, mandril de cuir i cinturó de seguretat per desplaçaments o estances 

subjectes al risc de caiguda des d’alçada.  

� Per a evitar accidents per entrebancs i trepitjades sobre objectes punxants, lacerants o 

candents, està previst que una quadrilla mantingui els talls nets i ordenats.  

� L’alimentació elèctrica al grup de soldadura es realitzarà sota la protecció d’un interruptor 

diferencial calibrat selectiu, instal·lat en el quadre auxiliar de subministrament.  
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� Els porta-elèctrodes a utilitzar en aquesta obra tindran el suport de manutenció en material 

aïllant de l’electricitat. 

� Per evitar el risc elèctric, les operacions de soldadura a realitzar en zones humides o molt 

conductores de l’electricitat no es realitzaran amb tensions superiors als 50 volts. El grup de 

soldadura estarà en l’exterior del recinte en el qual s’efectuï l’operació de soldat. Així 

mateix, les  operacions  de  soldadura  a  realitzar  en  aquesta  obra  en  condiciones  

normals  no superaran els 90 volts si els equips estan alimentats per corrent alterna, o en el 

seu cas, no superaran els 150 volts si els equips estan alimentats per corrent contínua.  

� Per a la prevenció de la inhalació de gasos metàl·lics, està previst que la soldadura de taller 

es realitzi sobre un banc per a soldadura fixa, dotat d’aspiració forçada instal·lada just a punt 

de soldadura.  

� Per a la prevenció de riscs de trepitjades sobre materials, entrebancs o caigudes s’haurà de 

mantenir el taller de soldadura net de claus, fragments i retalls.  

� Per a la prevenció del risc d’incendis, el taller de soldadura estarà dotat d’un extintor de pols 

química seca.  

� Sobre la porta del taller de soldadura es col·locaran senyals normalitzades de “risc elèctric” i 

“risc de incendis”. 

Missatge als treballadors 

� Les radiacions d’arc voltaic són pernicioses per a la seva salut; sempre que soldi protegeixi's 

amb l’elm de soldar o la pantalla de mà. No miri mai directament a l’arc voltaic. La intensitat 

lluminosa pot produir-li lesiones greus en els ulls. 

� No piqui el cordó de soldadura sense protecció ocular. Els esquills de clofolla despresa 

poden produir-li lesiones greus en els ulls. 

� No toqui les peces recentment soldades; encara que li sembli el contrari poden estar a 

temperatures que podrien produir-li cremades severes.  

� Si ha de soldar en algun lloc tancat, intenti que es produeixi ventilació eficaç. Evitarà 

intoxicacions i asfixia.  

� Abans de començar a soldar, comprovi que no hi ha persones en l’entorn de la vertical de la 

seva posició de treball. Els evitarà cremades fortuïtes.  

� No deixi la pinça de subjecció de l’elèctrode directament en el sòl o sobre la perfilaria. 

Dipositi-la sobre un porta-pinces.  

� Demani que li indiquin quin és el lloc més adequat per estendre el cablejat del grup. Evitarà 

els accidents per entrebancs i erosions de les mànegues.  

� No utilitzi el grup sense que porti instal·lat el protector dels garrons de connexió elèctrica. 

Evitarà el risc d’electrocució.  

� Comprovi que el grup està correctament connectat a terra abans d’iniciar la soldadura. 

Evitarà el risc d’electrocució a al resta dels treballadors.  

� No anul·li la presa de terra de la carcassa del seu grup de soldar perquè salti l’interruptor 

diferencial. Avisi a l’encarregat perquè es revisi l’avaria. Esperi que li revisin el grup o be 

utilitzi'n un altre. 

� Desconnecti totalment el grup de soldadura cada vegada que hi hagi una pausa considerable 

(esmorzar, dinar o desplaçament a altre lloc). Evitarà accidentes a la resta dels treballadors.  
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� Comprovi, abans de connectar-les al seu grup, que las mànegues elèctriques estan 

empalmades mitjançant connexions estanques d’intempèrie. Eviti les connexions directes 

protegides a base de cinta aïllant. D’aquesta manera evitarà accidents elèctrics.  

� No utilitzi mànegues amb la protecció externa trencada o deteriorada. Sol·liciti que les 

canviïn i evitarà accidents. Si ha d’empalmar les mànegues protegeixi la unió mitjançant 

“folres termo-retràctils”.  

� Utilitzi aquells equips de protecció individual que se li recomanin. Encara que li semblin 

incòmodes o poc pràctics, consideri que només es pretén que vostè no sofreixi accidents.  

� Els grups de soldadura elèctrica d’aquesta obra han d’estar proveïts de preses de terra 

independents entre elles. Controli que sigui com se li indica.  

� Per a prevenir les corrents erràtiques d’intensitat perillosa, el circuit de soldadura ha d’estar 

posat a terra en el lloc de treball. No descuidi aquesta important precaució. Evitarà accidents 

a seus companys. 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE BASTIDES 

� Les bastides hauran d’estar arriostrades per assolir la seva estabilitat i evitar moviments que 

puguin fer perdre l’equilibri als treballadors.  

� Les bastides s’hauran de muntar amb totes les seves peces, tenint cura de que aquestes es 

trobin en bon estat i seguint les instruccions proporcionades pel fabricant. D’aquesta 

manera s'evitarà el risc catastròfic.  

� Les plataformes de treball de les bastides tindran com a mínim 60 cm d'ample  (encara que 

es recomana que tinguin 90 cm) i estaran fermament enclavades a l’estructura; en el cas de 

tractar-se de plataformes de taulons, aquests s’uniran fortament entre sí i a l’estructura.  

� Les plataformes de les bastides de més de 2 metres d’alçada estaran dotades de baranes 

perimetrals de 90 cm d’alçada mínima, amb barra intermitja i rodapeus.  

� En les plataformes de les bastides estarà prohibit abandonar o deixar materials o eines que 

puguin representar un risc de caiguda d’objectes sobre les persones.  

� No es muntaran plataformes amb materials o bidons sobre les plataformes de les bastides. 

És perillós encamellar-se sobre elles.  

� Està prohibit llençar runes des de les bastides. Es descarregaran cap a la planta més pròxima 

de forma ordenada amb la finalitat de que siguin retirades posteriorment mitjançant 

“trompes de vertit” o bé, sobre safates emplintades manejades a ganxo de grua.  

� Es prohibeix fabricar morters directament sobre les plataformes. 

� La distància de separació entre un bastida i el parament vertical de treball o façana no serà 

superior a 45 cm en previsió de caigudes.  

� Està prohibit saltar des de la plataforma de bastida a l’interior del edifici; si hi hagués 

necessitat d'això s’efectuarà a través de plataforma reglamentaria.  

� Les bastides seran objecte d’inspecció diària per part del responsable de l’obra. 

Bastides sobre cavallets 

� Aquest tipus de bastides estan formades per un tauló horitzontal de 60 cm d'amplada 

mínima i col·locades sobre dos recolzaments en forma de V invertida. S’utilitzen 

preferentment per treballs de paleta d’interiors com envanat i acabats.  

� Els cavallets es muntaran anivellats, mai inclinats.  
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� Els cavallets de fusta estaran sans, perfectament encolats, sense deformacions, esquerdes o 

trencaments. Els cavallets metàl·lics no presentaran deformacions.  

� Les plataformes de treball s’enclavaran perfectament als cavallets per evitar balanceigs i 

lliscaments. En cap cas s’instal·laran sobre materials de construcció com bobadilles, totxos o 

bidons ni tampoc sobre escales de tisora.  

� La distància entre els cavallets no excedirà de 3,5 metres per a taulons de 5 cm de gruix. En 

el cas d’utilitzar plataformes metàl·liques antilliscants la separació entre cavallets serà la que 

permetin els enclavaments d'aquestes plataformes.  

� Els taulons que formen la plataforma no sobrepassaran els punts de recolzament sobre els 

cavallets més de 40 cm, per evitar el risc de bolc per basculació.  

� Sobre les bastides de cavallets només es recolzarà el material estrictament necessari i 

repartit uniformement.  

� Aquest tipus de bastida només es podrà utilitzar en alçades inferiors a 6 metres. En alçades 

entre 3 i 6 metres s’empraran cavallets armats de bastidors mòbils arriostrats.  

� Qualsevol bastida sobre cavallets de més de 2 metres d’alçada estarà dotada de baranes 

sòlides de 90 cm mínim, amb passamans, barra intermitja i rodapeus de 15 cm. 

� Els treballs sobre bastides de cavallets en balcons i obertures necessiten dispositius de 

protecció complementaris com: baranes, cables perfectament enclavats a punts forts on 

amarrar el cinturó de seguretat o xarxes de protecció penjades del forjat i subjectes per la 

part inferior de la planta del pis en què es troba la bastida de forma que s'aconsegueixi un 

tancament perimetral. 

Bastides metàl·liques modulars i bastides cintra 

� Per evitar el risc de caiguda de components durant el muntat i desmuntat, està previst que 

els components s’alcin subjectats amb cordes i nusos segurs de mariner, utilitzant tròcoles i 

corrioles pròpies del model a utilitzar. En la base del segon nivell de la bastida cintra es 

muntarà la visera de recollida d’objectes despresos. 

� El muntatge es farà per nivells de manera que es consolidin els trams inferiors per poder 

amarrar el cinturó de seguretat, i continuar així successivament la instal·lació dels trams 

superiors. Els cinturons de seguretat i els dispositius anti-caiguda s’utilitzaran sempre que la 

plataforma superi els dos metres d’alçada.  

� Els recolzaments en el sòl es realitzaran sobre zones que no ofereixin punts dèbils, essent 

convenient utilitzar dorments de fusta que reparteixin la càrrega.  

� Els mòduls inferiors estaran dotats de bases anivelladores sobre cargols sensfi (cargol de 

anivellament) amb la finalitat de gargaritzar una major estabilitat del conjunt.  

� Tots els cossos de la bastida disposaran d’arriostraments tipus creu de San Andreu per 

ambdues cares.  

� El perímetre de la plataforma de treball es protegirà amb baranes d’1 metre d’alçada 

formades per passamans, barra intermitja i rodapeu de 15 cm.  

� La comunicació entre els diferents nivells i plataformes de la bastida es realitzarà a través 

d’escales prefabricades, integrades com a element auxiliar de la bastida.  

� En   la   bastida  només  s'emmagatzemarà  el   material  indispensable,  i   es   repartirà 

uniformement.  

� Tots els components de la bastida s’hauran de mantenir en bon estat de conservació. 
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Bastides metàl·liques sobre rodes 

� L’accés directe a la plataforma es realitzarà a través d’una escaleta lateral, de manera que la 

barana de protecció, el llistó intermedi i el rodapeu seran mòbils per facilitar el pas. Aquest 

accés també pot realitzar-se a través d’escala interior amb rampa.  

� En els canvis de posició o maniobres no hi ha d’haver persones o materials sobre les torretes 

o bastides de rodes.  

� Abans d’iniciar el treball es comprovarà que les rodes estiguin frenades, les quals comptaran 

amb els corresponents dispositius per aquesta finalitat. 

Bastides penjades mòbils 

� Aquest tipus de bastides seran instal·lades per personal especialitzat.  

� Els pescants sobre els que penja la bastida hauran d'anar ben subjectats al forjat i seran de 

material resistent i segur.  

� Les plataformes tindran una amplada mínima de 60 cm.  

� Disposaran de baranes en els quatre laterals. Aquesta barana tindrà 70 cm en la seva part 

interior i un mínim de 90 cm en la resta dels costats. En qualsevol dels casos, disposarà de 

passamans, barra intermitja i rodapeus de 15 cm.  

� La separació entre la cara davantera de la bastida i la façana o parament vertical on es 

treballa serà menor de 45 cm. 

� Es  mantindran sempre  horitzontals (paral·lels al  sòl)  fins  i  tot  durant  els  ascensos  i 

descensos.  

� Es penjaran mitjançant un mínim de dos tròcols o aparells.  

� Els tròcols o carraques d’elevació de les bastides penjades hauran de ser revisades 

periòdicament.  

� Els cables de sustentació tindran la suficient longitud per poder descendir i recolzar la 

plataforma en el sòl.  

� Els ganxos d'amarrat tindran pestell de seguretat.  

� Quan es  suspengui el  treball durant algun temps, les  plataformes de  les  bastides es 

descendiran fins al nivell del sòl.  

� La distància màxima dels mòduls no serà superior a tres metres. 

� Les bastides penjades mòbils es sotmetran a una prova de plena càrrega abans de ser 

utilitzades.  

� Diàriament es realitzarà una inspecció ocular dels diferents elements de la bastida.  

� Es prohibeix carregar indegudament les cues.  

� Es prohibeix unir dues bastides penjades mitjançant passarel·la.  

� Cal revisar periòdicament els diferents aparells: pescants, cabrestrants, tròcols, etc.  

� Les bastides penjades han d’estar ben subjectades i enclavades als edificis. 

� Es prohibeix saltar de la bastida a l’interior de l’obra.  

� Tots  els  operaris que  treballen en  bastides mòbils  hauran  de  disposar de  cinturó  de 

seguretat tipus arnés fixat a un element rígid o amarrats a cordes salvavides o dispositius 

anti-caiguda. 
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NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN L’ÚS DE PUNTALS METÀL·LICS 

� Per evitar el risc catastròfic per mal aplomat dels puntals, està previst que l'encarregat 

comprovi la seva verticalitat abans d’autoritzar de prosseguir amb la resta dels treballs. Si 

fos necessari instal·lar puntals inclinats, s’encunyarà el dorment de tauló, mai el cargol 

d’anivellament del puntal.  

� Per evitar el risc catastròfic per desplomat dels puntals, està previst realitzar el formigonat 

uniformement repartit tractant de no desequilibrar les càrregues que rebran els puntals, per 

tal efecte l’encarregat tindrà en compte els eixos de simetria dels forjats.  

� Per evitar el risc catastròfic per sobrecàrrega, està previst que l’encarregat controlarà que 

els puntals ja en càrrega no s’afluixin ni es tensin. I si, per qualsevol raó, s’observa que un o 

més puntals treballen amb excés de càrrega, se n’instal·laran al seu costat d’altres que 

absorbeixin aquest excés de càrrega sense tocar per a res el sobrecarregat.  

� Per evitar el risc catastròfic per deformació de l’apuntalament, es prohibeix usar els puntals 

estesos en la seva alçada màxima. L’encarregat controlarà el compliment d’aquesta norma.  

� Per evitar el risc de caiguda de les sopandes sobre els treballadors, el desmuntat dels 

encofrats es realitzarà des del lloc ja desencofrat en direcció cap al tram encara encofrat que 

es  pretén  desmuntar.  L’encarregat  controlarà  que  el  desencofrat  no  es  realitzi  per 

llançament violent de puntals o objectes contra els puntals que es pretén desmuntar. Al 

desmuntar cada puntal, el treballador controlarà la sopanda amb la finalitat d’evitar la seva 

caiguda brusca i descontrolada.  

� Per evitar el risc de caiguda d’objectes durant el seu transport a ganxo de la grua, està 

previst que després del desencofrat l’encarregat controli que els puntals i sopandes s’apilin 

sobre una safata emplintada per capes d’una sola fila de puntals o de sopandes creuades 

perpendicularment. S’immobilitzaran mitjançant esquills a la safata, i a continuació donarà 

l’ordre d’hissat.  

� Els puntals utilitzats per encofrar forjats d’edificació es replantejaran per fileres uniformes 

mantenint-se nets els camins d’intercomunicació. 

NORMES PER A LA PREVENCIÓ O DE CONDUCTA PREVENTIVA EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 

PROVISIONAL D’OBRA  

El personal que realitzi aquestes labors, en compliment de l’annex IV del R.D. 1627/97, haurà 

d’acreditar la seva condició d’electricista.  

S’hauran de controlar els següents aspectes durant les revisions de l’escomesa elèctrica 

provisional d’obra: 

� No es permetran les connexions a terra a través de les canonades per a conduccions d’aigua. 

Aquesta acció pot ocasionar accidents molt greus.  

� Està previst que no estiguin esteses sobre el sòl les mànegues elèctriques. Aniran elevades 

sobre postes si això és necessari. Per això i en el seu cas, no es permetrà el trànsit de 

camions, màquines, carretons i persones sobre les mànegues elèctriques ja que poden pelar-

se i produir accidents molt greus.  

� En el cas d’existir línies aèries de la companyia subministradora dins o en les rodalies de 

l’obra s’impedirà la circulació sota d’aquestes transportant elements longitudinals a 

l’espatlla (perxa, regles, escales metàl·liques, etc) per evitar que es produeixi l’arc voltaic 
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que pot provocar un accident mortal. Tampoc es permetrà la circulació de camions amb la 

caixa aixecada i, en cas de ser necessari, es col·locaran pòrtics limitadors d’alçada.  

� S’impedirà anular el neutre o el cable de presa de terra (el de color verd i groc) de les 

mànegues de subministrament elèctric. Es revisaran els endolls, tenint cura que aquest cable 

no està desconnectat o ben doblegat sobre si mateix i ocult sota cinta aïllant. 

� S’impedirà l’ubicació de quadres de distribució o connexió elèctrica en les zones que després 

de l’excavació queden inaccessibles o amb accés perillós. Es retiraran a llocs segurs.  

� Es comprovarà diàriament la correcta resposta dels interruptors diferencials. Per a fer-ho 

caldrà posar-se les botes aïllants d’electricitat previstes en aquest estudi.  

� S’assegurarà de que existeixi sempre en el magatzem un interruptor de recanvi de mitja, alta 

i baixa sensibilitat, per poder substituir ràpidament un que s’avariés. Caldrà preveure el 

mateix per als interruptors automàtics, també coneguts com magnetotèrmics.  

� La presa elèctrica general de l’obra es preveu ubicar en una arqueta de maons dins la qual hi 

ha d’haver la pica (o placa) de connexió a terra. 

� Es vigilarà el bon estat de l’extintor per a focus elèctrics, que ha d’estar instal·lat al costat de 

la porta d’entrada a l’estança del quadre general elèctric de l’obra.  

� Es mantindran les senyals normalitzades de “perill electricitat” sobre totes les portes d’accés 

a estances que continguin el transformador o el quadre elèctric general. 
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Seguretat i Salut_Projecte de col·lectors i EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec

AMIDAMENTS Data: 19/01/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 01  EQUIPS DE 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

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de fixació de la cinta
elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

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

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

12 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

Euro
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AMIDAMENTS Data: 19/01/12 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

13 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

20 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge, homologats segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 02  SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS Data: 19/01/12 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

3 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 60,000

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

6 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 274,600

7 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargada, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12V i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 03  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

4 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24V, col·locat i desmuntat

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 19/01/12 Pàg.: 4

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PEL PERSONAL DE L'OBRA

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 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

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu
alt, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

9 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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AMIDAMENTS Data: 19/01/12 Pàg.: 5

Obra 01 PRESSUPOST 01
Capítol 05  FORMACIÓ EN SEGURETAT DEL PERSONAL DE L'OBRA

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/01/12 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

6,39 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-NOU 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

6,03 €

(SIS EUROS AMB TRES 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

5,23 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-TRES 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

8,39 €

(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

H1432012P-5 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,14 €

(DINOU EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H1441201P-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,79 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

H1442012P-7 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

14,99 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H144A103P-8 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

8,02 €

(VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1451110P-9 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CENTIMS)

H1456821P-10 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig

avantbraç

36,53 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES 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

6,79 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 19/01/12 Pàg.: 2

H1461110P-12 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

5,51 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

H146P470P-13 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,63 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

H1471101P-14 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

50,86 €

(CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

H1474600P-15 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,25 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H147RA00P-16 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,00 €

(CINC EUROS)

H1481131P-17 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,77 €

(ONZE EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H1482111P-18 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,26 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

H1483132P-19 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,76 €

(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H1487460P-20 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,76 €

(SIS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

H1488580P-21 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

14,70 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

H1489580P-22 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

49,60 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

H148C580P-23 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,

homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,06 €

(SET EUROS AMB SIS CENTIMS)

H153A9F1P-24 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,17 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)
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H16F1003P-25 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,54 €

(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1004P-26 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

H16F3000P-27 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,45 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

H6AA2111P-28 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb desmuntatge inclòs

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

HBBA1511P-29 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb desmuntatge inclòs

21,24 €

(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

HBC1A081P-30 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,83 €

(SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)

HBC1D081P-31 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,51 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HBC1EAJ1P-32 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargada, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12V i amb el

desmuntatge inclòs

102,61 €

(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

HBC1KJ00P-33 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,40 €

(SIS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

HE732402P-34 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

73,51 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

HG42429DP-35 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

74,57 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

HG42439HP-36 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

74,76 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)
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HGD1222EP-37 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,32 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

HGG54001P-38 u Transformador de seguridad de 24V, col·locat i desmuntat 89,15 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

HJA26321P-39 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència

750 a 1500 W, preu alt, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el

desmuntatge inclòs

321,55 €

(TRES-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

HQU1531AP-40 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

248,96 €

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

HQU1A50AP-41 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

173,64 €

(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

HQU22301P-42 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,41 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

HQU25701P-43 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

22,31 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

HQU27902P-44 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,14 €

(TRENTA EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

HQU2GF01P-45 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

55,39 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

HQUA3100P-46 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

76,39 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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HQUAAAA0P-47 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 193,89 €

(CENT NORANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

HQUAM000P-48 u Reconeixement mèdic 34,30 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

HQUAP000P-49 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €

(CENT NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

HQUZM000P-50 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,31 €

(DINOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

L´autor del Projecte:

Raúl Prieto Fort

E.T.S. d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Bar celona

Barcelona, Gener de 2012
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P-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

6,39 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,09000 €

Altres conceptes 0,30000 €

P-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

6,03 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €

Altres conceptes 0,29000 €

P-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

5,23 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 4,98000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-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

8,39 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 7,99000 €

Altres conceptes 0,40000 €

P-5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,14 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 18,23000 €

Altres conceptes 0,91000 €

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,79 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre punts de

fixació de la cinta elàstica i vàlvula d'exhalació, homologat segons CE

14,99 €

B1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú natural, amb quatre p 14,28000 €

Altres conceptes 0,71000 €

P-8 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,

fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons

CE

8,02 €

B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, 7,64000 €

Altres conceptes 0,38000 €

P-9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,17 €
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B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,11000 €

Altres conceptes 0,06000 €

P-10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig

avantbraç

36,53 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 34,79000 €

Altres conceptes 1,74000 €

P-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

6,79 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,47000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-12 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

5,51 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,25000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-13 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,63 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,27000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,

amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla

roscada, homologat segons CE

50,86 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 48,44000 €

Altres conceptes 2,42000 €

P-15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,25 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,57000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat 5,00 €

B147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de s 4,76000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,77 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,21000 €

Altres conceptes 0,56000 €

P-18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 10,26 €

B1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors 9,77000 €

Altres conceptes 0,49000 €

P-19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,76 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,39000 €

Altres conceptes 0,37000 €
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P-20 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4

mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,76 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,44000 €

Altres conceptes 0,32000 €

P-21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

14,70 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 14,00000 €

Altres conceptes 0,70000 €

P-22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i

UNE-EN 348

49,60 €

B1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470- 47,24000 €

Altres conceptes 2,36000 €

P-23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador, elaborat amb serratge,

homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

7,06 €

B148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze per a soldador elaborat amb serratge, h 6,72000 €

Altres conceptes 0,34000 €

P-24 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

25,17 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 12,75000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,16000 €

Altres conceptes 7,26000 €

P-25 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 138,54 €

Altres conceptes 138,54000 €

P-26 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,31 €

Altres conceptes 19,31000 €

P-27 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,45 €

Altres conceptes 24,45000 €

P-28 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i

de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb desmuntatge inclòs

2,63 €

B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04500 €

B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,80000 €

Altres conceptes 1,78500 €

P-29 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb desmuntatge inclòs

21,24 €

Sense descomposició 21,24000 €

P-30 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,83 €
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BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-31 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,51 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €

Altres conceptes 2,43000 €

P-32 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargada, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12V i amb el

desmuntatge inclòs

102,61 €

BBC1EAJ0 u Guirnalda d'abalisament lluminosa de 25 m de longitud, 6 làmpades, amb energia de b 72,81000 €

Altres conceptes 29,80000 €

P-33 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs 6,40 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos 4,99600 €

Altres conceptes 1,40400 €

P-34 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,

instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

73,51 €

BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elè 46,79000 €

Altres conceptes 26,72000 €

P-35 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

74,57 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

BG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 57,55000 €

Altres conceptes 16,70000 €

P-36 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar

(2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i

indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

74,76 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,32000 €

BG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bi 57,73000 €

Altres conceptes 16,71000 €

P-37 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500

mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,32 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de ±1500 mm de llargària, d 10,50000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,78000 €

Altres conceptes 11,04000 €

P-38 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24V, col·locat i desmuntat 89,15 €

B1ZGT000 u Transformador de seguretat de 24V, per a seguretat i salut 66,84000 €
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Altres conceptes 22,31000 €

P-39 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer esmaltat, de potència

750 a 1500 W, preu alt, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat i amb el

desmuntatge inclòs

321,55 €

BJA26320 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 7 267,20000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,60000 €

Altres conceptes 53,75000 €

P-40 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

248,96 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 237,10000 €

Altres conceptes 11,86000 €

P-41 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

173,64 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 165,37000 €

Altres conceptes 8,27000 €

P-42 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

58,41 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 51,03000 €

Altres conceptes 7,38000 €

P-43 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

22,31 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €

Altres conceptes 3,82500 €

P-44 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb

capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

30,14 €

BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,26750 €

Altres conceptes 7,87250 €

P-45 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

55,39 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

Altres conceptes 4,48000 €

P-46 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball

76,39 €



Seguretat i Salut_Projecte de col·lectors i EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 19/01/12 Pàg.: 6

BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 72,75000 €

Altres conceptes 3,64000 €

P-47 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 193,89 €

BQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 184,66000 €

Altres conceptes 9,23000 €

P-48 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 34,30 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €

Altres conceptes 1,63000 €

P-49 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 199,25 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €

Altres conceptes 9,49000 €

P-50 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,31 €

Altres conceptes 19,31000 €

L´autor del Projecte:

Raúl Prieto Fort

E.T.S. d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Bar celona

Barcelona, Gener de 2012
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Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Equips de 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)

6,39 15,000 95,85

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)

6,03 10,000 60,30

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)

5,23 5,000 26,15

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)

8,39 5,000 41,95

5 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 5)

19,14 10,000 191,40

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada

segons UNE-EN 405 (P - 6)

0,79 5,000 3,95

7 H1442012 u Respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres, de cautxú

natural, amb quatre punts de fixació de la cinta elàstica i vàlvula

d'exhalació, homologat segons CE (P - 7)

14,99 5,000 74,95

8 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a

filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb

un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 8)

8,02 5,000 40,10

9 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i

subjecció elàstica al canell (P - 9)

1,17 15,000 17,55

10 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb

maniguets fins a mig avantbraç (P - 10)

36,53 4,000 146,12

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)

6,79 4,000 27,16

12 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 - 12)

5,51 10,000 55,10

13 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta

tèxtil arrapant (P - 13)

7,63 3,000 22,89

14 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i

ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps

metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons

CE (P - 14)

50,86 5,000 254,30

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 15) 14,25 3,000 42,75

16 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga

de cinturó de seguretat (P - 16)

5,00 20,000 100,00

17 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 17) 11,77 15,000 176,55

18 H1482111 u Camisa de treball, de cotó, amb butxaques exteriors (P - 18) 10,26 20,000 205,20

19 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 19) 7,76 20,000 155,20

20 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,

de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons

UNE-EN 340 (P - 20)

6,76 20,000 135,20

21 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,

UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 21)

14,70 3,000 44,10

22 H1489580 u Jaqueta per a soldador, de serratge, homologada segons UNE-EN

340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

49,60 3,000 148,80

euros
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23 H148C580 u Parell de maniguets amb protecció per a colze, per a soldador,

elaborat amb serratge, homologats segons UNE-EN 340, UNE-EN

470-1 i UNE-EN 348 (P - 23)

7,06 3,000 21,18

TOTAL Capítol 01.01 2.086,75

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Sistemes de protecció col·lectiva

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada

amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el

desmuntatge inclòs (P - 24)

25,17 5,000 125,85

2 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el

desmuntatge inclòs (P - 30)

6,83 50,000 341,50

3 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge

inclòs (P - 31)

2,51 60,000 150,60

4 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el

desmuntatge inclòs (P - 33)

6,40 50,000 320,00

5 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa

serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb desmuntatge

inclòs (P - 29)

21,24 5,000 106,20

6 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçada, d'acer galvanitzat, amb malla

electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de

3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i

amb desmuntatge inclòs (P - 28)

2,63 274,600 722,20

7 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargada, 6 làmpades, amb energia de

bateria de 12V i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

102,61 11,000 1.128,71

TOTAL Capítol 01.02 2.895,06

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Instal·lacions elèctriques

1 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 35)

74,57 2,000 149,14

2 HG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió

fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de

defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,

desmuntatge inclòs (P - 36)

74,76 2,000 149,52

3 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300

µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de diàmetre,

clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

25,32 3,000 75,96

4 HGG54001 u Transformador de seguridad de 24V, col·locat i desmuntat (P - 38) 89,15 2,000 178,30

TOTAL Capítol 01.03 552,92

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 04 Implantació provisional pel personal de l'obra

euros
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1 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 - 40)

248,96 5,000 1.244,80

2 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 - 41)

173,64 2,000 347,28

3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de

0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

58,41 10,000 584,10

4 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 - 43)

22,31 2,000 44,62

5 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m

d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el

desmuntatge inclòs (P - 44)

30,14 1,000 30,14

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

55,39 1,000 55,39

7 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W

de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

73,51 2,000 147,02

8 HJA26321 u Escalfador acumulador elèctric de 100 l de capacitat, amb cubeta acer

esmaltat, de potència 750 a 1500 W, preu alt, col·locat en posició

vertical amb fixacions murals i connectat i amb el desmuntatge inclòs

(P - 39)

321,55 1,000 321,55

9 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 - 46)

76,39 2,000 152,78

10 HQUAAAA0 u Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament (P - 47) 193,89 1,000 193,89

TOTAL Capítol 01.04 3.121,57

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 05 Formació en Seguretat del personal de l'obra

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -

25)

138,54 8,000 1.108,32

2 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

26)

19,31 30,000 579,30

3 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 27) 24,45 20,000 489,00

4 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 49) 199,25 5,000 996,25

5 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 48) 34,30 10,000 343,00

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 50) 19,31 20,000 386,20

TOTAL Capítol 01.05 3.902,07

euros
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Equips de protecció individual 2.086,75

Capítol 01.02  Sistemes de protecció col·lectiva 2.895,06

Capítol 01.03  Instal·lacions elèctriques 552,92

Capítol 01.04  Implantació provisional pel personal de l'obra 3.121,57

Capítol 01.05  Formació en Seguretat del personal de l'obra 3.902,07

Obra 01 Pressupost 01 12.558,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

12.558,37

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 12.558,37

12.558,37

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 12.558,37

Subtotal 12.558,37

18,00 % IVA SOBRE 12.558,37.......................................................................................... 2.260,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 14.818,88

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CATORZE MIL VUIT-CENTS DIVUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS )

L´autor del Projecte:

Raúl Prieto Fort

E.T.S. d´Enginyers de Camins, Canals i Ports de Bar celona
Barcelona, Gener de 2012
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1. INTRODUCCIÓ 

En una obra d’aquestes característiques, de valors petits comparada amb una gran obra 

d’infraestructures, els estàndards aplicables a aquestes últimes a les primeres no tenen excessiva 

justificació, ja que no es disposen els mitjans adequats per aconseguir els grans rendiments que 

solen tenir aquestes obres. És per això, que l’experiència en obres de construcció de petites i 

mitjanes EDAR, el millor control de qualitat és el control dia a dia en els llocs on vagi treballant el 

Contractista, seguint el ritme per ell marcat. 

 

2. ASSAIGS A REALITZAR 

Seguidament es passa a donar una idea d’un nombre d’assaigs a realitzar: 

2.1 TERRES 

En aquest capítol s’inclou el control de la idoneïtat dels materials proposats per a replè. Es preveu 

1 granulometria, 5 Pròctor Normal (P.N.) i 50 densitats naturals i humitats “in situ”, per els replens 

de rases.  

Es preveu 1 granulometria, 2 Pròctor Normal (P.N.), 1 límit d’Atterberg, 1 equivalent de sorra, 1 

assaig C.B.R., 1 assaig de matèria orgànica i 50 densitats naturals i humitats “in situ”, per a reblerts a 

executar. 

2.2 OBRES DE FORMIGÓ 

Els volums de formigó que s’utilitzaran en la construcció de la EDAR no fan preveure la instal·lació 

d’una planta a obra i és per això que al utilitzar una planta de les rodalies es preveu únicament el 

control de la consistència pel con d’Abrams i la fabricació, curat i ruptura a compressió de 5 sèries de 

5 provetes, pels diferents elements de formigó a realitzar. 

2.3 ACER 

Per a les barres corrugades utilitzades en l’armat de l’estructura es preveu 1 assaig de 

característiques geomètriques, 1 assaig de doblat-desdoblat, 1 assaig de doblat simple i 1 assaig de 

resistència a tracció trobant el límit elàstic, la secció equivalent, ovalitat i l’allargament. 

L’assaig de tracció, corresponent a barres d’acer de malles electrosoldades, es realitzarà sobre 

una proveta que tingui, almenys, una barra transversal soldada. 

Aquests assaigs donen una idea a priori en funció de les diverses quantitats de les unitats d’obra. 

No obstant això, el Director d’Obra en el transcurs de la mateixa i segons les incidències que vagin 

succeint podrà indicar els assaigs a fer, modificant o incloent d’altres més específics o adients a les 

circumstàncies. 

3. NORMATIVA 

Les Normes per a cada assaig són les que s’especifiquen a la Taula 1. 
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• Normes aplicables per a cada assaig 

Tipus d’assaig Norma 

Assaig equivalent de sorra NLT-113-72 
Assaig límits d’Atteberg NLT-105-91 
Assaig Pròctor Normal NLT-107-91 
Assaig granulomètric NLT-104-91 
Assaig C.B.R NLT-111-91 
Assaig contingut Matèria Orgànica NLT-118-91 
Assaig densitat i humitat “in situ” NLT-109-72 
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i allargament 
d’una barra d’acer corrugat 

UNE 7-474-92 

Assaig doblat-desdoblat UNE 7-475-92 
Assaig característiques geomètriques d’un acer UNE 36-068-94 

Taula 1. Normes a aplicar a cadascun del tipus d’assaig per al control de qualitat de l’obra. 

4. PRESSUPOST 

Per a donar un Pressupost aproximat del Pla de Control de Qualitat es valoren el cost d’aquests 

assaigs a preus de mercat actual vigent i donant una partida d’un 10% per a la realització de nous 

assaigs. 

Cal dir que si els resultats dels assaigs fossin negatius, la repetició dels assaigs anirà a càrrec del 

Contractista, per això aquí s’ha fet la previsió sobre una adequada realització de l’obra que no 

obligui a repetir més d’un 10% dels assaigs. Els preus utilitzats en aquesta valoració són els que 

resumeix la Taula 2. 

• Preus unitaris per cada assaig 

Tipus d’assaig Preu unitari 

Assaig equivalent de sorra 15,10 € 
Assaig límits d’Atteberg 61,15 € 
Assaig Pròctor Normal 36,36 € 
Assaig granulomètric 23,80 € 
Assaig C.B.R 87,27 € 
Assaig contingut Matèria Orgànica 25,79 € 
Assaig densitat i humitat “in situ” 10,58 € 
Fabricació i ruptura a compressió de provetes de formigó 76,05 € 
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, ovalitat i allargament 
d’una barra d’acer corrugat 

48,92 € 

Assaig doblat-desdoblat 13,88 € 
Assaig doblat simple d’un acer 11,57 € 
Assaig resistència a tracció 25,93 € 
Assaig característiques geomètriques d’un acer 36,36 € 

Taula 2. Preus unitaris corresponents a cada assaig per al control de qualitat de l’obra. 

El número de cada un d’aquests assaigs és el que s’ha especificat en els apartats anteriors i 

aquests preus no són contractuals, és a dir, no estan inclosos en la baixa del Contractista, sinó que 

són preus orientatius per tal de fixar el cost del Control de Qualitat per incloure dins del Pressupost 

per a Coneixement de l’Administració. 
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Al aplicar aquests preus a les quantitats estimades abans, s’obté el pressupost que es desglossa a 

continuació: 

• Pressupost del Pla de control de qualitat  

Concepte 
Quantitat 

(€) 

Preu 

unitari (€) 

Cost  

(€) 

Terres    

a) Reblertes de rases    
Assaig granulomètric 1 23,80 23,80 
Assaig Pròctor Normal 5 36,36 181,80 
Assaig densitat i humitat in situ 50 10,58 529,00 

b) Reblerts    
Assaig Límits d’Atterberg 1 61,15 61,15 
Assaig Pròctor Normal 2 36,36 72,72 
Assaig granulomètric 1 23,80 23,80 
Equivalent de sorra 1 15,10 15,10 
Assaig C.B.R. 1 87,27 87,27 
Assaig contingut Matèria Orgànica 1 25,79 25,79 
Assaig densitat i humitat in situ 50 10,58 529,00 

Obres de formigó    

Fabricació i ruptura compressió de provetes de formigó 5 76,03 380,15 

Acers    

a) Barres corrugades    
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció equivalent, 
ovalitat i allargament d’una barra d’acer corrugat 

1 48,92 48,92 

Assaig doblat-desdoblat 1 13,88 13,88 
Assaig doblat simple 1 11,57 11,57 
Assaig característiques geomètriques 1 36,36 36,36 

b) Malla electrosoldada    
Assaig resistència a tracció 10 25,93 259,30 
    

Resum Pressupost    

Terres   1.549,43 
Obres de formigó   380,15 
Acers   370,03 

Subtotal   2.299,61 

10% altres   229,96 
    

TOTAL:   2.529,57 € 

Taula 3. Pressupost desglossat del Pla de control de qualitat de l’obra. 

 

El cost de la previsió de despeses de Control de Qualitat puja a la quantitat de “DOS MIL CINC-

CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS (2.529,57 EUROS). 
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1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

A continuació es detalla el Pressupost per a Coneixement de l’Administració de l’alternativa 

escollida com al Projecte de col·lectors i EDAR de Montoliu de Lleida i Albatàrrec.  

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 1.696.560,74 € 

Despeses generals (13%) 220.552,90 € 

Benefici industrial (6%) 101.793,64 € 

Subtotal 2.018.907,28 € 

  

IVA (18%) 363.403,31 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 2.382.310,59 € 

  

Expropiacions 16.136,90 € 

Serveis afectats 0 € 

Control de qualitat 2.529,57 € 

  

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 2.400.977,06 € 

 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de: DOS 

MILIONS QUATRE-CENTS MIL NOU-CENTS SETANTA-SET euros amb SIS cèntims, IVA inclòs. 
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