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1. ANTECEDENTS 
 
El programa de sanejament de 1995 (PSARU I) donava solució als nuclis urbans de més 

de dos mil habitants. Un segon programa anomenat PSARU 2002 el qual s’ocupava 

d’aquelles poblacions que no havia estat ateses en el primer programa ha estat finalment 

reemplaçat pel PSARU 2005 que contempla la dotació d’infrastructures de sanejament 

per poblacions que actualment no arriben als 2000 habitants. 

 

Dins del programa PSARU 2005 es planteja ja la necessitat de tractar les aigües del nucli 

d’Ultramort. 

 

Actualment, el nucli disposa d’una xarxa de sanejament que recull les aigües residuals 

generades i les condueix fins a dues fosses sèptiques situades a l’oest i a l’est del 

municipi. Aquestes van ser construïdes als anys noranta i el seu funcionament és 

deficient. Les aigües tractades són conduïdes a la riera d’Ultramort i el seu destí final és 

el riu Ter. 

 

2. OBJECTE 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 nucli d’Ultramort. 

 

L’objectiu bàsic d’aquest projecte és dotar a la població d’un sistema de sanejament 

d’aigües residuals amb un cost de manteniment baix i un alt rendiment de depuració. 

 

3. PARÀMETRES BÀSICS DE DISSENY 
 
D’acord amb l’Annex núm. 7 Paràmetres de disseny, s’especifiquen els següents 

paràmetres bàsics d’entrada i sortida a l’estació depuradora d’aigües residuals 

projectada. 

 

3.1. PARÀMETRES D'ENTRADA 
 
3.1.1. Cabals de disseny 
 
Els cabals afluents a les diferents instal·lacions del sistema de sanejament projectat 

(estacions de bombament, col·lectors en impulsió, col·lectors en gravetat i estació 

depuradora d’aigües residuals), i que provenen dels 3 punts d’abocaments actuals de 



Document 1. Memòria i Annexos 
 

MEMÒRIA 
 
4

l’existent xarxa en baixa que es troben identificats al Document 2. Plànols d’aquest 

projecte, són els següents: 

 

Aportació diària mitjana Qd 65,00 m³/d  

Cabal mitjà horari Qm= Qd/24 2,71 m³/h 

Cabal màxim admissible pretractament 

(Fp=5) 
Qmax p=5*Qm 13,55 m³/h 

Cabal punta admissible al biològic 

(Fp=3) 
Qpun=3*Qm 8,13 m³/h 

 

 

3.1.2. Contaminació 
 
Els paràmetres de contaminació considerats en el disseny seran: 

 

Concentració DBO5 310,00 mg/l 

Concentració SS  435,00 mg/l 

Càrrega DBO5 20,10 kg/d 

Càrrega SS  28,30 kg/d 

 

 

3.2. PARÀMETRES DE SORTIDA 
 
La concentració dels principals paràmetres de l’aigua tractada al sistema de 

sanejament seran els següents : 

 

Concentració DBO5 <   25,00 mg/l 

Concentració SS <   35,00 mg/l 

Concentració N_NH4 5-10 mg/l 
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3.3. PARÀMETRES DE POBLACIÓ 
 

Dotació d’aigua residual 200 l/hab/d 

Població Servida (actual) 211 habitants 

Població Servida (futura) 325 habitants 

Població Equivalent de disseny 325  hab. equivalents 

  

 

4. CARACTERÍSTIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 
 
4.1. SITUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ 
 
El nucli urbà d’Ultramort pertany al terme municipal d’Ultramort i a la comarca del Baix 

Empordà i es troba a 25 km al nord-est de la ciutat de Girona.  

 

A l’Annex núm.2 Recopilació i anàlisi de la informació existent s’identifica que aquest 

municipi té una població actual de 211 persones.  

 

A l’època estival, la població de tot el municipi es veu incrementada en unes 50-100 

persones (segons informacions recollides amb els tècnics del municipi d’Ultramort), 

especialment en caps de setmana. 

 

4.2. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE SANEJAMENT ANTERIOR 
 
Actualment, el nucli disposa d’una xarxa de sanejament que recull les aigües residuals 

generades i les condueix fins a dues fosses sèptiques situades a l’oest i a l’est del municipi. 

 

4.3. EMPLAÇAMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT I SUPERFÍCIES DE LES 
PARCEL·LES 
 
La parcel·la de l’estació depuradora es situa a l’est del nucli urbà, i limita amb la intersecció 

de la Riera d’Ultramort i la Riera de Foixà.  

 

La superfície a expropiar ocupada per l’EDAR és d’aproximadament 5.000 m² . 

 

Les parcel·les ocupades per a la construcció del sistema de sanejament i del camí d’accés 

s’especifiquen a l’annex núm 13 Expropiacions i serveis afectats. 
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Al Document núm. 2 Plànols, es detalla la situació de cadascun dels elements funcionals de 

l’estació depuradora. 

 

4.4. PUNT D’ABOCAMENT DE L’EFLUENT TRACTAT 
 
Es preveu abocar les aigües tractades a la Riera de Foixà, tot just a la intersecció amb la 

Riera d’Ultramort, al punt de coordenades UTM  següents: 

 

X = 503.628,53. 

 

Y = 4.653.928,06. 

 

Aquesta riera és un rec de desguàs de les aigües pluvials de la zona. 

 

4.5. CARACTERÍSTIQUES DEL TERRENY. INNUNDABILITAT, TOPOGRAFIA I 
GEOTÈCNIA 
 
Tot i que les obres es desenvolupen en gran part a l’interior de zona inundable per a període 

de retorn de 50 anys, el Reglament d’Urbanisme preveu com a ús compatible “Els 

llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o potables” per la qual cosa la 

ubicació de les obres definides en aquest projecte no entren en cap conflicte amb el 

Reglament. 

 

Al  Document num 2. Plànols, s’inclou la topografia accessible a l’Institut Cartogràfic de 

Catalunya, encara que no sigui de suficient detall per a la realització de la depuradora, els 

col·lectors en alta i el camí d’accés. 

 

A l’annex 4 Geologia i geotècnia, es fa un estudi geològic i geotècnic preliminar dels terrenys 

ocupats pel sistema de sanejament. 

 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
A l’annex 6 es fa un estudi d’alternatives on es justifica tant  el sistema de tractament adoptat  

(aiguamolls construïts) com la idoneïtat de la ubicació triada. Les obres que s’engloben en el 

present projecte són les següents: 
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- Col·lectors en alta, que inclouen dues estacions de bombament, dos trams de 

col·lectors per impulsió i un tram de col·lector en gravetat entre les dues impulsions. 

 

- Connexió als col·lectors en alta. 

 

- Construcció de l’estació depuradora. 

 

- Canonada i obra de sortida per a l’abocament de l’efluent tractat. 

 

- Connexió de les línies elèctriques. 

  

- Totes les obres i instal·lacions, no incloses als punts anteriors, necessàries pel 

correcte funcionament de l’Estació Depuradora. 

 

La planta depuradora està formada per les següents unitats (veure els plànols de la planta 

general i diagrama de flux al Document num. 2 Plànols): 

 

 

5.1. LÍNIA D’AIGÜES 
 

- Trencament de càrrega (obra d’entrada). 

 

- Cabalímtre d‘entrada. 

 

- Desbast de fins per tamís de canal amb cargol compactador inclòs amb llum de 

pas de 2,0 mm i amb evacuació de residus a contenidor de 300 litres. 

 

- Bombament. 

 

- Arqueta de repartiment de cabal a decantació-digestió. 

 

- Decantació-digestió (2 Tancs Imhoff)  
 

- Tractament biològic per llacunatge subsuperficial de flux horitzontal (2 aiguamolls 

construïts). 
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- Mesura de cabal de l’aigua tractada. 

 

- Obra de sortida i mesura de cabal. 

 

- Línia de by-passos 

 

  

5.2. LÍNIA DE FANGS 
 

- Espessiment i digestió parcial de fangs al decantador - digestor  

 

- Extracció anual de fangs del decantador – digestor 

 

 

6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
6.1. COL·LECTORS EN ALTA 
 
Impulsió des de l’EB1: Es projecta una estació de bombament (d’aquí endavant EB1) que 

recull l’actual punt d’abocament de la xarxa en baixa del nucli d’Ultramort situat a l’oest del 

nucli urbà. 

 

Aquesta estació de bombament que serà prefabricada, allotjarà dues bombes submergibles 

en règim de funcionament 1+1.  

 

El tram en impulsió que te el seu origen en aquesta estació de bombament, és un tub de 

PEAD DN 90 mm PN10 amb una longitud total de 1.320 m.  

 

Entre l’EB1 i la carretera C-252, la impulsió discorre pel marge del camí asfaltat, al qual se li 

reposarà el paviment un cop instal·lada la conducció.  

 

A l’alçada del PK 1+040 la impulsió travessarà mitjançant una perforació horitzontal dirigida 

amb camisa de PEAD DN 160 mm PN 16 en una longitud de 45 m. 

 

A l’interior d’aquesta camisa es col·locarà el tub DN 90 mm corresponent a la impulsió. 
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Un cop travessada la carretera, la impulsió discorre per un camí de terra paral·lel a aquesta i 

al canal de pluvials existent.  

 

La impulsió es situa a 3,00 m del peu del terraplè de la carretera, per tal de respectar la 

servitud existent de la mateixa.  

 

A l’alçada del PK 1+320 es trenca càrrega i es connecta el segon punt d’abocament existent. 

Aquest pou també serà sobreeixidor cap al canal per a les aigües pluvials que es puguin 

incorporar.  

 

Des d’aquest trencament de càrrega s’inicia el tram del col·lector en gravetat, que acaba a 

l’estació de bombament projectada EB2. 

 

El col·lector en gravetat té una longitud de 139 m i es projecta amb canonada de PEAD DN 

315 SN8 corrugada exteriorment i de cara interior llisa. 

 

En el seu recorregut es col·loquen sis pous de registre de formigó armat prefabricats. Al pou 

de registre P5 s’incorporen les aigües residuals del tercer i últim punt d’abocament que es 

recull. 

 

S’executaran pous de registre a les incorporacions i als canvis de direcció o pendent, i amb 

una separació màxima de 50 m. Els pous seran circulars d’1 m de diàmetre interior i amb 

elements prefabricats de formigó. L’accés serà amb una tapa i marc circular de fosa dúctil de 

0,6 m de pas lliure. 

 

Al costat del P6 es projecta l’estació de bombament EB2. Aquesta estació de bombament 

que serà prefabricada, allotjarà dues bombes submergibles en règim de funcionament 1+1.  

 

A partir d’aquesta EB2 es projecta una impulsió fins l’obra d’entrada a l’EDAR amb un tub de 

PEAD DN 90 mm PN10 amb una longitud de 421 m. 

 

Als plànols (Document num. 2) es defineixen les alineacions, rasants, disposicions i formes. 
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6.2. EDAR 
 
Les aigües residuals arriben impulsades a l’EDAR. És per això, que abans de començar el 

procés, es dissenya un pou de trencament de càrrega que al mateix temps fa de by-pass 

general de l’EDAR. 

 

A continuació d’aquest pou es col·loca una arqueta per a la mesura del cabal d’entrada, 

instal·lant al seu interior un cabalímetre electromagnètic DN 65 mm. 

 

Un cop superat el cabalímetre comença el procés de depuració tal i com a continuació 

s’especifica. 

 

6.2.1. Tamís de fins 
 
Des de l’arqueta d’entrada i prèviament a l’entrada als tancs Imhoff (tractament primari) es 

farà circular l’aigua residual per un canal on hi haurà instal·lat un tamís de fins.  

 

El tamís tindrà una llum de 2,0 mm i serà d’acer inoxidable, igual que el canal.  

 

Consta de tres parts diferenciades: la part inferior, amb forma de tambor obert, que està 

constituïda per la reixeta filtrant; un cargol que es mou en tot l’eix de la màquina efectua la 

neteja dels residus retinguts a la reixeta; la part superior, on el cargol efectua una 

compactació del residus amb l’escorregut de l’aigua que incorporen, abocant el residu 

compactat dintre d’una bossa de plàstic tancada amb la pròpia màquina i que estarà en un 

contenidor. 
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Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny són: 

 

TAMIS DE FINS     

  Cabal màxim  13,5 m3/h 

  Cabal mig  2,7 m3/h 

  CANAL     

  Amplada  0,30 m 

  Alçada  2,40 m 

  TAMÍS    

  Tipus  Cargol amb compactació 

  Nombre d'unitats  1  

 Capacitat unitària màxima  100,00 m3/h 

  Llum  2,00 mm 

  Diàmetre cistella  300,00 mm 

  Inclinació  40,00 º 

  Longitud  3500,00 mm 

  Alçada de descàrrega  1400,00 mm 

  Potència instal·lada  0,85 Kw 

 

Emmagatzematge de residus: 

 Tipus     Contenidor 

 Nombre d’unitats   1 

 Capacitat    0,3 m3 

 

6.2.2. Bombament 
 
S’instal·la una estació de bombament prefabricada que al seu interior allotja dues unitats 

de bombes submergibles per un cabal d’impulsió de 8,1 m3/h i una alçada manomètrica 

de 5,04 m.c.a. 

 

Aquestes bombes, degut a a la seva capacitat d’impulsió són les que fan que el cabal màxim 

que després passa al tractament biològic no superi els 3 Qm. 
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6.2.3. Decantador-digestor (Tancs Imhoff) 
 
Per reduir al màxim la possible l’entrada al procés biològic de greixos i sòlids en suspensió 

es disposarà d’un decantador – digestor prefabricat de PRFV, que consisteix en un dipòsit 

amb sortida sifònica, amb un temps de retenció superior a les 24 hores i així retenir els 

greixos i facilitant la precipitació dels sòlids en suspensió que es concentren en el fons. Per 

l’elevat temps de residència i al tractar-se de fangs primaris es produeix una digestió parcial 

dels fangs. 

 

El dipòsit és tancat, la seva forma es circular de 2,0 m de diàmetre interior i una alçada 

interior de 4,5 m i es troba enterrat.  

 

Amb una periodicitat anual (per l’elevat volum i per la baixa concentració de sòlids en 

suspensió) es procedirà a retirar els fangs i els flotans amb un camió cisterna.  

 

Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions 

principals són: 

 

BASES DE DISSENY 

Població disseny (h.eq) 325 

Q mitjà (m3/h) 2,7 

Q punta (1,5Qm) (m3/h) per a cada digestor 4,1 

Temps retenció a Cabal punta (h) 2,0 

Càrrega Hidràulica màx a Qm (m3/ m2 h) 0,6 

Temps de retenció fangs per a Pob. disseny (d) 360 

Producció fang per habitant (l/h any) 100 

VOLUM DECANTADOR-DIGESTOR 

Diàmetre pou (m) 2,4 

Cambra decantació  

Volum total cambra decantació (m3) 8,1 

Àrea total cambra decantació (m2) 4,5 

Alçada total cambra decantació (m) 1,8 

Cambra digestió  

Volum total cambra digestió (m3) 32,5 
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Àrea total cambra digestió (m2) 4,5 

Alçada total cambra digestió (m) 7,2  

Alçada total digestor (m) 9,0 

 

Per tal de reduir l’alçada del tanc s’opta per la instal·lació de dos tancs, amb les següents 

característiques finals: 
 

DECANTADOR-DIGESTOR 

Unitats 2 

Cambra decantació  

Volum unitari cambra decantació (m3) 4,2 

Àrea unitària cambra decantació (m2) 4,5 

Alçada unitària cambra decantació (m) 1,0 

Diàmetre pou decantació (m) 2,4 

Carregà hidràulica unitaria a Qm (m3/ m2 h)  0,6 

 
Cambra digestió 

 

Volum unitari cambra digestió (m3)  16,3 

Àrea unitària cambra digestió (m2) 4,5 

Alçada unitària cambra digestió (m) 3,6  

 

 

6.2.4. Tractament biològic – Aiguamolls construïts 
 
Els aiguamolls construïts es descriuen típicament per la posició de la superfície de l’aigua 

i/o el tipus de vegetació.  

 

La majoria d’aiguamolls que permeten la depuració d’aigües són els de flux subsuperficial 

horitzontal, que són aquells en què l’aigua no circula per la superfície del sòl sinó que ho fa 

a través d’una matriu de sorra o grava. 

 

Està construït normalment en forma de canal. Aquest té unes característiques i està fet de 

materials apropiats per dur a terme la seva funció principal, que és drenar l’aigua i retenir 

les partícules d’una certa mida. La grava és un dels medis més utilitzats arreu del món, 
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encara que també es pot utilitzar roca triturada, sorra o altres tipus de sòl amb una certa 

granulometria. 

 

Les principals avantatges de mantenir l’aigua a un nivell subsuperficial és la prevenció 

d’olors, mosquits i l’eliminació del possible contacte de les persones amb les aigües 

residuals parcialment tractades. 

 

Les reaccions biològiques que es produeixen es deuen a l’activitat dels organismes fixats 

als substrat submergit a les arrels de les plantes. 

 

En els talussos interiors i en el tot el vas s’estendrà un geotèxtil de 200 g/m2 i sobre 

d’aquest, la corresponent làmina impermeable de PEAD. de 1,5 mm de gruix, amb una  

superfície total de 1800 m² 

 

Tant el geotèxtil com la làmina impermeabilitzant aniran ancorades en un cèrcol 

perimetral, de 0,30x0,30 m 

 

La bassa tindrà un pendent en la direcció de l'aigua del 1,0 %. L'amplada a la coronació 

serà de 25 m i la longitud de 36 m (2 aiguamolls per assegurar una relació H/L 

acceptable). 

 

A l'interior de la bassa es col·locarà fins a una cota de 0,1 m de la coronació, el substrat de 

grava rentada de 8-12 mm de diàmetre. Per altra banda en la zona dels tubs d'entrada i 

sortida es disposarà de grava de major mida (de 80 a 120 mm) per facilitar la distribució i 

el drenatge respectivament. 

 

A l’interior del recinte es plantaran 4 ut per m2, suposant un total de 3600 unitats per 

aiguamoll (36x25x4 ut). Seran Phragmites (o la planta equivalent que es determini). 
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Els paràmetres bàsics de funcionament per les condicions de disseny i les dimensions 

principals són: 

 

TRACTAMENT PER WETLAND    

Cabal diari 65,00 m3/d 

  Cabal punta 
 

97,50 m3/d 

  Concentració de DBO5 a l'entrada  217,0 mg/l 

  Concentració DBO5 demanada a sortida  25,00 mg/l 

  Reducció teòrica de DBO5   88 % 

  DIMENSIONAMENT LLIT    

  Tipus de wetland  Subsuperficial horitzontal 

  Temperatura mitja d'estiu  20,00 ºC 

  Diàmetre de grava adoptat  8-12 mm 

  Porositat  (n)  0,35  

 Conductivitat hidràulica (Ks)  500,00 m3/m2d 

  Coeficient K20  0,86 m2/m3 

  Pendent del llit  0,01 m/m 

  Gruix del llit mig (h)  0,80 m 

 Coeficient Kt  0.28 m/d 

  Secció transversal del llit  (Ac)  19,5 m2 

 Superfície total del llit  (As)  1.800 m2 

  Amplada de càlcul del llit (H)  25 m 

 Longitud de càlcul del llit (L)  36 m 

 Temps de residència a Qmig (TR)  4,8 d 

  

 

6.2.5. Obra de sortida 
 
L'aigua clarificada és mesurada amb un cabalímetre electromagnètic DN 65 mm, 

descarregant a l’obra de sortida, la qual disposa d’un sobreeixidor regulable en alçada i 

visible. Posteriorment, s'aboca al punt establert a les coordenades UTM anteriorment 

indicades. 
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7. URBANITZACIÓ 
 
Al voltant dels elements de l’estació depuradora es disposarà de graveta seleccionada 

8/12 mm amb un gruix de 5 cm, col·locada sobre un geotèxtil de 200 g/m2. Prèvi a la 

col·locació del geotèxtil es fumigarà el terreny per tal d’evitar l’aparició de males herbes a 

la parcel·la. 

 

Està previst el tancament de la parcel·la amb entramat de mall de simple torsió i pals 

d’acer galvanitzat, tot això plastificat, amb una alçada de 2,30 m. Els pals aniran sobre 

daus de formigó de 0,40 x 0,40 x 0,60 (llarg x ample x alçada).  

 

Es disposarà de lluminària de vapor de sodi de 100 w d’acord amb els plànols. 

 

8. CAMÍ D’ACCÉS 
 
L’accés a la planta es realitzarà directament des del camí paral·lel a la carretera C-252. De 

fet, i degut a la topografia tan plana de la zona, aquest camí d’accés consisteix en l’estesa 

d’una capa de tot-ú de 25 cm de gruix sobre el terreny existent en una amplada de 4 ,00 m i 

amb un pendent transversal del 2% capa al canal existent. 

 

No es considera la necessitat d’elaborar un annex exclusiu per aquest camí donat que es 

tracta de l’estesa d’una capa de material per anivellar el terreny existent i condicionar-lo, 

mantenint-se la topografia actual. 

 

9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 
 
Per la implantació de les instal·lacions descrites en el present Projecte es realitzaran les 

expropiacions i es constituiran les servituds que es descriuen a l’Annex 13. 

 

Al Document 4 d’aquest projecte s’ha incorporat una partida econòmica de 2.000 € 

d’execució material per a serveis afectats. 

 

La valoració de les servituds i expropiacions és de 15.016,88€. 
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10. IMPACTE AMBIENTAL, AFECCIÓ A LLERA, ZMT, XARXA NATURA 2.000, 
PEIN I ENPE 
 
Afecció a Llera i ZMT 
Les obres contemplades en quest projecte no afecten cap zona del Domini Públic 

Marítimo-Terrestre. L’abocament de l’aigua tractada s’efectua sobre la Riera de Foixà, 

gairebé a tocar de la seva intersecció amb la Riera d’Ultramort. No s’afecta cap llera 

pública. 

 

Afecció a Xarxa Natura 2.000, PEIN i ENPE 
Els espais naturals protegits més propers a la EDAR són el riu Ter, el massís de Montgrí i 

el massís de les Gavarres, tots ells fora de l’àmbit d’afecció d’aquest projecte. 

 

En l’annex 15 del present projecte queda explicat que no hi ha cap tipus d’afecció 

respecte de cap zona situada a l’interior de la Xarxa Natura 2.000, PEIN ni ENPE. 

 

Per tant, es conclou que aquest projecte no necessita declaració d’impacte ambiental ni 

tampoc cap tramitació ambiental. Tot i així, l’annex 16 és un estudi de l’impacte ambiental 

del projecte i les maneres de minimitzar-li i controlar-lo. 

 

11. PROGRAMA DE TREBALLS. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El termini d’execució serà com a màxim de 6 mesos. El plà d’obra es detalla a l’annex 11. 

 

12. REVISIÓ DE PREUS 
 
Sent el termini d’execució de les obres inferior a 12 mesos, no es aplicable revisió de 

preus. 

 

13. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
El contractista adjudicatari ha d’estar qualificat per a executar Obres Hidràuliques del Grup 

k, Subgrup 8 (abastaments i sanejaments), Categoria e. 

 

 

 

 

 



Document 1. Memòria i Annexos 
 

MEMÒRIA 
 
18

14. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE  
 
14.1. MEMÒRIA I ANNEXOS 
 
 MEMÒRIA 

ANNEXES: 

Annex 1.- Estudi d’alternatives 

Annex 2.- Recopilació i anàlisi de la informació existent 

Annex 3.- Estudi d’alternatives 

Annex 4.- Caracterització de les aigües 

Annex-5.-Treballs topogràfics 

Annex 6.- Estudi geotècnic 

Annex 7.- Reportatge fotogràfic 

Annex 8.- Determinació de paràmetres de disseny 

Annex 9.- Càlculs de procés 

Annex 10.- Càlculs hidràulics 

Annex 11.- Estudi de seguretat i salut 

Annex 12.- Càlcul mecànic i Definició d’equips mecànics 

Annex 13.- Definició d’escomeses i d’equipament elèctric 

Annex 14.- Processos constructius 

Annex 15.- Pla d’Obra 

Annex 16.- Justificació de preus 

Annex 17.- Expropiacions i serveis afectats 

Annex 18.- Pressupost de coneixement de l’administració 

Annex 19.- Afeccions a llera, PEIN i ZMT 

Annex 20.- Informe ambiental 

Annex 21.- Estudi d’explotació 

Annex 22.- Gestió de residus 

Annex 23.- Estudi d’inundabilitat 

 

14.2. PLÀNOLS 
 
14.3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
14.4. PRESSUPOST 
 
14.5. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 



Document 1. Memòria i Annexos 
 

MEMÒRIA 
 

19

15. PRESSUPOST 
 
Al Document núm. 4 Pressupost del present Projecte es detallen els pressupostos del 

conjunt de les obres projectades i que a continuació es resumeix: 

 

Pressupost d’Execució Material     

 590.861,78 € 

 

13 % Despeses Generals .....................................................................  76.812,03 € 

6 % Benefici Industrial ..........................................................................  35.451,71 € 

___________________ 
Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA    

 703.125,52 € 

 

18 % IVA.............................................................................................  126.562,59 € 

___________________ 
Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA    

 829.688,11 € 

 

Valoració d’expropiacions i bens afectats............................................... 15016,88 € 

___________________ 
Pressupost per a  Coneixement de l’Administració   

 844.704,99 € 

 

El pressupost total per a coneixement de l’Administració és de VUIT-CENTS 
QUARANTA-QUATRE MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU 
CÈNTIMS.  
 

 

Barcelona, maig de 2012  

L’Enginyer Autor del Projecte  

 

 

 

Carles Pol Aurin 

E. T. S. Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona 
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1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
 

Emplaçament de les obres:  Ultramort 

         

Conca d’actuació:   riu Ter 

 

Tipologia de l’actuació:  EDAR i Col·lectors en alta 

 

2. NUCLI CONNECTAT 
 
El municipi connectat a l’EDAR és: 

 

 Nucli urbà d’Ultramort. 

 

3. CABALS I CÀRREGUES CONTAMINANTS 
 
 

Cabal mig diari 65 m³/d 

Cabal mig horari 2,7 m³/h 

Cabal punta 4,1 m³/h 

Cabal màxim 13,5 m³/h 

 

Concentració DBO5 310 mg/l 

Concentració SS  435 mg/l 

Concentració NT 40 mg/l 

Càrrega DBO5 20,1 kg/d 

Càrrega SS  28,3 kg/d 

Càrrega NT   2,6 kg/d 

Dotació  200 l/hab/dia 

Població Equivalent         325 hab eq 
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4. QUALITAT DE L’AIGUA TRACTADA 
 

Paràmetre Concentració 

Càrrega DBO5 < 25 mg/l 

Càrrega SS < 35 mg/l 

Càrrega NT   5-10 mg/l 

 

5. TIPUS DE TRACTAMENT 
 
Estació depuradora biològica de tipus aiguamolls construïts de tipus subsuperficial 

horitzontal. Les seves característiques són les següents: 

 

a) Línia d’aigües 
 Arqueta d’entrada amb reixa gruixos 
 Mesura de cabal 
 Desbast de fins amb tamís de canal amb cargol compactador  
 Estació d’elevació (bombament) 
 Decantador-digestor (Tanc Imhoff) 

 Tractament biològic de llacunatge subsuperficial de flux horitzontal. 

 Mesura de cabal i obra de sortida  

 

b) Línia de fangs 
 Espessiment i digestió parcial de fangs al decantador-digestor  

 Extracció manual de fangs del decantador-digestor 

 

c) Elements auxiliars 
 Instrumentació i quadres de control 

 Escomesa elèctrica a estacions de bombament i l’EDAR 

 Urbanització de la parcel·la 

 

6.  IMPLANTACIÓ 
 

 Superfície aproximada de l’EDAR: 5.000 m2 

 Tram de col·lector impulsió:  1.740,87 m 

 Tram de col·lector en gravetat:  139,13 m 

 Bombaments:  3 unitats 

 Abocament:  Riera d’Ultramort (intersecció amb Riera de Foix) 
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7. AFECCIONS i ABOCAMENT 
 
L’EDAR d’Ultramort no afecta cap espai PEIN, Xarxa Natura 2000 o ENPE i per tant no  

està situat ni efectua el seu abocament a cap zona LIC, ZEPA.  

 

8. PRESSUPOST 
 
     -     Pressupost d’Execució Material:   590.861,78 €  

 

     -     Pressupost d’Execució per Contracta (sense IVA): 703.125,52 € 
 

     -     Pressupost d’Execució per Contracta (IVA inclòs): 829.688,11 € 
 

     -     Pressupost per Coneixement de l’Administració: 844.704,99 € 

 
 

9. PLÀNOL DE SITUACIÓ 
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1. ANTECEDENTS 
 
El nucli urbà d’Ultramort està situat a la comarca del Baix Empordà. El municipi està 

situat entre la carretera GI-642 i el riu Ter.  

 

El nucli disposa d’una xarxa de sanejament que recull les aigües residuals 

generades i les condueix fins a dues fosses sèptiques situades a l’oest i a l’est del 

municipi. Aquestes van ser construïdes als anys noranta i el seu funcionament és 

deficient. Les aigües tractades són conduïdes a la riera d’Ultramort.  

 

El terme d’Ultramort presenta una orografia molt plana, que dóna moltes dificultats 

per drenar les aigües pluvials i residuals. L’abastament del municipi es realitza des 

d’un pou de captació situat al municipi de Foixà i comparteix la xarxa d’abastament 

en alta amb els nuclis de Parlavà, Foixà i Rupià. 

 

L’any 2002, l’Agència Catalana de l’Aigua, va elaborar el Programa de Sanejament 

d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2002) amb l’objectiu de definir totes les 

actuacions destinades a la reducció de la contaminació produïda per les aigües 

residuals d'origen domèstic. Ultramort és un dels municipis on es preveu una 

actuació. D’aquesta manera, el present projecte pretén millorar les condicions del 

sanejament del nucli d’Ultramort, mitjançant la construcció d’una nova EDAR així 

com els col·lectors en alta que recullin i condueixin les aigües residuals fins a la 

mateixa. 

 
2. RECOPILACIÓ D’INFORMACIÓ 
 
2.1. POBLACIÓ I NUCLI URBÀ 
 
En analitzar les dades de població des de 1998, obtingudes de l’IDESCAT, s’observa 

una població molt estable situada al voltant dels 200 habitants. 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Habitants 194 193 203 197 203 199 196 203 200 196 193 196 213 211

  

El creixement màxim del nucli d’Ultramort pels propers 15 anys (2027) no es preveu 

molt elevat. Segons dades municipals s’ha desenvolupat el Pla Parcial SAU 1, 

aprovat al 2006 i que preveu la construcció de 20 habitatges d’ús residencial, 

arribant a una població màxima associada a saturació del sòl urbà d’uns 325 
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habitants. El PSARU 2002 preveia per a Ultramort una població de disseny de 315 

habitants.  

 

D’altra banda si adoptem un creixement típic (r) del 3% anual pels propers 15 anys 

(2027) tenim que: 

 

Població futura (Pf)= Població Actual x ( 1+ r )anys 

Pf= 211 x (1+0.03)15= 329 habitants 

 

Segons dades municipals existeix un certa estacionalitat de cap de setmana, 

sobretot a l’estiu, que xifren en uns 50-100 hab. 

 

Per l’estabilitat poblacional del municipi al llarg de l’any, la població estacional de 

cap de setmana es considerarà a efectes de disseny amb el cabal punta de 

disseny. 

 

Davant d’això adoptem la següent població de disseny: 

  
Població 
actual 

Població 
disseny  
(2027) 

Fixos 193 

Estacionals 20 325 Habitants 

Totals 213 325 

 
 
2.2. AFECCIONS A ESPAIS NATURALS DE PROTECCIÓ ESPECIAL  
 
L’EDAR d’Ultramort no afecta cap espai de la Xarxa Natura 2000 i per tant no està 

situat ni el seu abocament afecta a cap zona LIC, ZEPA. Tampoc està dintre de cap 

espai ENPE o PEIN. 

 

2.3. PATRIMONI HISTÒRIC 
 
Pel que fa al patrimoni històric cal destacar l’església de Santa Eulàlia d’Ultramort, 

temple romànic del segle XIII-XIV, el castell de Finestres (de Gleu) del segle XVI-XVII i 

el Mas de la Devesa del segles XVI-XVII. Aquests espais no es veuran afectats per 

l’actuació projectada.  
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2.4. GEOGRAFIA 
 
El nucli d’Ultramort està situat en un turó allargassat de nord a sud a 29 m d'altitud, 

al marge dret del riu Ter i dominant una àmplia extensió de fèrtils terres de conreu 

guanyades a les aigües que antigament ocupaven la zona.  

 

El terme municipal limita al nord amb Verges; a migdia amb Parlavà; a llevant amb 

Serra de Daró, i a ponent, amb Foixà. Arran del nucli urbà passa la carretera de la 

Bisbal a Figueres. 

 

Una característica del poble d'Ultramort és que no té població disseminada. La seva 

població s'aplega a l'entorn de l'esglesia i es perllonga amb dos ravals direcció nord 

que porten el nom de cap on s'adrecen, Torroella i Figueres. 

 
2.5. CLIMATOLOGIA 
 
Ultramort es situa a la comarca del Baix Empordà, que presenta un clima de tipus 

prelitoral nord. La distribució de la precipitació que presenta és bastant regular al 

llarg de tot l’any, tot i que hi ha un màxim força destacable a la tardor.  

 

El règim tèrmic a l’estiu és relativament calorós, mentre que a l’hivern és moderat. 

Així, l’amplitud tèrmica anual és baixa. Només es consideren àrids els mesos de 

juliol i agost. A més, la probabilitat de glaçades és baixa i es concentra en el 

període comprès entre els mesos de novembre a febrer. 
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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 del nucli de la població d’Ultramort.  

 
2. PLÀNOLS 
 
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 raster 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 dels sector són la presència de torrents que van a 

desembocar al riu Ter i el relleu poc inclinat que permet l’explotació agrària i ramadera. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Amb aquest annex es pretén descriure les característiques geològiques i geotècniques 

dels terrenys on s’estudia implantar el col·lector que recull l’aigua del núcli d’Ultramort i 

també, dels terrenys que ocuparà l’EDAR, mencionant aquelles recomanacions que a 

efectes de disseny i de construcció s’haurien de tenir en compte. 

 

2. GENERALITATS 
 
En el present annex cal fer unes anotacions sobre la seva realització. Atès que aquest 

estudi forma part d'un treball de fi de carrera, no es disposa de les capacitats 

econòmiques per dur a terme un estudi geològic que inclogui tots els treballs de camp i 

de laboratori que es requereixen. 

 

No obstant això es presenten a continuació els treballs que sí que pot fer l’alumne. 

Aquestes tasques consisteixen en primer lloc en buscar informació bàsica en els plànols 

geològics comarcals (Mapa geològic de Catalunya 1:25.000, Torroella de Montgrí 296-2-

2) i en la bibliografia existent. En segon lloc es troba la tasca de camp, la qual consisteix 

en reconèixer in situ, mitjançant el recorregut de totes les zones afectades pel projecte, 

les unitats litològiques que conformen l'estratigrafia de la zona. 

 

3. GEOLOGIA 
 
En aquest punt es recullen les característiques litològiques, estratigràfiques i tectòniques 

de les formacions geològiques afectades pel traçat del col·lector i per la zona on es 

construirà la planta de tractament.  

 

Inicialment s'inclou informació sobre la comarca del Baix Empordà, ja que el terme 

municipal d’Ultramort està situat a la zona central de la mateixa, prop de la costa. 

Seguidament la descripció geològica se centra en la zona ocupada per l'obra. 

 

3.1. EL BAIX EMPORDÀ. HISTÒRIA GEOLÒGICA 
 
Des del punt de vista geològic, la comarca del Baix Empordà està situada sobre de les 

unitats morfoestructurals anomenades depressió de l'Empordà i les Gavarres.  

 

La depressió de l'Empordà es va formar a conseqüència del règim tectònic distensiu que 

va afectar a la Mediterrània occidental durant el neogen. L'expressió d'aquesta tectònica 
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extensional s'imposa a un conjunt de falles NE-SW a ENE-WSW i NW-SE. Aquestes, 

individualitzen els blocs aixecats, o horsts, formats per materials d'edats anteriors al 

neogen, i els blocs deprimits, o fosses, farcides de sediments, les edats de les quals van 

des del miocè fins al quaternari. Associat a la mateixa tectònica extensional es va 

desenvolupar un vulcanisme de tipus bàsic del qual queden poques restes. 

 

La meitat meridional del Baix Empordà se situa sobre un dels horts, i constitueix el marge 

sud de la depressió. Aquest bloc correspon als massissos de les Gavarres i de Begur. 

Format pels materials més antics que afloren a la comarca juntament amb la seva 

cobertura sedimentària de materials eocens. 

 

La tectònica herciniana afecta tots aquests sediments, plegant-los intensament. 

Associades a aquesta fase de deformació, tenen lloc les transformacions litològiques 

relacionades amb el metamorfisme regional.  

 

Al final d'aquesta orogènia es produeix el posicionament de masses de granitoides de 

diferents tipus, en condicions bastant superficials. 

 

La intrusió dels granitoides origina un metamorfisme de contacte en els sediments 

paleozoics, que s'imposa al regional. Es generen així les corneanes i esquists, presents 

en la meitat sud dels sistemes de les Gavarres i Begur. 

 

Associat al posicionament dels granitoides en alguns casos, té lloc la intrusió de roques 

filonianes de composició molt diversa. 

 

A la zona nord-oriental de la comarca es localitza el massís del Montgrí. Està constituït 

per sediments mesozoics, i correspon al fragment més meridional del mantell de 

Figueres-Montgrí, que es va situar durant el eocè superior, des del nord cap al sud, com 

a conseqüència de la compressió alpina. En aquest sentit, el massís del Montgrí 

representa geològicament la unitat més meridional del Pirineu a l'àrea de l'Empordà. 

 

La successió sedimentària mesozoica s'inicia amb materials del triàsic, en concret amb 

argiles i guixos de la fàcies Keuper. Aquesta capa serveix de nivell de separació en el 

Montgrí, de manera que apareix sempre molt tectonizada. Per sobre se situen sediments 

del juràssic, constituït per margues, calcàries i dolomies, amb una potència global d'uns 
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85 m. Al cretaci pertany la major part de la massa calcària del Montgrí i de les Illes 

Medes. 

 

Seguint un ordre cronològic, en els sediments terciaris es poden diferenciar dues parts. 

La meitat superior correspon als dipòsits del paleògeo. Aquests sediments es disposen, 

en els massissos del litoral, per sobre dels materials paleozoics, de manera que hi ha una 

important llacuna estratigràfica que abasta tot el mesozoic.  

 

La meitat superior, d'altra banda, correspon a sediments del neogen. Es disposen de 

forma discordant sobre dels materials mesozoics, paleozoics i paleògens, omplint les 

conques creades com a conseqüència de la fase tectònica distensiva iniciada en aquest 

període.  

 

Al final del eocè, i en relació amb l'aixecament dels Pirineus, s'inicia el posicionament de 

la làmina de Figueres-Montgrí, que des del Pirineu serà transportada, tectònicament, fins 

a la seva posició actual. 

 

3.2. EL BAIX EMPORDÀ. CONFIGURACIÓ DEL RELLEU 
 
La configuració actual del relleu del Baix Empordà es deu a la fracturació 

neògena. Així, s'individualitzen els tres massissos litorals, Ardenya, Gavarres i 

Begur, a la vegada que apareixen les planes de la Vall d'Aro, que separa els massissos 

d'Ardenya i de les Gavarres, el corredor de Palafrugell, que individualitza el massís de 

Begur de les Gavarres, i la vall de Calonge, depressió interna del massís de les 

Gavarres. La plana empordanesa s'enfonsa relativament respecte als massissos de les 

Gavarres i de Begur, que actuen com a àrea font dels materials detrítics que, des 

d'aquest moment i fins ara, l'aniran omplint. També s'enfonsa el corredor d'Albons, que 

uneix les planes de l'Alt i Baix Empordà, al límit entre el massís de Montgrí i la serra de 

Valldavià. 

 

En aquesta mateixa fase tectònica, i a causa de la fracturació, va tenir lloc una important 

activitat volcànica, representada per les restes de les colades basàltiques de la Pera, 

Corçà, Rupià, Foixà, Moneis, Parlavà i Garrigoles.  

 

Els materials quaternaris es dipositen de forma discordant sobre de les altres formacions 

rocoses. En general, es tracta de materials detrítics del plistocè superior i de l’holocè.  
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La sedimentació des del plistocè superior fins ara depèn, en gran mesura, del sistema de 

fosses creat al neogen. De fet, continua el farciment de les depressions a costa del 

descens dels blocs elevats. Així, gran quantitat de materials detrítics es van acumulant al 

voltant dels massissos i les seves serres. Localment es desenvolupen cons de dejecció, 

en relació amb nous impulsos tectònics que rejoveneixen el relleu, com els de la Vall 

d'Aro, de Calonge i del corredor de Palafrugell.  

 

Els cursos fluvials que drenen les depressions dipositen els seus sediments constituint 

les planes al·luvials. La plana del Baix Empordà s'ha format principalment per les 

aportacions del Ter i del Daró. Altres planes al·luvials, de dimensions més petites, es 

troben en el corredor de Palafrugell, generades per la riera Grossa de Pals i d'Aubi, a la 

vall de Calonge, i a la Vall d'Aro, omple pel Ridaura. 

 

A la desembocadura, els esmentats cursos fluvials, han anat construint els seus deltes 

guanyant terreny al mar. Els sediments més propers a la línia de costa corresponen a la 

platja, al cordó de dunes litorals i a la zona de maresma. Excepte la platja, tots aquests 

ambients han estat molt afectats per les obres turístiques.  

 

Altres àrees pantanoses es van desenvolupar en relació amb el mal drenatge de la plana 

empordanesa. Es coneixen amb el nom d'estanys, els quals van ser assecats per l'home 

en temps històrics. 

 

Part dels sediments portats pel Ter i el Daró han estat, fins al segle passat, traslladats per 

la força del vent de tramuntana des del golf de Pals fins a l'interior del massís de Begur. 

Això ha generat una important acumulació de sorra, formada per dunes de diferents tipus, 

que s'estén des de la platja de Pals fins als voltants de Tamariu. Un fet similar passa al 

massís del Montgrí, on la sorra procedent del golf de Roses travessa, empesa per la 

tramuntana, tot el massís fins arribar a la plana del Ter. De fet, al voltant del Ter, des de 

Sant Llorenç de les Arenes fins a la desembocadura, es troben diverses zones de dunes, 

en general d'escassa extensió. 

 

3.3. GEOLOGIA DE LA ZONA DEL PROJECTE 
 
Les obres de l'estació depuradora d’Ultramort s'ubiquen dins de la Unitat 

del Vessant de l'Ebre, que limita al nord amb els Pirineus, al Sud-est amb la Serralada 

Costanera Catalana, i al Sud-oest amb la serralada Ibèrica (Mapa Geològic de Catalunya, 
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1989). Aquest vessant es va formar i es va omplir pel moviment i erosió dels mantells i 

encavalcaments pirinencs cap al sud, amb el que es coneix com orogènia alpina. El 

vessant de l'Ebre es va fer cada vegada més restringida, passant a perdre la comunicació 

amb el mar, i a sedimentar-hi els sistemes fluvials, al·luvials i lacustres. 

 

La zona que comprèn el traçat en estudi se situa geològicament en l'àmbit de la 

Depressió de l'Empordà. Aquesta depressió està determinada per falles d'edat neògena 

que la van superposar a l'edifici orogènic pirinenc, dins dels deltes dels rius Ter i Daró. 

 

La Depressió de l'Empordà, en aquesta zona està constituïda sobretot per marques, gres 

i calcàries del Terciari, que conformen el substrat rocós de la zona. Aquests es recolzen 

en un substrat preneògen de litologia variable que van des de calcàries mesozoiques a 

granits i pissarres del Paleozoic. 

 

Es divideix el farciment sedimentari de la conca en tres conjunts de materials, que es 

distingeixen per la seva edat i significat evolutiu: 

 

 Miocè superior: sediments de caràcter continental, principalment conglomerats, 

gres i lutites. 

 Pliocè: dipòsits de materials continentals i marins de transició a continentals. 

 Pliocè Terminal-Plistocè: dipòsits al·luvials i lacustres, destacant els dipòsits 

argilosos. 

 

Els materials que afloren en la zona d'estudi s'engloben dins d'aquestes últimes litologies, 

materials quaternaris formats generalment per argiles i travertins i per capes de graves i 

sorres que són els dipòsits al·luvials aportats pels diferents rius que travessen la zona, 

amb el nivell freàtic relativament prop de la superfície. 

 

Aquesta coberta de dipòsits quaternaris es recolza sobre una base rocosa (en diferents 

fases d'alteració), generalment de gres, limonites, argil·lites i conglomerats en les 

depressions antigues, i d'argiles, sorres i graves en zones de depressió més recents. 

 

Els materials que es troben són d'edat neògena, i són típics d'ambients al·luvials. Són 

materials de poca potència i que queden reduïts als dipòsits de terrasses fluvials.  
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D'aquestes terrasses es diferencien clarament tres nivells. Tots ells formats per pedres 

més o menys rodades de pissarres, roques granítiques, roques calcàries, argiles i gres 

amb matriu sorrenca, entre els quals s'intercalen capes lenticulars de conglomerats. Per 

sobre d'ells es troba una capa de farcits heterogenis de sorres i graves, amb una potència 

inferior a 1 m.  

 

Per sota d'aquests materials es troben materials d'edat terciària que a la zona estudiada 

està formada per argiles i conglomerats, fonamentalment per gres de l'eocè i granit, 

procedents de la Serralada del Litoral. Aquesta unitat té un desenvolupament molt 

irregular. 
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4. GEOTÈCNIA 
 
Una de les àrees de major importància dins de qualsevol projecte d'Enginyeria Civil és la 

relacionada amb l'estudi del comportament dels sòls, ja que totes les estructures que 

formen part del projecte han d'anar recolzades en ells. En el càlcul d'una fonamentació, 

un mur o un talús és fonamental disposar d'un estudi adequat i anàlisi de les propietats i 

paràmetres del sòl, per això, és sempre important tenir un bon estudi geotècnic.  

 

Per fer un bon estudi geotècnic, és necessari comptar amb elements i equips que 

permeten obtenir un coneixement complet de la naturalesa i del comportament del sòl. 

Caracteritzar i analitzar els sòls és una feina que requereix l'ús dels elements tradicionals 

i d'altres més moderns, com ara l'assaig triaxial. 

 

4.1. CARACTERITZACIÓ GEOTÈCNICA 
 
Per a la realització d'aquest projecte no es va disposar dels recursos per a realitzar un 

bon estudi geotècnic. Per aquest motiu, les característiques del sòl han estat 

determinades a partir de la inspecció visual del sòl i de la informació proporcionada per 

fonts de l'ajuntament d’Ultramort. 

 

Així doncs, es pot establir que els estrats dels terrenys són, per sota de la petita capa de 

sòl edàfic, terra vegetal superficial de textura limoarenosa d'una potència de l'ordre de 

centímetres: 

 

 Capa A: formada per farcits heterogenis de llims sorrencs, argiles orgàniques i 

graves al·luvials, sorres i fins. 

 Capa B: formada per un dipòsit terciari d'argiles, amb conglomerats i gres de 

l'eocè. 

 

Es té constància que el nivell freàtic és a 2 m de profunditat, tot i que la permeabilitat dels 

materials de tots dos nivells podria afavorir les variacions del mateix en funció del nivell 

del riu. 
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Les característiques geotècniques principals dels estrats estudiats que s’han suposat 

són: 

 

 Nivell superficial de resistència baixa a molt baixa, descartant la fonamentació 

superficial 

 Nivell A, de resistència baixa a mitja. 

 Nivell B, de resistència mitjana a elevada (superior a 2 kp/cm2). Aquest nivell 

correspon amb la Capa B, formada per afloraments rocosos. 

 

Les característiques geotècniques principals de l'estrat B que s’han suposat 

són: 

 

Profunditat: 2-10 m 

Densitat: 1,8 t/m3 

Angle de fregament intern: 30º 

Cohesió: 0,0 t/m2 

Tensión admissible: 2-2,5 kg/cm2 
 

Com a conclusions es pot destacar que les característiques geològiques i 

geomecàniques del terreny fan factible la construcció i estabilitat dels diferents elements 

a dissenyar per al tractament de les aigües residuals d’Ultramort. 

 

La solució més adequada per a la fonamentació de les bases és mitjançant llosa de 

repartiment, sent aquesta la que normalment transmet més baixes càrregues al terreny, a 

part que s'ha de considerar que la càrrega neta transmesa per aquest tipus d'obra serà 

petita. 

 

Cal indicar que, en principi, el material present en la parcel·la és excavable per mitjans 

convencionals (retroexcavadora). 

 

4.2. ESTUDI GEOTÈCNIC A REALITZAR 
 
L'autor del projecte és conscient que les característiques geotècniques definides en 

aquest annex són només aproximades, per tant, es recomana que abans d'iniciar l'obra 

es faci un estudi geotècnic complet que confirmi que les hipòtesis fixades en aquest 

annex són correctes. 
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A continuació, s'indiquen les característiques del terreny que haurien de ser estudiades 

amb detall en un estudi geotècnic. 

 

 Zona del col·lector: Al llarg de tot el traçat on s'implantarà el col·lector d'aigües 

residuals s'hauria de determinar: 

- 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 confrontants al col·lector per definir el grau de 

protecció que caldrà o el tipus de material de construcció a emprar. 

- Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs de localització del 

col·lector. 

 

 Zona d'implantació de la depuradora: A les parcel·les on es construirà la planta de 

tractament d'aigües residuals, caldrà estudiar: 

- Tipus de materials i deformabilitat dels mateixos (problemes d'infiltracions 

futures). 

- Estabilitat dels talussos. 

- Capacitat portant dels terrenys. 

- Possible aprofitament de materials. 

 

 Camí d’accés a la depuradora: 

- S'hauria d'estudiar l'aptitud dels sòls per a ser utilitzats com material de 

l'esplanada, un cop fixats els requisits dels materials a utilitzar per constituir la 

secció tipus dels camins indicats. 
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Estació de bombament/Punt abocament 1 – Inici primer tram impulsió 
 
 

 
 
Primer tram impulsió 
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Primer tram impulsió 
 
 

 
 
Creuament C-252 - Primer tram impulsió 
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Creuament C-252 – Primer tram impulsió 
 
 

 
 
Primer tram impulsió 
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Final primer tram impulsió - Inici tram gravetat 
 
 

 
 
Final tram gravetat 
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Estació de bombament 2/Punt abocament 3 – Inici segon tram impulsió 
 
 

 
 
Segon tram impulsió – camí d’accés a l’EDAR 
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Segon tram impulsió – riera d’Ultramort paral·lela al camí d’accés a l’EDAR 
 
 

 
 
EDAR – final segon tram impulsió 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present annex contempla les diferents alternatives estudiades per a la solució a la 

depuració de les aigües residuals que a l’actualitat s’aboquen als diferents medis 

receptors del nucli urbà d’Ultramort (Baix Empordà). 

 
2. DESCRIPCIÓ DEL TERRITORI 
 
El nucli urbà d’Ultramort disposa de dues vessants topogràfiques diferenciades. A 

cadascuna d’aquests vessants apareixen diferents punts d’abocament que cal recollir i 

transportar mitjançant una xarxa de col·lectors fins les estacions depuradores d’aigües 

residuals que es resolgui projectar. 

 

Actualment, el nucli disposa d’una xarxa de sanejament que recull les aigües residuals 

generades i les condueix fins a dues fosses sèptiques situades a l’oest i a l’est del 

municipi. Segons fonts de l’Ajuntament, les fosses van ser construïdes als anys noranta i 

el seu funcionament és deficient. Les aigües tractades són conduïdes a la riera 

d’Ultramort. 

 

El programa de sanejament de 1995 (PSARU I) donava solució als nuclis urbans de més 

de dos mil habitants. Més endavant, el programa PSARU 2002 s’ocupava d’aquelles 

poblacions que no havien estat ateses en el primer programa, destacant les actuacions 

que eren prioritàries, entre les quals es troba el tractament de les aigües residuals del 

municipi d’Ultramort. 
 

3. ACTUACIONS POSSIBLES 
 
3.1. ALTERNATIVES POSSIBLES 
 
S’han considerat les següents possibles actuacions a l’hora de definir un sistema que 

solucioni el sanejament de les aigües residuals a la zona. 

 

 Sistema de col·lectors que porti l’aigua a l’EDAR ja construïda i en funcionament 

situada al nucli de Torroella de Montgrí. 

 Dos sistemes de sanejament: un per a cada vessant. 

 Un sistema de sanejament 

 Solució cero: no fer cap tipus de tractament per a les aigües residuals de la zona. 
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3.1.1. Sistema de col·lectors que porti aigua a l’EDAR ja construïda i en 
funcionament situada al nucli de Torroella de Montgrí 
 
L’alternativa número 1 consisteix a projectar tot un seguit de col·lectors que 

transportin les aigües residuals a tractar fins a l’actual EDAR de Torroella de Montgrí, 

situada a l’est del nucli d’Ultramort. 

 

Es tracta d’una depuradora amb un cabal de disseny de 16500 m3/dia construïda 

l‘any 1997 per a uns 68750 habitants equivalents. Actualment dóna servei a menys 

de 15000 habitants. 

 

Aquesta solució és centralitzada, ja que intenta tractar totes les aigües residuals 

possibles en una única estació depuradora existent. Actualment es comença a tendir, 

en l’àmbit de la gestió d’aigües residuals i de residus, a tractar el més a prop possible 

del lloc de generació amb l’objectiu d’evitar les grans infrastructures. 

 

Aquesta solució comporta una reducció de l’aigua que arriba als torrents, i la dificultat de 

reutilitzar l’aigua un cop tractada als camps dels mateixos nuclis. Una solució seria el 

transport de l’aigua depurada des de l’EDAR fins al seu lloc d’origen, però aquesta no 

sembla una solució viable econòmicament degut als costos d’explotació del bombeig que 

seria necessari. 

 

3.1.2. Dos sistemes de sanejament: un per a cada vessant 
 
En aquesta segona alternativa es proposa l’execució de dues estacions depuradores 

d’aigües residuals independents, cadascuna situada a una vessant diferent i que recullen 

cadascuna un punt d’abocament situat a cada vessant. 

 

Aquesta alternativa comporta l’execució de: 

 

 Una estació depuradora d’aigües residuals per a 125 habitants equivalents, amb 

un cabal mig diari de 25 m3/d. 

 Una estació depuradora d’aigües residuals per a 200 habitants equivalents, amb 

un cabal mig diari de 40 m3/d. 
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3.1.3. Un sistema de sanejament 
 
La tercera alternativa es diferencia de l’alternativa anterior en que es proposa l’execució 

d’una única depuradora d’aigües residuals a on es tractaran els tres punts d’abocament 

d’aigües residuals existents al nucli urbà d’Ultramort. 

 

Aquesta alternativa comporta l’execució d’una xarxa de col·lectors en alta que transportin 

les aigües residuals recollides als punts d’abocament fins l’estació depuradora 

projectada. 

 

Aquesta alternativa comporta l’execució de: 

 

 Una estació depuradora d’aigües residuals per a 325 habitants equivalents, amb 

un cabal mig diari de 65 m3/d (dotació estimada d’aigua residual de 200 l/hab.dia). 

 

3.1.4. Solució zero: no fer cap tipus de tractament per a les aigües residuals de la 
zona 
 
La solució zero consisteix en no realitzar cap tipus d’actuació i per tant deixar les coses 

tal i com estan actualment.  

 

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 a la conca del riu Ter aigua residual defectuosament tractada en fosses 

sèptiques. 

 

Segons la Directiva 91/271/CEE, de forma progressiva, totes les poblacions inferiors a 

2000 habitants hauran de tenir un sistema de tractament adequat de les seves aigües 

residuals en els propers anys. Això implica que el nucli estudiat hauria d’acabar tractant 

les seves aigües residuals a curt o a llarg termini. 

 

3.2. AVALUACIÓ DELS COSTOS DE CONSTRUCCIÓ 
 
Per poder triar entre les diferents opcions, cal conèixer els costos de cadascuna d’elles. 

Per això s’han calculat uns pressupostos comparatius aproximats en base a la longitud 

de col·lectors i les EDAR a construir. Els preus no estan actualitzats a data 2012 ja que 

només són utilitzats de forma comparativa. 
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Descripció Preu Amidament Import (€) 

Col·lector 70€/m 9907 693490 

Pous de registre 450€/unitat 198 89100 

Ampliació EDAR 48€/hab 325 15600 

Alternativa 1 : connectar amb EDAR Torroella Montgrí 798190 

 
Descripció Preu Amidament Import (€) 

Col·lector 70€/m 200 14000 

Pous de registre 450€/unitat 4 1800 

EDAR 250€/hab 325 81250 

Alternativa 2 : dos sistemes de sanejament 97050 

 
Descripció Preu Amidament Import (€) 

Col·lector 70€/m 1880 131600 

Pous de registre 450€/unitat 38 17100 

EDAR 160€/hab 325 52000 

Alternativa 3 : un sistema de sanejament 200700 

 
Aquests pressupostos no tenen en compte els costos d’explotació ni totes les economies 

d’escala. Si s’haguessin considerat, el pressupost de l’alternativa 2 s’aproparia molt més 

al de l’alternativa 3.  

  

3.3. ANÁLISI FINAL 
 
Finalment, un cop estudiades totes les opcions s’ha optat per escollir l’alternativa 3 pels 

següents motius: 

 L’alternativa 1 és la més cara i comporta un col·lector molt llarg que té un gran 

impacte social i mediambiental. 

 L’alternativa 2 encareix el manteniment. A més, l’ACA ha optat per evitar les micro 

EDAR perquè a la llarga acaben patint una manca de manteniment que les acaba 

deixant inservibles. 

 L’alternativa 3 és la que presenta un menor impacte ambiental i social, i la més 

senzilla i econòmica de mantenir per darrera de l’alternativa 1. 

 L’alternativa 0 es descarta perquè la legislació vigent i la necessitat de millorar la 

qualitat de les aigües del riu Ter requereixen el tractament de les aigües residuals 

del nucli d’Ultramort. 
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4. TIPUS DE TRACTAMENT 
 
A continuació s’estudia quin és el millor sistema de tractament per les aigües residuals 

d’Ultramort. 

 

4.1. ALTERNATIVES DE TRACTAMENT 
 
A la bibliografia consultada s’ha trobat gran varietat de sistemes de tractament per a les 

aigües residuals de comunitats de menys de 20.000 habitants. De totes aquestes, 

l’enginyer Ramón Collado Lara en el seu llibre anomenat “Depuración de Aguas 

Residuales en Pequeñas Comunidades” defineix 19 alternatives: 
 

1. Fosa sèptica 

2. Tanc Imhoff 

3. Rases filtrants 

4. Llits filtrants 

5. Filtres de sorra 

6. Pous filtrants 

7. Filtres verdes 

8. Llits de joncs 

9. Llacunes aeròbies 

10. Infiltració ràpida 

11. Escorrentia superficial 

12. Llits bacterians 

13. Biodiscs 

14. Fangs activats 

15. Fisicoquímic 

16. Llacunes airejades 

17. Llacunes facultatives 

18. Llacunes anaeròbies 

19. Aiguamolls construïts 

 

L’autor fa un estudi comparatiu entre les diferents solucions de depuració per a petits 

nuclis i marca uns criteris de selecció d’alternatives, que serveixen de justificació més 

adequada en cada cas concret. 

 

4.2. CRITERIS DE SELECCIÓ D’ALTERNATIVES DE TRACTAMENT 
 
Per a establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives possibles, resulta 

necessari la comparació de diferents aspectes. El procés es dividirà en dues etapes: una 

primera etapa basada en la població i la superfícies necessàries. En aquesta procés es 

descartaran alguns tipus de tractament, i els restants se sotmetran a un segon anàlisis 

basat en les següents consideracions: 

 

1. Superfície necessària 

2. Simplicitat en la construcció 

a) Moviment de terres 
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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 

b) DBO 

c) SS 

d) NT 

e) PT 

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 

 

4.3. PRESELECCIÓ D’ALTERNATIVES 
 
Aquesta etapa de selecció es basa en descartar sistemes de tractament per no ésser 

viables al cas d’estudi (ja sigui per motius de volum de població o de superfície 

necessària). En primer lloc cal verificar quins sistemes de tractament són aplicables al 

present projecte, que es proposa tractar aigües residuals per 325 habitants equivalents. 

 



Document 1. Memòria i Annexos 
 

ANNEX 6. ESTUDI D’ALTERNATIVES 9

Població equivalent 
Tractament 

100 200 500 1000 2000 5000 10000 >1000 

Fossa sèptica         

Tanc Imhoff         

Rasa filtrant         

Llit filtrant         

Filtre de sorra         

Llit de torba         

Pou filtrant         

Filtre verd         

Aiguamoll construït         

Infiltració ràpida         

Esc. superficial         

Llacuna airejada         

Llacuna aeròbia         

Llacuna facultativa         

Llacuna anaeròbia         

Llacuna anaeròbia modificada         

Llit bactèria / filtre percolador         

Biodiscs         

Aireació perllongada         

Canal oxidació         

Fisico-químic         

( ): poc aplicable ( ): aplicable ( ): molt aplicable 

 

Per tant, per motius de població es poden preseleccionar els següents tipus de 

tractament: 
 

 Tanc Imhoff 

 Rasa filtrant 

 Llit filtrant 

 Filtre de sorra 

 Llit de torba 

 Pou filtrant  

 Filtre verd 

 Aiguamoll construït 

 Infiltració ràpida 

 Esc. superficial 

 Llacuna facultativa 

 Llacuna anaeròbia 

 Llit bacterià/filtre percolador 

 Aireació perllongada 

 

Per altra banda cal estudiar la superfície necessària, i intentar minimitzar-la. Això és així 

tant per motius econòmics (cal expropiar els terrenys) com per motius socials i 

mediambientals (grans ocupacions de terreny tenen un gran impacte). 
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Alternatives 
Superfície necessària 
(m2/habitant eq.) 

Superfície necessària 
(m2) 

Tanc Imhoff 0,05 – 0,10 16 – 32 

Rasa filtrant 6 – 66 1890 – 20790 

Llit filtrant 2 – 25 630 – 7875 

Filtre de sorra 1 – 9 315 – 2835 

Llit de torba 0,6 – 1,0 189 – 315 

Pou filtrant 1 – 14 315 – 4410 

Filtre verd 12 – 110 3780 – 34650 

Aiguamoll construït 2 – 8 630 – 2520 

Infiltració ràpida 2 – 22 630 – 6930 

Esc. superficial 5 – 15 1575 – 4725 

Llacuna facultativa 2 – 20 630 – 6300 

Llacuna anaeròbica 1 – 3 315 – 945 

Llit bactèria/filtre percolador 0,5 – 0,7 158 – 221 

Aireació perllongada 0,2 - 1 63 – 315 

 

El tanc Imhoff ocupa molt poc espai però es tracta d’un tractament primari, com la fossa 

séptica, i només resol parcialment la depuració d’aigües residuals. Per tant, el tanc Imhoff 

es descarta com a sistema de tractament principal i només es considerarà per formar part 

d’un sistema de depuració més ampli. 

  

A la taula anterior es poden observar les superfícies que serien necessàries per 

cadascun els tractaments. El tractament per filtre verd i la rasa filtrant tenen uns gran 

requeriments d’espai, molt per damunt de la resta de sistemes, i per aquest motiu es 

descarten. 

 

A més, degut a les característiques concretes de la zona d’estudi es descarten els 

tractament superficials d’infiltració ràpida, llit filtrant, filtre de sorra, pou filtrant i 

escorrentia superficial. El primer, la infiltració ràpida, es descarta perquè requereix un 

terreny molt permeable i té una gran ocupació de terreny. Els altres, en canvi, es 

descarten per l’alt risc sanitari que suposa utilitzar per les zones de cultiu i de pastura, 

així com per l’elevada necessitat de superfície. 

 

Finalment, els sistemes preseleccionats són: 

 Llit de torba 

 Aiguamoll construït 

 Llacuna facultativa 

 Llacuna anaeròbia 

 Llit bacterià/filtre percolador 

 Aireació perllongada 
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4.4. MATRIU DE SELECCIÓ 
 
4.4.1. Introducció 
 
Aquesta segona etapa permetrà conèixer de forma raonada i justificada les solucions 

més vàlides. Es tracta d’escollir, d’una forma justificada, de les alternatives seleccionades 

en la primera etapa la més adequades pel sanejament del municipi. 

 

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 (S: simple, MS: molt simple, C: complexa, P: poc, R: regular, etc.). 

Aquestes valoracions es traduiran en xifres numèriques entre 0 i 10, que tenen en compte 

les situacions extremes més desfavorables i favorables respectivament, per a cada un 

dels aspectes. 

 

Com a conclusió final, es calcula una matriu final de selecció on es resumeixen tots els 

aspectes considerats i les valoracions. A més, es donen diferents pesos parcials (a1, a2, 

..., a9) a cada un dels efectes analitzats, segons les circumstàncies específiques del lloc 

d’estudi, el que condueix a un ordre raonat de les alternatives seleccionades. En ella 

s’obtindrà, per a les alternatives que resten de les 19 inicials, una valoració que té en 

compte tots els efectes contemplats. 

 

4.4.2. Matrius de selecció 
 
A continuació s’adjunten les matrius de selecció que avaluen cada sistema de tractament 

preseleccionat i li atorguen una nota segons cadascun dels aspectes a tenir en compte. 

Per fer-ho s’ha tingut en compte que la EDAR a projectar s’haurà de dimensionar per a 

325 habitants equivalents. 
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Superfície necessària 

Els sistemes que requereixen una major superfície per habitant són les llacunes 

facultatives, mentre que el tractament d’aireació perllongada és el que requereix menor 

espai. Cal destacar que els sistemes de filtre percolador i de llit de torba requereixen 

també poca superfície. 

Alternatives Superfície (m2/hab) Nota 

Llit de torba 0,6 – 1,0 (10) 10 

Aiguamoll construït 2 – 8 (8) 8 

Llacuna facultativa 2 – 20 (7) 7 

Llacuna anaeròbica 1 – 3 (9) 9 

Llit bactèria/filtre percolador 0,5 – 0,7 (10) 10 

Aireació perllongada 0,2 – 1 (10) 10 

 

Simplicitat de construcció 

Els sistemes de llacunatge són els que poden presentar una major complexitat en la fase 

constructiva del moviment de terres, doncs requereixen de grans excavacions. D’altra 

banda, els sistemes convencionals (llacunes airejades, filtre percolador, biodiscos, etc.) 

plantegen situacions més complexes en la instal·lació dels equips mecànics. 

 

Alternatives 
Moviment 
de terra 

Obra civil Equipaments Nota 

Llit de torba MS (10) S (8) MS (10) 9 

Aiguamoll construït MS (10) MS (10) MS (10) 10 

Llacuna facultativa C (5) MS (10) MS (10) 8 

Llacuna anaeròbica C (5) MS (10) MS (10) 8 

Llit bactèria/filtre percolador MS (10) S (5) S (5) 7 

Aireació perllongada S (8) MC (3) MC (3) 5 
MS=Molt Senzil S=Senzill C=Complex MC=Molt Complex 
 

Explotació i manteniment 

El llacunatge i els aiguamolls construïts són els sistemes que ofereixen major simplicitat 

de funcionament. Els sistemes d’aireació perllongada són els més complexos de 

funcionament. Això mateix succeeix també en el manteniment i control dels diversos 

sistemes de tractament ja que els sistemes de llacunatge i d’aiguamolls requereixen de 

menys control que la resta de processos. També cal dir que els sistemes convencionals 

són els més flexibles a l’hora de corregir anomalies i problemes. 
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Alternatives 
Simplicitat 
funcionament

Necessitat 
personal 

Duració 
control 

Freqüència 
control 

Nota 

Llit de torba S (8) R (7) P (10) RF (8) 8 

Aiguamoll construït MS (10) P (10) P (10) PF (8) 10 

Llacuna facultativa MS (10) P (10) P (10) PF (10) 10 

Llacuna anaeròbica MS (10) P (10) P (10) PF (10) 10 

Filtre percolador C (4) M (4) M (4) F (8) 5 

Aireació perllongada MC (2) M (4) M (4) MF (3) 3 
MS=Molt Senzil S=Senzill N=Normal C=Complex MC=Molt Complex 

PF=Poc Freqüent RF=Raonablement Freqüent F=Freqüent MF=Molt Freqüent 

P=Poc R=Regular M=Molt 

 

Costos de construcció 

Els sistemes menys costosos pel que fa a la seva construcció són els sistemes de 

llacunatge, amb preus que oscil·len entre els 58€ i els 173€ per habitant equivalent. Per 

contra, les solucions més cares són aquelles que requereixen un major nombre 

d’equipaments i una obra més complexa. En són exemples l’aireació perllongada o el 

filtre percolador amb un cost de 433€ i els 505€ per habitant equivalent respectivament. 

 

Alternatives Cost (€/hab) Nota 

Llit de torba 288 (7) 7 

Aiguamoll construït 332 (6) 6 

Llacuna facultativa 173 (8) 8 

Llacuna anaeròbica 58 (10) 10 

Llit bactèria/filtre percolador 433 (3) 3 

Aireació perllongada 505 (1) 1 

 

Costos de manteniment i explotació 

Els processos més costosos pel que fa a explotació i manteniment són aquells amb un 

sistema de tractament més complex (aireació perllongada, llit de torba, etc). Per contra 

els sistemes de tractament “naturals” tenen uns costos menors que van des dels 2 als 6 

euros anuals per habitant equivalent. 
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Alternatives Cost (€/hab/any) Nota 

Llit de torba 29 (2) 2 

Aiguamoll construït 6 (8) 8 

Llacuna facultativa 3 (9) 9 

Llacuna anaeròbica 2 (10) 10 

Llit bactèria/filtre percolador 22 (3) 3 

Aireació perllongada 30 (1) 1 

 

Rendiments 

En general als sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial como subsuperficial, tenen 

nivells molt alts de rendiment en la depuració de aigües residuals. 
 

 DQO, DBO. Els tractaments d’aplicació subsuperficial son els 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. 

 

La valoració detallada d’aquest aspecte es troba a la pàgina 19, pero es presenta un 

resum a continuació: 

 

Alternatives Nota 

Llit de torba 7  

Aiguamoll construït 7 

Llacuna facultativa 7 

Llacuna anaeròbica 5 

Llit bactèria/filtre percolador 7 

Aireació perllongada 8 
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Estabilitat 

En general, els processos de depuració d’aigües residuals més estables són els 

d’aplicació en el terreny, processos de biopel·lícula i tractaments convencionals. Els més 

inestables són els sistemes de llacunatge. Aquesta estabilitat ve donada per les diverses 

circumstàncies que coincideixen en els aiguamolls: 

 

 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. 

 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 ésser 

molt estables els llacunatges i en aquest cas els processos convencionals i de 

biopel·lícula són els menys fiables davant les variacions. 

 

Alternatives 
Efectes de 
temperatura

Turbidesa 
Efluent 

Variació de 
cabal-càrrega 

Nota 

Llit de torba 8 5 5 6 

Aiguamoll construït 5 3 10 6 

Llacuna facultativa 3 3 10 5 

Llacuna anaeròbica 3 3 10 5 

Filtre percolador 5 5 5 5 

Aireació perllongada 5 3 10 6 

 

Impacte ambiental 

El sistema que presenta major integració ambiental és el sistema de filtre percolador. Els 

llacunatges generen un major impacte, especialment les llacunes anaeròbiques, que 

provoquen males olors i sorolls. La major integració al medi l’aconsegueixen els 

aiguamolls construïts. Globalment, els sistemes que provoquen un menor impacte 

ambiental són el filtre percolador, seguit dels aiguamolls construïts i d’altres sistemes.  

 

La valoració detallada d’aquest aspecte es troba a la pàgina 19, pero es presenta un 

resum a continuació: 
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Alternatives Nota 

Llit de torba 7  

Aiguamoll construït 7 

Llacuna facultativa 7 

Llacuna anaeròbica 6 

Llit bactèria/filtre percolador 8 

Aireació perllongada 7 

 

Producció de fangs 

El tractament dels fangs produïts en els processos de depuració és un dels temes que 

més pot afectar els costos d’explotació ocasionats i per tant s’han de considerar prioritaris 

aquells sistemes que en produeixin menys. 

 

Els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial com subsuperficialment, tenen una 

producció de fangs pràcticament nul·la, si bé necessiten de pretractaments o tractaments 

primaris que sí que en generen. El llacunatge convencional genera una quantitat similar 

de fangs que els tractaments previs dels sistemes d’aplicació al terreny, però en aquest 

cas, degut a les grans dimensions de les llacunes, els fangs són emmagatzemats molt de 

temps i arriben a la seva mineralització. L’extracció d’aquests fangs es fa amb molta 

menor freqüència en qualsevol dels altres tractaments. Als processos de biopel·lícula 

(com el filtre percolador) la producció de fangs és inferior a l’obtinguda en tractaments 

convencionals i una mica superior a la que hi ha als tractaments previs i llacunatges. 

 

Alternatives Producció de fang (1/m3) Nota 

Llit de torba 0,5 – 1 (10) 10 

Aiguamoll construït 0 (10) 10 

Llacuna facultativa 1,2 – 1,6 (9) 9 

Llacuna anaeròbica 0,4 – 0,7 (10) 10 

Llit bactèria/filtre percolador 1 – 3 (9) 9 

Aireació perllongada 3 – 7 (7) 7 
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4.4.3. 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 que es recullen a 

continuació: 
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Superfície necessària 10 8 7 9 10 10 

Simplicitat de construcció 9 10 8 8 7 5 

Explotació i manteniment 8 10 10 10 5 3 

Cost de construcció 7 6 8 10 3 1 

Cost d’explotació i 

manteniment 
2 8 9 10 3 1 

Rendiment 7 7 7 5 7 8 

Estabilitat 6 6 5 5 5 6 

Impacte ambiental 7 7 7 6 8 7 

Producció de fangs 10 10 9 10 9 7 

 

Finalment només queda assignar un pes relatiu a cadascun dels nou aspectes estudiats, 

que dependrà del projecte concret que estem estudiant: una EDAR situada al Baix 

Empordà que tractarà les aigües del nucli d’Ultramort i vessarà a un torrent afluent del riu 

Ter. 

 

S’ha establert una puntuació total de 100, repartida de la següent manera: 

 

1. Superfície necessària 

La superfície en sí no és un problema per la seva disponibilitat sinó pel fet que els 

terrenys s’hauran d’expropiar. Així doncs, la superfície necessària per a construir un 

sistema de tractament s’ha valorat com a un factor important: 15 punts sobre 100. 

 

2. Simplicitat de construcció 

Sempre és recomanable que qualsevol obra sigui el més simple possible. Ara bé, el fet 

que sigui complicada no és del tot rellevant en el nostre país, on es disposa de mà d’obra 

suficientment qualificada. Per aquesta raó, s’ha considerat la simplicitat de la construcció 
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com un dels elements menys importants dins el nostre projecte, ja que es disposa de la 

tecnologia necessària per a realitzar l’obra. Així doncs, el pes que s’ha donat a aquest 

element és de 5 punts sobre 100. 

 

3. Explotació i manteniment 

Aquest és un dels elements que s’ha considerat important per aquest projecte ja que la 

futura estació depuradora cal que tingui flexibilitat i simplicitat de funcionament. Alhora 

interessa que el control del sistema de tractament sigui el més reduït possible. El fet de 

donar-li tanta importància a aquest element ve donat perquè moltes de les plantes de 

tractament per a petites poblacions que s’han construït a Catalunya en els darrers anys 

han tingut un elevat índex de fracàs, fonamentalment per la seva deixadesa i la falta de 

manteniment. Així doncs, donada la importància de l’explotació i el manteniment de la 

planta s’ha donat un pes de 15 punts sobre 100. 

 

4. Costos de construcció 

Els costos de construcció són importants ja que els recursos disponibles actualment són 

escassos. Un dels objectius que ha d’assolir una depuradora és garantir la qualitat de 

l’aigua efluent durant tota la seva vida útil i de la forma més econòmica possible. El pes 

que donat a aquest element és de 7 punts sobre 100. 
 

5. Costos d’explotació i manteniment 

Sovint els costos de manteniment i explotació fan que els ajuntaments tinguin dificultats 

per fer un bon manteniment. Per aquesta raó és molt important fer un sistema de 

tractament en que els seus costos d’explotació i manteniment siguin baixos i fàcilment 

assumibles per a les poblacions servides. Així doncs, el pes donat a aquest element és 

de 13 punts sobre 100. 

 

6. Rendiment 

Es considera el rendiment com un element important per obtenir una elevada reducció de 

matèria orgànica i inorgànica de l’aigua, així com en la eliminació de nutrients i 

microorganismes patogènics. S’ha assignat a aquest element una valoració de 10 punts 
sobre 100. 

 

7. Estabilitat 

L’estabilitat és un element important en els casos que el medi receptor requereixi d’una 
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qualitat de l’efluent molt estable. En aquest cas, el medi receptor, el rec de Traient, 

desemboca al riu Ter. Així doncs, el pes que cal donar a aquest element ha de ser 

significatiu. S’ha considerat un pes de 12 punts sobre 100. 
 

8. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental és un punt important a considerar, ja que tot i que l’estació no es 

troba dins d’una zona protegida es tracta d’una zona dedicada a l’agricultura, la 

ramaderia i el turisme, i per tant cal tenir molt en compte alguns aspectes com la 

integració paisatgística o els sorolls. El pes donat a aquest punt és de 15 punts sobre 
100. 

 

9. Producció de fangs 

La importància de la producció de fangs en una planta depuradora recau en els costos 

que implica la gestió d’aquests (augment dels costos d’explotació). Així doncs, la 

producció de fangs és un element de relativa importància en el nostre projecte i el pes 

donat a aquest element és de 8 punts sobre 100. 

 

I la matriu de selecció final que resulta de totes aquestes consideracions és la següent: 
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PE
S 

Superfície 

necessària 
10 8 7 9 10 10 15 

Simplicitat de construcció 9 10 8 8 7 5 5 

Explotació i manteniment 8 10 10 10 5 3 15 

Cost de construcció 7 6 8 10 3 1 7 

Cost d’explotació i 

manteniment 
2 8 9 10 3 1 13 

Rendiment 7 7 7 5 7 8 10 

Estabilitat 6 6 5 5 5 6 12 

Impacte ambiental 7 7 7 6 8 7 15 

Producció de fangs 10 10 9 10 9 7 8 

NOTA  7,17 7,93 7,75 8,05 6,42 5,53  
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4.5. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES DE SISTEMA DE 
TRACTAMENT SELECCIONADES 
 
Finalitzat el procés de selecció de les millors alternatives, la matriu final de selecció indica 

que les millors alternatives per al tractament del municipi estudiat són aiguamolls 

construïts o el llacunatge convencional (ja sigui amb llacunes facultatives o anaeròbies). 

Abans de decidir el sistema de tractament a utilitzar, fem un últim anàlisi dels sistemes. 

 

4.5.1. Llacunatge convencional 
 
El llacunatge consisteix en una sèrie de reactors (llacunes generalment excavades al 

terreny) capaços de funcionar com dipòsits de magatzem d’aigua residual durant 

períodes de temps determinats. La depuració de l’aigua residual té lloc per sedimentació 

de la matèria en suspensió i degradació microbiana de la matèria orgànica. S’estudien 

dos tipus de llacunes per aquest projecte:  

 Llacunes facultatives: La seva profunditat oscil·la entre 1,5 i 2,0 m de manera que 

hi ha una part aeròbica a la part superficial i una part anaeròbica en el fons de la 

llacuna on predomina la fermentació àcida i metànica. 

 Llacunes anaeròbiques. Tenen una profunditat d’entre 2 i 5 m. En aquest tipus de 

llacunes es mantenen condicions anaeròbiques en la major part del volum 

d’aigua. 

 

Exigències i requisits principals 

 Condicions climàtiques: la temperatura és un factor molt important en un projecte 

de llacunes naturals ja que influeix en l’activitat fotosintètica de les microalgues i 

ens altres reaccions biològiques. L’interval de temperatures en que el 

funcionament del sistema és òptim està comprès entre 10 i 37 ºC. No es 

recomana construir sistemes de llacunatge quan la temperatura de l’aigua del mes 

més fred és menor o igual a 5ºC ja que en aquestes condicions es difícil que es 

donin les reaccions bioquímiques òptimes del procés. 

 Profunditat del nivell freàtic: ha de estar sempre por sota del fons de les llacunes. 

 Permeabilitat del terreny: els sòls més adequats son els de baixa permeabilitat 

com els argilosos. En cas contrari, el fons de les llacunes ha de ser 

impermeabilitzat per evitar la contaminació de les aigües subterrànies. 
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Avantatges 

 És la tecnologia natural que requereix operacions de manteniment i explotació 

més esporàdiques. 

 No precisa d’alimentació energètica. 

 Arriba a rendiments alts d’eliminació de la matèria orgànica i matèria en 

suspensió. 

 L’efluent pot reutilitzar-se en el rec de cultius. 

 Absorbeix fàcilment les puntes de càrrega contaminant degut a l’efecte regulador 

del volum d’aigua contingut en les llacunes. 

 

Inconvenients 

 Les llacunes anaeròbies, i en menor grau les facultatives, tenen mala fama degut 

al mal aspecte que presenten i a les males olors que poden generar. 

 Tenen un valor paisatgístic pobre. 

 
4.5.2. Aiguamolls construïts 
 
Els aiguamolls construïts són sistemes de depuració d’aigues residuals constituïts per 

llacunes de poca profunditat (omplertes o no de medi granular) on creix vegetació pròpia 

de zones humides. 

 

Els aiguamolls construïts es classifiquen segons el flux hidràulic en: 

 Aiguamolls de flux superficial: es tracta de sistemes formats per basses o canals 

en paral·lel amb el fons impermeable, vegetació emergent i normalment poc 

profunds (0,3 – 0,6 m). El tractament el fa la vegetació i la biopel·lícula adherida a 

aquesta mentre l’aigua travessa l’aiguamoll. 

 Aiguamolls de flux subsuperficial: són sistemes formats per basses o canals amb 

el fons impermeable; estan reblides amb un medi granular i solen tenir una 

profunditat major (0,5 – 1 m de profunditat). El medi granular proporciona un medi 

propici per al creixement de la vegetació i el desenvolupament de biopel·lícula. El 

nivell de l’aigua es manté per sota de la superfície del medi granular. 

 

Els aiguamolls de flux superficial tenen problemes de males olors i de proliferació de 

vectors quan reben efluents primaris i per això són majoritàriament utilitzats com 

tractament terciari. 
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Exigències i requisits principals 

 Condicions climàtiques: la temperatura és un factor important en el disseny dels 

aiguamolls igual que succeeix en els llacunatges. No obstant, la vegetació (i el 

terreny en el cas de flux subsuperficial) proporcionen protecció tèrmica front a les 

baixes temperatures. 

 Profunditat del nivell freàtic: el nivell freàtic ha d’estar por sota de l’excavació amb 

l’objectiu d’evitar la contaminació dels aqüífers. 

 Permeabilitat del terreny: ha de ser preferiblement baixa. Normalment els llits han 

de ser impermeabilitzats per evitar la contaminació de las aigües subterrànies.. 

 

Avantatges 

 Baix cost de implantació i explotació. No hi ha costos addicionals d’equipaments 

elèctrics ni de gestió de fangs. No és necessària la contractació de personal 

especialitzat. 

 L’efluent és de bona qualitat, alts rendiments en l’eliminació de DBO5 i nutrients. 

 Té una bona resposta enfront a les variacions instantànies de càrrega i cabal 

gràcies a l’efecte regulador dels llits. 

 Sovint tenen un impacte ambiental positiu ja que s’utilitzen amb fins de restauració 

d’ecosistemes humits. 

 

Inconvenients 

 No és fàcil dissenyar–los degut a l’alt nombre de processos i mecanismes 

implicats en la depuració. 

 Pocs factor de control durant l’operació, només es pot canviar la profunditat de la 

làmina d’aigua. 

 

4.6. 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 del municipi d’Ultramort.  

 

Dels tres sistemes seleccionats (aiguamolls construïts, llacuna facultativa i llacuna 

anaeròbia) el llacunatge no és aconsellable en zones on es vulgui limitar l’impacte 

ambiental ja que provoquen males olors. A més a més, per a temperatures inferiors a 

5ºC, no són aconsellables. Els mesos de gener i febrer, al Baix Empordà la temperatura 
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mínima mitjana és inferior a 5ºC. Als aiguamolls construïts, gràcies a la vegetació i al flux 

subsuperficial, la resistència a baixes temperatures és major i l’impacte ambiental positiu. 

Això és important en aquesta zona, on el turisme és una font d’ingressos important. Així 

doncs, el sistema de tractament escollit pels nucli estudiat és aiguamolls construïts. 
 

5. SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ 
 
Aquest apartat té per objectiu definir les possibles alternatives de situació del sistema de 

depuració de les aigües residuals del nucli d’Ultramort. 

 

5.1. UBICACIONS SELECCIONADES 
 
S’han estudiat dues alternatives per a l’emplaçament de l’estació depuradora d’aigües 

residuals i el traçat de col·lectors en alta. 

 

5.1.1. Alternativa 1 
 
Aquesta alternativa proposa la situació de l’EDAR a una parcel·la ubicada al “Camp 

Gran”, a prop de la Riera de Foix i la riera d’Ultramort. 

 

Les característiques d’aquesta alternativa són les següents: 

 

 Una estació de bombament situada al primer punt d’abocament 

 Una segona estació de bombament situada en un punt de cota molt baixa 

 Perforació horitzontal dirigida sota l’actual C252. 

 Una estació depuradora d’aigües residuals  per a 325 habitants equivalents, amb 

un cabal mig diari de 65 m3/d (dotació estimada d’aigua residual de 200 l/hab.dia) 

i tractament d’aiguamoll construït. Aquesta se situa a una parcel·la de 22.179,73 

m2. 

 

5.1.2. Alternativa 2 
 
Aquesta alternativa proposa la situació de l’EDAR a una parcel·la ubicada a “les Closes”. 

 

Les característiques d’aquesta alternativa són les següents: 

 

 Estació de Bombament situada al primer punt d’abocament. 

 Estació de Bombament situada al segon punt d’abocament. 
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 Tram de col·lectors en gravetat entre el tercer i el segon punt d’abocament. 

 Perforació horitzontal dirigida sota l’actual C252. 

 Una estació depuradora d’aigües residuals per a 325 habitants equivalents, amb 

un cabal mig diari de 65 m3/d (dotació estimada d’aigua residual de 200 l/hab.dia) 

i tractament d’aiguamoll construït. Aquesta se situa a una parcel·la de 6.412,15 

m2. 

 

5.2. ANÀLISI 
 
A continuació s’analitzen els diferents avantatges que presenten les dues alternatives: 

 

Alternativa 1 

 L’estació depuradora resta situada més allunyada del nucli habitat. 

 Abocament de l’aigua depurada a llera de major capacitat. 

 Espai per a futura ampliació disponible 

Alternativa 2 

 No necessita executar camí d’accés. Es pot considerar que per la parcel·la 

escollida per a la ubicació de l’estació depuradora l’accés serà directe des del 

camí asfaltat existent. 

 Menys longitud de canonades i per tant obra més econòmica. 
 

5.3. CONCLUSIONS 
 
L’Alternativa escollida per la implantació de l’estació depuradora i el traçat dels col·lectors 

és l’Alternativa 1. Aquesta elecció ve motivada pel fet que l’EDAR se situa el més allunyat 

possible del nucli urbà d’Ultramort i per la possibilitat de futura ampliació en cas de 

necessitat. 
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6. APÈNDIX – PLÀNOLS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dues EDAR 
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Alternativa 1 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
És objecte d’aquest annex definir les bases de partida pel dimensionament de l’EDAR 

d’Ultramort, analitzant les dades disponibles. 

 

2. BASES DE PARTIDA 
 
2.1. BASES DE DISSENY 
 
Per la definició de les bases de disseny, s’ha utilitzat l’estudi de població descrit a l’Annex 

2: Recopilació i anàlisi de la informació existent. 

 

Les dotacions obtingudes a partir de les dades d’abastament son les següents: 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ABASTAMENT 
DOMÈSTIC 
(m3) 

17.116 18.957 16.731 17.259 18.028 18.737 18.330

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HABITANTS 203 200 196 193 196 213 211 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

DOTACIÓ (l/hab 
dia) 

234 264 237 245 252 241 238 

 

La dotació mitja és de 240 l/hab dia. Si descomptem el consum de boca, podem establir 

que un 80% de la dotació es convertirà en aigües residuals. Així doncs tenim una dotació 

de 192 l/hab dia.  A partir d’això fixem una dotació de càlcul de 200 l hab/dia. 

 

L’horitzó de creixement màxim del nucli d’Ultramort en els propers 15 anys (2027) no es 

preveu molt elevat. Segons dades municipals disposen d’un Pla Parcial SAU 1 aprovat al 

2006 en el qual es preveu la construcció de 20 habitatges, d’ús residencial, arribant a una 

població màxima associada a saturació del sòl urbà d’uns 325 habitants. 
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Segons dades municipals existeix una certa estacionalitat de cap de setmana, sobretot a 

l’estiu, que xifren en uns 50-100 hab. 

 

Per l’estabilitat poblacional del municipi al llarg de l’any la població estacional es 

considerarà a efectes de disseny amb el cabal punta de disseny. Com a factor punta 

s’adopta el valor típic per a petites poblacions de 1,5. El cabal a tractar pel pretractament 

serà de 5 vegades el cabal mig futur.  

 

Les bases de disseny són les següents: 

  ACTUAL FUTURA

Població disseny (h.eq.) 211 325 

Dotació considerada (l/h.d) 200,0 200,0 

Q diari (m3/d) 42,6 65,0 

Q mitjà (m3/h) 1,7 2,7 

Q punta (1,5Qm) (m3/h) 2,5 4,1 

Q màxim (5Qm) (m3/h) 8,5 13,5 

DBO5 (mg/l) 310,0 310,0 

SS  (mg/l) 435,0 435,0 

NTK  (mg/l) 40,0 40,0 

DBO5 (kg/d) 13,2 20,1 

SS (kd/d) 18,5 28,3 

NTK (kg/d) 1,6 2,6 

 

Paràmetre sortida  

Càrrega DBO5 < 25 mg/l 

Càrrega SS < 35 mg/l 

Càrrega N—NH4   5-10 mg/l 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
És objecte d’aquest annex el dimensionat de les instal·lacions projectades per la 

construcció de la depuradora d’aigües residuals d’Ultramort. 
 

2. BASES DE DISSENY 
 
Les bases de disseny són les següents: 
 

 ACTUAL  FUTURA 

Població disseny (h.eq) 211 325 

Dotació considerada (l/h.d) 200,0 200,0 

Q diari (m3/d) 42,6 65,0 

Q mitjà (m3/h) 1,7 2,7 

Q punta (1,5Qm) (m3/h) 2,55 4,1 

Q màxim (5Qm) (m3/h) 8,5 13,5 

DBO5 (mg/l) 310,0 310,0 

SS  (mg/l) 435,0 435,0 

NTK  (mg/l) 40,0 40,0 

DBO5 (kg/d) 13,2 20,1 

SS (kd/d) 18,5 28,3 

NTK (kg/d) 1,6 2,6 

 

 

3. CRITERIS GENERALS DE DIMENSIONAMENT 
 
Tots els elements de l’EDAR es dimensionen per a la situació futura: 

 El tamisat es dimensiona per a garantir el seu correcte funcionament a cabal 

màxim 

 El decantador-digestor (Tanc Imhoff) es dimensiona per a garantir el seu correcte 

funcionament a cabal punta futur. 

 L’aiguamoll construït es dimensiona per al tractament del cabal punta futur. 
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4. RESULTATS A OBTENIR 
 
Els requeriments mínims de l’efluent seran els següents: 
 

Paràmetre sortida  

Càrrega DBO5 < 25 mg/l 

Càrrega SS < 35 mg/l 

Càrrega Nt   5-10 mg/l 

 

 
5. LÍNIA DE TRACTAMENT PROJECTADA 
 
La línia de tractament íntegra de l'EDAR projectada serà: 

 

a) Línia d’aigua 
 Arqueta d’entrada de gruixos  

 Arqueta de mesura de cabal  

 Tamisat de fins (2 mm) i canonada de by-pass 

 Bombament 

 Distribució cabal 

 Decantador-digestor (Tanc Imhoff) 

 Aiguamoll construït de flux subsuperficial horitzontal 

 Arqueta de sortida de mesura de cabal 

 Canonada sortida aigua tractada 

 

b) Línia de fangs 
 Canonada d’extracció de fangs decantador-digestor (Tanc Imhoff) 

 

 

6. DIMENSIONAMENT FUNCIONAL 
 
6.1. TAMISSAT 
 
Per a la separació de la fracció sòlida en suspensió de dimensions més fines s’instal·larà 

un tamís autonetejant. 
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La separació dels sòlids en suspensió es produirà per la intercepció de tots aquells sòlids 

que tenen dimensions superiors a la llum de les làmines. Habitualment, es produeix una 

espècie de “pre-capa” que permet el filtrat de sòlids de dimensions més petites de les 

previstes. Només quan el nivell (o mitjançant temporitzador) de l’aigua abans de la reixa, 

sobrepassi un valor predeterminat, es posarà en moviment el sistema de neteja. 
 

DESBAST (TAMÍS)    

  Cabal màxim  13,5 m3/h 

  Cabal mig  2,7 m3/h 

  CANAL     

  Amplada  0,30 m 

  Alçada  2,40 m 

  TAMÍS    

  Tipus  Cargol amb compactació 

  Nombre d'unitats  1  

 Capacitat unitària màxima  100,00 m3/h 

  Llum  2,00 mm 

  Diàmetre cistella  300,00 mm 

  Inclinació  40,00 º 

  Longitud  3.500,00 mm 

  Alçada de descàrrega  1.400,00 mm 

  Màxim nivell d'aigua  160,00 mm 

 
 

  Potència instal·lada  1,10 kW 

  Potència absorbida  0,85 kW 

  Temps de funcionament  6,00 h/d 

  Energia consumida  5,10 kWh/d 

  Forma d'arrencada/aturada Temporització / Nivell 

 CONTENIDOR     

 Capacitat  300,00 l 
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6.2. MESURA DE CABAL 
 
Per tal de comptabilitzar el cabal d’entrada i a la sortida de la planta, s’instal·laran dos 

cabalímetres de les següents característiques: 
 

  Tipus Electromagnètic 

  Nombre  1    ut 

  Diàmetre 65,0 mm 

  Cabal màxim 13,5 m3/h 

 

 

6.3. BOMBAMENT DE CAPÇALERA 
 
Les bombes hauran de superar el desnivell geomètric i la pèrdua de càrrega de la 

canonada per impulsar les aigües residuals fins al tanc imhoff. 

 

El bombament disposarà d’un sobreeixidor que connectarà a una arqueta i d’aquesta al 

by-pass de planta. El bombament de capçalera es dimensionarà pel cabal punta, 1,5Qm. 
 

El volum de la cambra de bombament serà:        

 

tr Qmàx  V ⋅=  

 

a on: 

 

 Qp(m³/h) = cabal punta 

 V(m³) = volum teòric de la cambra de bombament 

 Tr=temps de retenció 
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Les dades del bombament es relacionen a la següent taula 
 

ESTACIÓ D’ELEVACIÓ    

  Cabal punta  4,10 m3/h 

  Cabal mig  2,70 m3/h 

  DIMENSIONAMENT POU     

  Alçada útil  2,50 m 

  Alçada total  3,50 m 

  Diàmetre  1,40 m 

  Volum útil  3,86 m3 

  Temps de retenció a Qmig  1,43 h 

  BOMBES      

  Tipus  Submergida 

  Nombre d'unitats  1 + 1 de reserva 

  Alçada d'impulsió  4,00 m 

  Cabal unitari  4,10 m3/h 

  Potència instal·lada  1,90 kW 

 Potència absorbida  1,30 kW 

 Temps mig de funcionament   1,20 h/d 

  Energia consumida total  1,56 kWh/d 

  Forma d'arrancada Nivell + temporitzador 

 

 
6.4. DECANTADOR-DIGESTOR (TANC IMHOFF) 
 
Per un bon funcionament del tractament biològic (aiguamoll construït) és necessària una 

bona eliminació de sòlids en l’aigua residual, per així evitar la colmatació de l’aiguamoll. 

 

A fi d’aconseguir reduir la presència de sòlids es necessari un bon tractament primari de 

l’aigua residual. A tal efecte i per complementar el pretactament s’instal·laran uns 

decantadors-digestors o Tancs Imhoff que tractaran la totalitat del cabal punta de 

disseny.  
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El tanc imhoff consta de dos recientes independents.  El primer, el de sedimentació, on la 

matèria decantable caurà al fons del pou per un pla inclinat i penetrarà en la segona 

cambra, la de digestió. En aquesta es produeix la fermentació dels fangs, aconseguint 

una reducció de la matèria orgànica. La cambra de decantació es dissenyarà tenint en 

compte el temps de retenció i la càrrega hidràulica. Es fixa un temps de retenció (Tr) per a 

cabal punta de 2 hores i una càrrega hidràulica màxima (Ch) de 1 m3/m2h 

 

Amb això obtenim un volum de decantació necessari de: 
 

 tr Qp  Vd ⋅= = 4,1 m3/h * 2 h= 8,2 m3 

 

Amb la Ch obtenim la superfície mínima del pou decantador, 
 

Ad=Qp/Ch= 4,1 m3/h/1m3/m2*h= 4,1 m2 
 

La cambra de digestió es dissenya tenint en compte el rati de d’acumulació anual de 

fangs que pot variar. S’agafa un valor típic de 100 litres/hab any. 

 

L’extracció dels fangs es farà mitjançant una bomba portàtil que arribarà al fons del tanc 

mitjançant una canonada instal·lada a tal efecte, sempre s’hauran de mantenir entre 10-

20 cm de fangs al fons del tanc per facilitar el procés de digestió en els estadis 

immediatament posteriors al buidat.  Es fixa la necessitat d’extreure els fangs un cop a 

l’any. Amb aquestes dades tenim una producció de fangs de 32,5 m3/any. 

 

A partir d’això obtenim un tanc imhoff de les següents característiques, 

 
 

BASES DE DISSENY 

Població disseny (h.eq) 325 

Q mitjà (m3/h) 2,7 

Q punta (1,5Qm) (m3/h) per a cada digestor 4,1 

Temps retenció a Cabal punta (h) 2 

Càrrega Hidràulica màx a Qm (m3/ m2 h) 1 

Temps de retenció fangs per a Pob. disseny (d) 360 

Producció fang per habitant (l/h any) 100 
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VOLUM DECANTADOR-DIGESTOR 

Diàmetre pou (m) 2,4 

Cambra decantació  

Volum total cambra decantació (m3) 8,2 

Àrea total cambra decantació (m2) 4,5 

Alçada total cambra decantació (m) 1,8 

Cambra digestió  

Volum total cambra digestió (m3) 32.5 

Àrea total cambra digestió (m2) 4,5 

Alçada total cambra digestió (m) 7,2  

Alçada total digestor (m) 9,0 

 

 

Per tal de reduir l’alçada del tanc s’opta per la instal·lació de dos tancs, amb les següents 

característiques finals, 
 

DECANTADOR-DIGESTOR 

Unitats 2 

Cambra decantació  

Volum unitari cambra decantació (m3) 4,2 

Àrea unitària cambra decantació (m2) 4,5 

Alçada unitària cambra decantació (m) 1,0 

Diàmetre pou decantació (m) 2,4 

Carregà hidràulica unitaria a Qm (m3/ m2 h)  0,6 

Cambra digestió  

Volum unitari cambra digestió (m3) 16,3 

Àrea unitària cambra digestió (m2) 4,5 

Alçada unitària cambra digestió (m) 3,6  

 

 

Es considerà que amb aquest sistema podem arribar a una reducció de la DBO5 en un 30%. 

En conseqüència a la sortida del decantador-digestor obtindríem una DBO5 teòrica de 217 

mg/l. Aquest valor  s’utilitzarà per al dimensionament de l’aiguamoll construït. 
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6.5. TRACTAMENT BIOLÒGIC – AIGUAMOLL CONSTRUÏT 
 
El procés adoptat consisteix en un tractament extensiu de tipus aiguamoll construït de flux 

subsuperficial horitzontal. 

 

Els aiguamolls construïts es descriuen típicament per la posició de la superfície de l’aigua i/o 

el tipus de vegetació (macròfits). La majoria d’aiguamolls que permeten la depuració 

d’aigües són els de flux subsuperficial horitzontal, que són aquells en què l’aigua no circula 

per la superfície sinó que l’aigua circula a través d’una matriu de sorra o grava.  

 

Les principals avantatges de mantenir l’aigua a un nivell subsuperficial és la prevenció 

d’olors, mosquits i l’eliminació del possible contacte de les persones amb les aigües 

residuals parcialment tractades. Les reaccions biològiques que es produeixen es deuen a 

l’activitat dels organismes fixats al substrat submergit. 

 

En aquest tipus de procés no es produeixen fangs secundaris que s’hagin de purgar, ni es 

necessari cap subministrament artificial d’aire, ja que les macròfits son les encarregades 

d’augmentar la transferència d’oxigen a la zona al voltant de l’arrel.  Els macròfits més 

utilitzats són els Phragmites Australis, amb una densitat de 3-5 unitats/m2. S’adoptaran 4 

unitats/m2. 

 

El dimensionament de l’aiguamoll construït per l’escenari futur es desenvolupa tot seguit. 

 

Seguint els mètodes de càlcul de l'EPA en primer lloc es calcula la secció transversal del llit 

(Ac) aplicant la llei de Darcy : 

 

 

 

 
amb Q :  Per seguretat s’adopta el cabal punta (m3/d) 

 Ks :  Conductivitat hidràulica (m3/m2 d) 

 i :    Pendent del llit 

 

 

 

 

i*K
Q

A
s

c =
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i la conductivitat hidràulica depèn del tipus de grava o sorra: 

Diàmetre de grava  

(mm) 

Conductivitat hidràulica  Ks 

m3/m2 d 

2 100-1000 

8 500-5000 

16 1000-10000 

 
Es col·locaran graves de 8-12mm, per seguretat es considerà un possible efecte de 

colmatació i la presència de les arrels dels macròfits s’adoptarà el valor més baix. 

 

La superfície del llit (As) es calcula a partir dels paràmetres biològics : 

 

 

 
 

amb Q :  Cabal mig diari (m3/d) 

 Ce:  Concentració de DBO5 d'entrada 

 Cs:  Concentració de DBO5 de sortida 

 Kt :  Constant de la temperatura 

 h  :   Alçada mitja del llit (m) 

 n  :   Porositat 

 

La constant de la temperatura es calcula de la forma: 

 

Kt =  K20  *  (1,15) (T-20) 

 

La temperatura mitja de l’hivern que s’adopta és 12ºC. 

 

Els valors de K20 així com la porositat depenen del tipus de grava: 

Diàmetre de grava (mm) Porositat K20 

1 0,42 1,84 

2 0,39 1,35 

8 0,35 0,86 

 

  
As =

Q*(lnCe − lnCs)
Kt*h*n
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L'amplada del llit  (H), serà : 

 

 

La llargada del llit  (L), serà : 

 

 

 

 

i per últim el temps de residència (TR) serà : 

 

 

 

On ha és el nivell mig de l’aigua al llit de graves, que es fixa en 0,5 m  

 

 

 

Obtenim el següent dimensionament: 
 

TRACTAMENT PER AIG. CONSTR.    

Cabal diari 65,00 m3/d 

  Cabal punta 
 

97,50 m3/d 

  Concentració de DBO5 a l'entrada  217,0 mg/l 

  Concentració DBO5 demanada a sortida  25,00 mg/l 

  Reducció teòrica de DBO5   88 % 

  DIMENSIONAMENT LLIT    

  Tipus de wetland  Subsuperficial horitzontal 

  Temperatura mitja d'estiu  20,00 ºC 

  Diàmetre de grava adoptat  8-12 mm 

  Porositat  (n)  0,35  

 Conductivitat hidràulica (Ks)  500,00 m3/m2d 

  Coeficient K20  0,86 m2/m3 

  Pendent del llit  0,01 m/m 

  Gruix del llit mig (h)  0,80 m 

h
A

H c=

H
A

L s=

Q
nhaLHTR ***

=
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 Coeficient Kt  0.28 m/d 

  Secció transversal del llit  (Ac)  19,5 m2 

 Superfície total del llit  (As)  1.800 m2 

  Amplada de càlcul del llit (H)  25      m 

 Longitud de càlcul del llit (L)  72 m 

 Temps de residència a Qmig (TR)  4,8 d 

 

 

Per fixar les dimensions finals es fan les següents comprovacions, 
  

 

Carrega orgànica Superficial 

 

La carrega orgànica superficial (Cos) ha d’estar entre 6-8 g/DBO/m2 d 

 

As
QCeCos =  

Obtenim 7,8 gDBO/m2 d  

 

Reducció nitrogen 

 

Se realitza una estimació de la capacitat del sistema per a la  reducció de nitrogen, 

mitjançant, 

 

)*(
1

Q
KaAs
o

e

C
C =  

 

Co- Concentració d’amoni a les aigües residuals, 40 mg/l 

As- Superfície total de l’aiguamoll 

Ka- Kt * h * n, que és 0,08 m/d 

Q- cabal mig diari, 65 m3/d 

 

Obtenim una C1 de 4,5 mg/l  
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Relació Longitud/Amplada del Llit 

 

La relació L/H ha d’estar entre 1-3. Com que la relació de càlcul és de 2,9 i es troba al 

límit, es construiran dues bases de 25 m d’amplada i 36 m de longitud cadascuna. Amb 

aquestes dimensions la relació L/H és de 1,45. 

 

El dimensionament final dels aiguamolls construïts queda de la següent manera,  

 

DIMENSIONAMENT FINAL AIG. CONSTRUÏTS 

Nº de Llits 2 ut 

Amplada unitària del llit (H) 25,0 m 

Longitud unitària del llit (L) 36,0 m 

Secció transversal del llit  (Ac) 19,5 m2 

Superfície unitària del llit  (As) 900 m2 

Temps de residència a Qmig (TR)  4,8 d 

Plantació de macròfits 7.200 ut 

 

7. OBRA DE SORTIDA 
 

  Cabal punta  4,1 m3/h 

  Cabal mig  2,7 m3/h 

  DIMENSIONAMENT DIPÒSIT    

  Alçada útil  1,60 m 

  Amplada  1,00 m 

 Longitud  1,00 m 

  Volum útil  1,60 m3 

  Temps de retenció a Qmig  1,25 h 

  

MESURA CABAL DE 
SORTIDA 

    

  Tipus Electromagnètic   

  Nombre d'unitats  1  

  Diàmetre  65,0 mm 

  Cabal màxim  4,1 m3/h 
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1. INTRODUCCIÓ. CÀLCULS HIDRÀULICS DELS COL·LECTORS 
 
Amb els resultats dels cabals obtinguts a l’annex 7 del present projecte, es dimensionen 

en aquest les canonades a disposar als diferents trams, tant a nivell de diàmetre com a 

nivell de timbratge.  

 

Es donen dos règims hidràulics diferents a les canonades i que són els següents: 

 Règim de làmina lliure (col·lectors en gravetat) 

 Règim de pressió ( impulsions) 

 

A continuació s’adjunta el desenvolupament teòric per a cadascú dels dos règims 

esmentats. 
 

2. CANONADES EN GRAVETAT 
 
Els càlculs hidràulics per als col·lectors de gravetat s’efectuen aplicant l’equació de 

continuïtat i la fórmula de Manning amb el requisit d'ompliment igual o inferior al 75 %. 

 

 Equació de continuitat: Q= v·s 
On: 

Q: Cabal circulant en m3/s. 

v: Velocitat de l’aigua en m/s. 

S: Secció humida en m2 

 

 Fórmula de Manning: v = (1/n) · i1/2 · (Rh)2/3 
On: 

v: Velocitat de l’aigua en m/s 

n: Coeficient de rugositat de la fosa dúctil i/o del,gres 

n del polietilè: 0,012 

i: pendent del tram de canonada estudiat 

Rh: Radi hidràulic en m., que es igual a l’àrea humida entre el perímetre mullat. 
 

3. CANONADES A PRESSIÓ 
 
Pel càlcul dimensional, diàmetre i gruix d’una canonada és necessari disposar de les 

dades referents als següents conceptes: 
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Longitud total de la canonada: 

Corresponent al propi traçat de la canonada i que equival a la distància existent entre 

l’inici o punt de captació i l’extrem final o punt d’utilització. 

  

Desnivell: 

Equivalent a l’altura geomètrica que és la diferència de cotes geogràfiques de nivell entre 

els punts inicial i final de la canonada. 

 

Cabal circulant: 

Valor que obtindrem en funció del consum que s’estimi, tenint en compte les condicions 

generals d’aquest i la possible simultaneïtat de funcionament entre els diferents serveis 

que prenen aigua de la canonada. 

 

Material de la canonada: 

Per aplicar�li el corresponent valor de tensió circumferencial de treball (σ) i deduir, en 

funció d’aquest, el gruix de la paret per a suportar la pressió de treball, que es trobarà en 

relació a la Pressió nominal (Pn) de la canonada a instal·lar, d’acord amb les dimensions 

normalitzades. 

 

Característiques topogràfiques del terreny: 

Que reflecteixen la situació de la canonada en plànols de planta i perfil. 

 
3.1. PRESSIÓ ESTÀTICA I PIEZOMÈTRICA 
 
En tota la instal·lació de la canonada per a la conducció d’aigua, i en qualsevol punt de la 

mateixa, es produeix una pressió estàtica quan no hi ha circulació de fluid i una pressió 

dinàmica o piezomètrica en el moment que comença a haver�hi. La pressió o altura 

piezomètrica serà menor o major que la pressió estàtica, segons si la conducció és en 

gravetat o per impulsió. 

 
3.2. PÈRDUES DE CÀRREGA EN CANONADA 
 
Com a condició general s’ha de considerar que: 

 

 Els valors de fregament de l’aigua amb les parets de la canonada són 

independents de la pròpia pressió de l’aigua. 

 En tota conducció, amb un diàmetre interior constant, a igualtat de cabal, 
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correspon una velocitat mitja de l’aigua uniforme. 

 Els factors principals que influeixen en la pèrdua de càrrega, per a un mateix 

diàmetre de canonada són: la velocitat de circulació de l’aigua i el valor de la 

rugositat de les parets interiors de la canonada. 

 

El cabal d’aigua capaç de circular en una canonada ve determinat pels següents factors: 

 

d = Diàmetre interior de la canonada. 

J = Pèrdues de càrrega. 

V = Velocitat mitja de l’aigua que circula. 

Q = Volum d’aigua que circula per unitat de temps. 

 

La pèrdua de pressió o de càrrega total en una canonada vindrà expressada per: 

 

J = Jt + Ja 

 

On: 

Jt = Pèrdues de càrrega per fregaments propis en la canonada (pèrdues 

longitudinals) 

Ja = Pèrdua de càrrega per fregaments addicionals (pèrdues localitzades) 
 

3.2.1. Pèrdues longitudinals 
 
Durant la circulació de l’aigua (o un altre fluid) es produeixen fregaments entre les 

partícules d’aquesta i les parets interiors de la canonada, afectant a les zones de 

contacte i d’influència. 

 

El fregament, definit pel seu coeficient λ, depèn de la rugositat interior de la canonada. 

 

La rugositat absoluta K és l’alçada màxima de les imperfeccions de la seva superfície 

interior i la rugositat relativa K/D és la relació entre la rugositat absoluta i el diàmetre de la 

canonada. 

 

La resistència per fregament depèn de la rugositat relativa, ja que una mateixa rugositat 

absoluta està relacionada amb el major o menor diàmetre de la canonada. 

El líquid pot circular per l’interior del tub en règim laminar o turbulent, segons les 
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condicions que es presentin. Aquestes i el propi coeficient λ dependran de: 

 

 El diàmetre interior de la canonada 

 La velocitat mitja de circulació 

 La rugositat de les parets interiors de la canonada 

 La viscositat cinemàtica del líquid, a la temperatura de servei 

 

Aquests factors són independents de la pressió del líquid en l’interior de la canonada. 

 

La fórmula de Reynolds, coneguda pel seu coeficient o nombre de Reynolds (Re), està 

relacionada amb el coeficient de fregament λ, i combina, adimensionalment, aquestes 

magnituds. 

 

L’expressió matemàtica del número de Reynolds ve donada per: 
 

   V x D 

Re = ----------------------- 

      N 

On : 

V = Velocitat mitja circulant de l’aigua, en m/s. 

D = Diàmetre interior de la canonada, en m. 

Ν = Viscositat cinemàtica del líquid, en m2/s. 

 

El valor del número de Reynolds, referit al corrent d’un líquid en l’interior d’una canonada, 

determina el tipus d’aquest corrent: 

 

 Re < 2.000, Corrent laminar. Influeixen els esforços que corresponen a la 

viscositat, referits al número de Reynolds. 

 Re > 40.000, Corrent turbulent. Influeix la rugositat de les parets de la canonada, 

referida al coeficient de fregament λ. 

 2.000 < Re < 40.000, Règim de transició, podent determinar corrents d’una o un 

altra classe. Influeixen simultàniament el número de Reynolds i la rugositat. 

 Quan Re = 2.000, es produeix la velocitat crítica inferior. 

 Quan Re = 40.000, es produeix la velocitat crítica superior. 

Un cop coneguts aquests paràmetres, es fa sevir la fórmula de Darcy�Weisbach, per a 
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l’obtenció de pèrdues de càrrega en conduccions, i que obeeix a la seguent expressió: 

 

    V2 

J = λ ----------------- 

2 · g · D 

On: 

J = pèrdua de càrrega unitària. 

λ = Coeficient de fregament. 

V = velocitat mitja circulant. 

g = acceleració de la gravetat. 

D = diàmetre interior de la canonada. 
 
 
Càlcul del coeficient de fregament (λ) 
 
Existeixen un gran número de fórmules empíriques per a determinar el coeficient de 

fregament, però el cas més general es considerar el coeficient de fricció λ com funció del 

número de Reynolds (Re) i de la rugositat relativa de la tuberia (K/D). 

 

La influència d’aquests dos paràmetres sobre el coeficient de fregament és 

quantitativament molt diferent segons les característiques del corrent. En règim laminar 

desapareix la influència del terme del fregament, perquè els fregaments de la superfície 

resten envoltats en un moviment ordenat i λ només depèn de Re. Per al contrari, quan el 

número de Reynolds és molt alt, la seva influència s’anul·la, resultant λ dependent només 

de la rugositat relativa. 

 

En la zona de transició influeix simultàniament Re y K/D (Fórmula de Colebrook) : 

 

 
 
Va ser desenvolupada empíricament i pot considerar�se d’aplicació general per a 

canonades llises, semirugoses, i rugoses, per a Re > 2000 ( a excepció del règim laminar, 

Re< 2000, en què s’ha d’utilitzar la fórmula de Poiseuille) 
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3.2.2. Pèrdues localitzades 
 
Les pèrdues de càrrega localitzades són pèrdues addicionals d’un accessori o peça 

especial que es corresponen amb una pèrdua de càrrega equivalent a una longitud 

determinada de canonada recta del mateix diàmetre. 

 

Depenen únicament de la velocitat i del tipus de peça especial originària de la pèrdua. 

Així, el seu càlcul respon a la seguent expressió: 

 
on: 

 

ξ1: Paràmetre sense dimensions que depèn del tipus i forma de peça originària de la 

pèrdua localitzada 

V: velocitat del fluid en m/s 

g: acceleració de la gravetat en m/s2 

 
Càlcul de ξ1 
 

Al cas del present projecte, les peces que s’incorporen a les conduccions són colzes. 

Per a l’obtenció del paràmetre ξ1 es faran servir els seguents valors: 

 

α 20 40 60 80 90 100 120 140 

ξ1 0,046 0,139 0,364 0,740 0,984 1,260 1,861 2,481 

obtinguts del llibre “Manual General” de Uralita, editorial Paraninfo, pàgina 132. 

 

 

4. LÍNIA PIEZOMÈTRICA 
 
El perfil ha estat realitzat assumint les dades sobre els cabals de l'afluent de la relació de 

dimensionament: 

 

Cabal punta al procés biològic  4,10 m3/h 

Cabal mig al procés biològic   2,70 m3/h 

Cabal màxim al pretractament  13,50 m3/h 
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Després dels càlculs pertinents la línia piezomètrica queda així: 

 

4.1. ARQUETA DE SORTIDA 
 
Cota sortida   11,60 m  

Cota entrada   11,65 m  
 

4.2. AIGUAMOLLS CONSTRUÏTS 
 
Cota sortida   13,50 m  

Cota entrada   13,70 m  

 
4.3. DECANTADOR DIGESTOR (TANC IMHOFF) 
 
Cota sortida   13,70 m  

Cota entrada   13,80 m  

 
4.4. BOMBAMENT 
 
Cota sortida   13,40 m  

Cota entrada   11,65 m  

 
 
4.5. TAMISAT 
 
Cota sortida   11,65 m  

Cota entrada   12,40 m 

 
4.6. ARQUETA ENTRADA 
 
Cota sortida   12,40 m 

Cota entrada   13,20 m 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Per al càlcul estructural dels elements de l’EDAR s’ha aplicat el mètode dels Estats Límits 

de la Instrucció EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”.  

 

Es defineix com Estat Límit aquelles situacions per les que, de ser superades, pot 

considerar-se que l’estructura no compleix algunes de les funcions per les que ha estat 

projectada. Es consideren els Estats Límit Últims i els Estats Límit de Servei.  

 

Els Estats Límit Últims engloben tots aquells que produeixen la posada en fora de servei 

de l’estructura, per col·lapse o ruptura de la mateixa o d’una part d’ella. S’inclou dins la 

denominació d’Estat Límit de Servei totes aquelles situacions de l’estructura per les que 

no es compleixen els requeriments de funcionalitat, comoditat, durabilitat o d’altres 

aspectes requerits. 

 
2. ELEMENTS A ESTUDIAR 
 

 Arquetes d’entrada i sortida 
 Arquetes de mesura de cabal 
 Tamís de canal amb cargol compactador  
 Decantador-digestor (Tanc Imhoff) 

 

3. BASES DE DISSENY 
 
3.1. NORMATIVA 
 
La principal normativa utilitzada és la normativa espanyola, la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. S’ha utilitzat per la definició de la classe d’exposició, el nivell de 

control d’execució, els coeficients de majoració de càrregues, els materials i les quanties 

geomètriques mínimes. 

 

3.2. CLASSES D’EXPOSICIÓ I MATERIALS UTILITZATS 
 
3.2.1. Classes d’exposició 
 
La classe d’exposició dels elements estructurals en aquesta obra és la classe IV ja que 

es tracta d’una estació de tractament d’aigua, tal com indica l’article 8 de la EHE-08. A 

més, la classe específica d’exposició serà Qb, com indica el mateix article de la instrucció 

que cita com exemple d’exposició Qb les estacions de tractament d’aigua d’aigües 

residuals amb substancies d’agressivitat mitjana. 
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3.2.2. Formigó 
 
El tipus de formigó utilitzat serà HA-30/B/20/IV+Qb. La resistència característica 

mecànica del formigó és: 

 Resistència característica (fck): 30 N/mm2 

 Resistència de càlcul (fcd): 20 N/mm2 

 Mòdul d’elasticitat (Ec): 40000 N/mm2 

 
3.2.3. Acer 
 
L’acer de les barres per armat serà del tipus B-500S. Las principals característiques 

d’aquest tipus d’acer són: 

 Resistència característica (fyk): 500 N/mm2 

 Resistència de càlcul (fyd=1,15*fyk): 435 N/mm2 

 

3.2.4. Resum 
 
A continuació s’adjunta un resum de les característiques dels materials utilitzats: 

 Classe d’exposició general: IV 

 Classe d’exposició específica: Qb 

 Tipus de formigó: HA-30/B/20/IV+Qb 

 Mòdul d’elasticitat formigó (Ec): 40000 N/mm2 

 Resistència característica del formigó (fck): 30 N/mm2 

 Coeficient seguretat resistència formigó: 1,5 

 Resistència de càlcul del formigó (fcd): 20 N/mm2 

 Tipus d’acer armadures: B-500S 

 Resistència acer armadures (fyk): 500 N/mm2 

 Coeficient seguretat resistència acer: 1,15 

 Resistència de càlcul de l’acer (fyd): 435 N/mm2 
 

4. ACCIONS SOBRE ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
Les accions que s'han tingut en compte per al càlcul i comprovació de les estructures de 

formigó armat d'aquest projecte són les següents: 

 

4.1. ACCIONS PERMANENTS 
 
Les accions permanents són aquelles que actuen en tot moment i són constants en 

magnitud i posició. Dins d'aquest grup s'engloben el pes propi de l'estructura, accessoris i 
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de l'equipament fix. 

 

4.1.1. Pesos propis 
 
Es refereix al pes dels elements resistents, que en aquest projecte són elements de 

formigó armat, de manera que s'ha considerat un pes específic de 2,5 t/m3. 

 

4.1.2. Càrregues mortes 
 
Són les degudes a elements no resistents i que carreguen sobre els resistents. A 

continuació es nomenen les accions principals amb els pesos específics corresponents: 

 

4.1.3. Empentes de terres 
 
Per al càlcul de les empentes de terres sobre els murs perimetrals, es considera una 

càrrega de densitat aparent 17 kN/m3
 i un angle de fricció intern de 30º (amb pressions 

horitzontals corresponents a una empenta amb coeficient ka = 0,33). El coeficient 

d'empenta de terres al repòs (ko) serà de 0,5. 

 

4.2. ACCIONS VARIABLES 
 
Són aquelles que poden actuar o no sobre l'estructura. Dins d'aquest grup s'inclouen 

sobrecàrregues d'ús, accions climàtiques, accions degudes al procés constructiu, etc. 

 

4.2.1. Sobrecàrregues d'ús 
 
Les sobrecàrregues d'ús estan formades per aquelles accions derivades de la utilització 

de l'estructura, i que per tant no són constants en posició ni magnitud. Com que sobre els 

elements estructurals a dissenyar no es permetrà el pas de trànsit rodat, s'ha pres una 

sobrecàrrega d'ús de 10 kN/m2. 

 

4.2.2. Empenta de líquids 
Sobre els murs de les estructures actua l'empenta dels líquids emmagatzemats, per al 

qual s'ha considerat un coeficient de valor unitat. 

 

 

 

 

 



Document 1. Memòria i Annexos 
 

ANNEX 10. CÀLCUL ESTRUCTURAL 6

5. CÀLCUL ESTRUCTURAL 
 
5.1. COMPROVACIÓ A TALLANT 
 
Determinació dels esforços que actuen en funció de les dimensions de l’estructura a,b,h 

on a i b son els costats i h la profunditat. 

 

 
 

On: 

 

m és el moment, en Nm 

v és el tallant, en N 

fmax és la fletxa màxima, en m 

h és la profunditat de l’aigua, en m 

� és un coeficient que que s’obté de la figura que s’adjunta aquí sota 

E és el mòdul elàstic del formigó 

e és el gruix del mur, en mm 

 

 
 

Cal comprovar si la paret és suficient per resistir els esforços tallants sense armadura, 

mitjançant la fórmula de la instrucció espanyola. 

 

Donada una relació h/b, s’obté un valor α per calcular el tallant. 
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La comprovació que cal realitzar és: 

 

 

Si aquesta condició es compleix, no cal armadura transversal. 

 
5.2. ARMAT VERTICAL DE LES PARETS 
 
La comprovació a fissuració constitueix el principal problema de càlcul de les parets de 

dipòsits, per al qual s'emprarà el mètode d'estat límit d'obertura de fissures. L'obertura 

màxima de fissures admesa serà Wmàx = 0,1 mm El càlcul de les armadures de flexió les 

determinarem per consideracions de fissuració. 

 

5.2.1. Armadura vertical 
 
Per l’armadura vertical de la paret major es calcularà el moment vertical mve amb la 

fórmula (1). 

 

Donada una relació h/b, s’obté un valor α per calcular el moment. 

 

A continuació cal calcular el mòdul de fissuració mitjançant la seguent fórmula de càlcul. 
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On:   

e és l’espessor de la paret en m 

mve és el moment unitari en kNm/m 

k factor de fissuració 

 

El resultat del càlcul és un mòdul de k. A partir de l’àbac que s’adjunta a continuació per 

una obertura màxima de fissura de 0,1mm i s’obté una combinació de diàmetre de barres 

i separació. Això significa una quantia total que cal verificar que supera la quantia 

geomètrica mínima. 

 
 

5.2.2. Comprovació de la secció a trencament 
 
És necessari comprovar la secció front a trencament, havent de resultar un coeficient de 

seguretat major a 1,4. 
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5.3. ARMAT HORITZONTAL DE LES PARETS 
 
5.3.1. Flexió d’encastament 
 
Anàlogament al cas de l’armadura horitzontal, cal trobar el valor del paràmetre α pel cas 

del moment horitzontal d’encastament per una relació h/b donada. 

 

A continuació cal calcular el mòdul k de fissuració mitjançant la fórmula de càlcul (6). I a 

partir de l’àbac per una obertura màxima de fissura de 0,1mm i s’obté una combinació de 

diàmetre de barres i separació. Això significa una quantia total que cal verificar que 

supera la quantia geomètrica mínima. 

 

5.3.2. Tracció 
 
A l’armadura anterior se li ha de sumar la de tracció deguda a l’empenta hidrostàtica i del 

terreny. Aquestes armadures suporten l’empenta amb una tensió d’acer baixa de 

100N/mm2
 i poden disposar-se uniformement distribuïdes, la meitat a cada cara de la 

placa. 

 

La quantia a posar és: 

 

 
 

5.4. ARMAT DE LA LLOSA 
 
Les armadures de les lloses es determinen suposant l’estructura buida en funció del pes 

unitari de la paret (p). 

 

5.4.1. Armat de flexió 
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On: 

m és el moment, en Nm 

p és el pes de la paret, N/m 

a i b les dimensions en planta del tanc, en metres 

 

Un cop obtinguts els moments cal comprovar les fissuracions i dimensionar l’armat 

gràcies al mòdul de fissuració k, com s’ha fet als partats anteriors. 

 
5.4.2. Armat de tracció 
 
A l’armat anterior cal sumar-li l’armat de tracció calculat com a l’apartat 5.3.2. 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 17/05/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,00h Cap de collaA0112000

 €19,83h Oficial 1aA0121000

 €17,35h Oficial 1a electricistaA012H000

 €17,35h Oficial 1a muntadorA012M000

 €14,96h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €20,86h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,49h Manobre especialistaA0130000

 €18,09h PeóA0132000

 €15,71h Ajudant encofradorA0133000

 €15,69h Ajudant electricistaA013H000

 €15,71h Ajudant muntadorA013M000

 €17,61h AjudantA013U001

 €16,61h ManobreA0140000

 €13,74h Manobre especialistaA0150000

 €17,86h PeóA0160000

 €215,48UT CONTENIDOR DE 0,3 M3, INCLOS TRANPORTPC03



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 17/05/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,82h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €52,99h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €68,24h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €15,75h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €50,75h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €63,10h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €139,80h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €39,10h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €55,41h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €67,25h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €113,19h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)C131U062

 €56,79h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €59,35h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €65,90h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040

 €12,35h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €8,69h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €37,65h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €39,34h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,29h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €74,45h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €81,03h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €35,62h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €44,12h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €37,14h Camió grua de 5 tC1503U10

 €49,08h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €1,75h Vibrador intern de formigóC1700006

 €90,61h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €1,27H Formigonera de 165 lC1705600

 €55,27h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 17/05/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €63,39h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €67,08h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €13,64h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsadaC200K000

 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,30h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €6,15h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €15,85h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €3,46h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 17/05/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,94m3 AiguaB0111000

 €17,50t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €19,68t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €17,44m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €14,03t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €17,37t Grava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmB0332A00

 €26,35m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 80 a 120 mm de
diàmetre

B033U040

 €14,53m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €3,22m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €83,80t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,09kg Calç aèria CL 90B0532310

 €324,25t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €41,42m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €65,00m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B064M100

 €77,69m3 Formigó HA-25, de consistència plàstica i granulat màxim 10
mm, classe d'expossició I, contingut ciment >= 250 kg/m3,
inclòs transport a l'obra.

B0652P29

 €88,25m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P22

 €78,71m3 Morter M-80B071UC01

 €1,07kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €2,26m2 Tela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 4,13 mm

B0A218ST

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €1,20m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 17/05/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,27l DesencofrantB0DZA000

 €1,28u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €1,30u Bloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm
de cara vista, amb una ranura horitzontal, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

B0E2I4L6

 €6,31m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0005

 €30,43m3 Cànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0010

 €4,80m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0030

 €16,15m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0035

 €30,04u Pal de tub d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 60 mm i
d'alçària 2,30 m

B6AZ1234

 €4,62m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòdulsB7911000

 €1,89m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares

B7B1U002

 €24,34t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U012

 €3,63m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 90 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

BD5AU110

 €16,71m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior d'1 kg/cm2

BD7J0015

 €65,32u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €235,47u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €67,35u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €128,44u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 17/05/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,80m2 Tapa metalica realitzada amb xapa estriada de 5 mm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic

BDDZU002

 €5,76u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €3,12m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U606

 €5,11m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U609

 €11,45m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U612

 €113,30u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

BFV1C002

 €550,00u Ventosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada
amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.

BFV3PD01

 €1.457,63UT CONJUNT MESURABG12

 €189,00U Caixa general de protecció CGP-9BG11001E

 €7.369,00u quadre de distribució i control de motors format per armari
de dimensions 1.200 x 600 x 400, amb iluminació interior,
porta i sócol, contenint proteccions magnetotèrmiques i
diferencials generals, font d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5
A; 2 conjunts per 1,0kW d'arrancada amb variador de
frecuencia marca ALTIVAR o equivalent amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles
tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta,
posicionador manual del variador. 

BGZQDC1

 €209,77u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
alt, amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora

BHN85860

 €862,61u Cabalímetre electromagnètic DN 65
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 120 m3/h

BM1ED65T

 €2,71u Subministrament de Phragmites sp, Hyparrhenia sp, Scirpus
sp, Juncus sp, Tipha sp i similars subministrades en torreta
de 9 cm

BR4Y1002



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 17/05/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €66,08m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060P021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,11400/R 13,740001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 15,11400 15,11400
Maquinària:

0,76200/R 1,270000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,76200 0,76200
Materials:

0,169200,940000,180B0111000 =xAiguam3

11,3750017,500000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

21,7465014,030001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

16,7600083,800000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 50,05070 50,05070
Altres:

% 0,1511415,114001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,15114 0,15114

COST DIRECTE 66,07784

66,07784COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,55m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

D070I025 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,42700/R 13,740001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 14,42700 14,42700
Maquinària:

0,92075/R 1,270000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 0,92075 0,92075
Materials:

0,188000,940000,200B0111000 =xAiguam3

30,1104019,680001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

16,7600083,800000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

36,000000,09000400,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 83,05840 83,05840



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 17/05/12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,144271,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 98,55042

98,55042COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,66m2 Plantació manual de planta higròfita tipus Typha sp o similar
amb una densitat mínima de 6 p/m2, sobre pendent màx.
3H:2V, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra.

DR64001 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02100/R 21,000000,001A0112000 =xCap de collah

1,16816/R 20,860000,056A012P000 =xOficial 1a jardinerh

1,28592/R 17,860000,072A0160000 =xPeóh

Subtotal... 2,47508 2,47508
Maquinària:

0,07530/R 37,650000,002C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

0,07124/R 35,620000,002C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,14654 0,14654
Materials:

0,033840,940000,036B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,03384 0,03384

COST DIRECTE 2,65546

2,65546COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 17/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €353,04UT Contenidor de 0,3 m³ de capacitat. Material: PVC2.4-1 Rend.: 0,714P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

301,79272/R 215,480001,000PC03 =xCONTENIDOR DE 0,3 M3, INCLOS TRANPORTUT

Subtotal... 301,79272 301,79272

34,4345511,41%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 336,22727

16,811365,00%DESPESES INDIRECTES

353,03863COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,01m2 Paret de 20 cm de gruix, de bloc foradat llis de 40x20x20
cm, prefabricat de formigó de dues cares vistes i amb ranura
horitzontal, inclou subministrament, transport i col.locació

F6180010 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,84645/R 19,830000,2444A0121000 =xOficial 1ah

2,02974/R 16,610000,1222A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,87619 6,87619
Materials:

16,250001,3000012,500B0E2I4L6 =xBloc de morter de ciment, foradat, llis, de 400x200x200 mm
de cara vista, amb una ranura horitzontal, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

u

1,5768198,550420,016D070I025 =xMorter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200 kg/m3
de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

m3

Subtotal... 17,82681 17,82681

0,068761,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 24,77176

1,238595,00%DESPESES INDIRECTES

26,01035COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,67m Tub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, SN 8 kN/m2, previst
per a una pressió interior de 1kg/cm2, inclou aquesta unitat
el subministrament, col.locació i la unió entre tubs. Assentat i
recobert amb sorra. Tot inclòs completament acabat i provat
segons norma UNE EN 1610.

FD7J0015 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81828/R 17,350000,1048A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,74073/R 16,610000,1048A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,55901 3,55901
Materials:

17,0442016,710001,020BD7J0015 =xTub PEAD ó Polipropilè DN 315 mm, doble paret SN 8
kN/m2, norma prEN 13476-1, previst per a una pressió
interior d'1 kg/cm2

m

Subtotal... 17,04420 17,04420



PROJECTE CONSTRUCTIU DE L´EDAR I COL·LECTORS EN ALTA D´ULTRAMORT

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 17/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,035591,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,63880

1,031945,00%DESPESES INDIRECTES

21,67074COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,97m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 20,778P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20214/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,98614/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,18828 1,18828
Maquinària:

2,55029/R 52,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,30369/R 63,100000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,37867/R 39,340000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,23265 3,23265
Materials:

0,315506,310000,050B2RB0005 =xCànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 0,31550 0,31550

COST DIRECTE 4,73643

0,236825,00%DESPESES INDIRECTES

4,97325COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,79m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

G219U105 Rend.: 17,500P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,24000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

1,13314/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,17086/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,54400 2,54400
Maquinària:

0,16114/R 2,820001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh

0,90000/R 15,750001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,06114 1,06114
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 17/05/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 3,60514

0,180265,00%DESPESES INDIRECTES

3,78540COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,70m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 196,193P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02173/R 21,000000,203A0112000 =xCap de collah

0,10423/R 20,490000,998A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12596 0,12596
Maquinària:

0,25816/R 50,750000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,50322/R 49,290002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,76138 0,76138
Materials:

1,680004,800000,350B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 1,68000 1,68000

COST DIRECTE 2,56734

0,128375,00%DESPESES INDIRECTES

2,69571COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,50m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 30% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U113 Rend.: 92,071P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05748/R 21,000000,252A0112000 =xCap de collah

0,14923/R 13,740001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,20671 0,20671
Maquinària:

0,50399/R 68,240000,680C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,51839/R 139,800001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,36635/R 113,190000,298C131U062 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)h

2,64025/R 81,030003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 5,02898 5,02898

COST DIRECTE 5,23569

0,261785,00%DESPESES INDIRECTES

5,49747COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,99m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 30% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U103 Rend.: 29,363P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,30395/R 21,000000,425A0112000 =xCap de collah

0,46794/R 13,740001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,77189 0,77189
Maquinària:

0,87150/R 68,240000,375C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,88707/R 55,410001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

5,03593/R 49,290003,000C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 7,79450 7,79450

COST DIRECTE 8,56639

0,428325,00%DESPESES INDIRECTES

8,99471COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,40m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U020 Rend.: 160,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02599/R 21,000000,198A0112000 =xCap de collah

0,08648/R 13,740001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,11247 0,11247
Maquinària:

0,42325/R 67,250001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17569/R 56,790000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,41476/R 65,900001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11020/R 35,620000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,12390 1,12390
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,864003,220001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i

transport a l'obra
m3

Subtotal... 3,91100 3,91100

COST DIRECTE 5,14737

0,257375,00%DESPESES INDIRECTES

5,40474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,10m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material seleccionat procedent de la pròpia obra, mesurat
sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 19,200P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27344/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

0,85875/R 13,740001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,13219 1,13219
Maquinària:

1,44297/R 55,410000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,64323/R 12,350001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,18552/R 35,620000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,27172 2,27172
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,50300 0,50300

COST DIRECTE 3,90691

0,195355,00%DESPESES INDIRECTES

4,10226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,05m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 10,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21000/R 21,000000,100A0112000 =xCap de collah

0,27480/R 13,740000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,48480 0,48480
Maquinària:

1,95500/R 39,100000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,08690/R 8,690000,100C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,35620/R 35,620000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 2,39810 2,39810
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

20,9280017,440001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 20,97500 20,97500

COST DIRECTE 23,85790

1,192905,00%DESPESES INDIRECTES

25,05079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,42m3 Rebliment amb grava de 80 a 120 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228V200 Rend.: 10,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52500/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

1,37400/R 13,740001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,89900 1,89900
Maquinària:

1,95500/R 39,100000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,86900/R 8,690001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,71240/R 35,620000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,53640 3,53640
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

26,3500026,350001,000B033U040 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 80 a 120 mm de
diàmetre

m3

Subtotal... 26,39700 26,39700

COST DIRECTE 31,83240

1,591625,00%DESPESES INDIRECTES

33,42402COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,07m3 Estesa de capa de graveta de 8 a 12 mm esobre esplanada,
mesurat sobre perfil teòric

G228VV00 Rend.: 10,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,31500/R 21,000000,150A0112000 =xCap de collah

0,68700/R 13,740000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,00200 1,00200
Maquinària:

0,39100/R 39,100000,100C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,43450/R 8,690000,500C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,35620/R 35,620000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,18170 1,18170
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

10,2135617,370000,588B0332A00 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 5 a 12 mmt

Subtotal... 10,26056 10,26056

COST DIRECTE 12,44426

0,622215,00%DESPESES INDIRECTES

13,06647COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,36m2 Fumigat sobre terreny existent amb substància que eviti la
proliferació de males herbes a la parcel·la de l'EDAR.

G228VVLK Rend.: 10,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,34350/R 13,740000,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,34350 0,34350

COST DIRECTE 0,34350

0,017185,00%DESPESES INDIRECTES

0,36068COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,88m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i
transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G22DU020 Rend.: 308,294P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01635/R 21,000000,240A0112000 =xCap de collah

0,06380/R 20,490000,960A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08015 0,08015
Maquinària:

0,19649/R 63,100000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,25521/R 39,340002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,45170 0,45170
Materials:

0,3043030,430000,010B2RB0010 =xCànon per a la deposició controlada a planta de
compostatge, o centre de selecció+transferència, de residus
vegetals bruts, nets i soques i troncs inerts, procedents de
construcció o demolició, amb codis 200201, segons el
Catàleg Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 0,30430 0,30430
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COST DIRECTE 0,83615

0,041815,00%DESPESES INDIRECTES

0,87796COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,89m3 Formigó per protecció de pou HA-25/P/10/I de consistència
plàstica i granulat màxim 10 mm per a fonaments i encepats,
inclòs col·locació, vibrat i curat

G450A095 Rend.: 23,400P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89744/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

1,69487/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,54615/R 18,090002,000A0132000 =xPeóh

1,34274/R 15,710002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 5,48120 5,48120
Maquinària:

0,17949/R 1,750002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,32333/R 90,610000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,81282/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,31564 3,31564
Materials:

81,5745077,690001,050B0652P29 =xFormigó HA-25, de consistència plàstica i granulat màxim 10
mm, classe d'expossició I, contingut ciment >= 250 kg/m3,
inclòs transport a l'obra.

m3

Subtotal... 81,57450 81,57450

COST DIRECTE 90,37134

4,518575,00%DESPESES INDIRECTES

94,88991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,10m3 Formigó HA-30/B/20/IV+Qb de consistència tova i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

G450A356 Rend.: 20,237P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,03770/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

2,93966/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,78781/R 18,090002,000A0132000 =xPeóh

1,55260/R 15,710002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 7,31777 7,31777
Maquinària:

0,41508/R 1,750004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

5,37293/R 90,610001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,36468/R 6,150001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,93986/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 7,09255 7,09255
Materials:

1,598000,940001,700B0111000 =xAiguam3

92,6625088,250001,050B0653P22 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 94,26050 94,26050

COST DIRECTE 108,67082

5,433545,00%DESPESES INDIRECTES

114,10436COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €80,94m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450M100 Rend.: 23,400P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,89744/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

1,69487/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50513/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth

1,41966/R 16,610002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,51710 5,51710
Maquinària:

0,17949/R 1,750002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,32333/R 90,610000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,81282/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,31564 3,31564
Materials:

68,2500065,000001,050B064M100 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 68,25000 68,25000

COST DIRECTE 77,08274

3,854145,00%DESPESES INDIRECTES

80,93688COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €6.800,00ut Partida que valora les següents actuacions per a la formació
de l'entrada a l'EDAR d'acord plànols:
1.Col·locació de porta d'acer galavnitzada i pintada de dues
fulles de 4,00 m de pas llire en total (2,00 m per fulla) i
alçada de 2,30m.
2. Col·locació de porta d'acer galavnitzada i pintada d'una
fulla per entrada d'home de mides 1,20 x 2,30 m.
3. Execució de panys de paret de 2,30 m d'alçada amb bloc
de formigó massissat amb HM20, sobre fonament de
formigó armat HA25 de dimensions 0,4 x 0,4 m i armat amb
acer B500S amb graella DN 12 mm i quadricula 20x20 cm.
sobre formigó de neteja HM20 de 10 cm de gruix.
4. Col·locació de dos punts de llum amb suport metàl·lic
sobre paret de formigó, bàcul esfèric i làmpades VSAP 125
w.

G450M1PE Rend.: 1,000P- 19

 €84,42m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat i curat

G450M500 Rend.: 24,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87500/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

2,47875/R 19,830003,000A0121000 =xOficial 1ah

1,50750/R 18,090002,000A0132000 =xPeóh

1,30917/R 15,710002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 6,17042 6,17042
Maquinària:

0,35000/R 1,750004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

4,53050/R 90,610001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,30750/R 6,150001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

0,79250/R 15,850001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 5,98050 5,98050
Materials:

68,2500065,000001,050B064M100 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 68,25000 68,25000

COST DIRECTE 80,40092

4,020055,00%DESPESES INDIRECTES

84,42097COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,14kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01890/R 21,000000,243A0112000 =xCap de collah

0,19632/R 19,830002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,17434/R 17,610002,673A013U001 =xAjudanth
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Subtotal... 0,38956 0,38956
Maquinària:

0,02600/R 37,140000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00535/R 2,140000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00578/R 2,310000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,03713 0,03713
Materials:

0,010701,070000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,66170 0,66170

COST DIRECTE 1,08839

0,054425,00%DESPESES INDIRECTES

1,14281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,59m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,20000/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

4,53257/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,03771/R 17,610003,000A013U001 =xAjudanth

5,69486/R 16,610003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,46514 17,46514
Maquinària:

1,12183/R 49,080000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,70286/R 6,150001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,82469 1,82469
Materials:

1,290000,430003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,200001,200001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,170252,270000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,512001,280000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,17225 3,17225

COST DIRECTE 22,46208

1,123105,00%DESPESES INDIRECTES

23,58518COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €23,08m Reixat d'acer d'alçària total 2,30m amb tela metàl.lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat colr verd, 50
mm de pas de malla i diàmetre 4,13 mm, i suports formats
per perfil circular DN 60 mm d'acer galvanitzat amb passamà
per a fixació connexió a terra, col.locats cada 3 m sobre
daus de formigó

G6A1K636 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,73500/R 17,350000,100A012M000 =xOficial 1a muntadorh

1,49600/R 14,960000,100A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

1,57100/R 15,710000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,80200 4,80200
Materials:

5,876002,260002,600B0A218ST =xTela metàl.lica de simple torsió de filferro galvanitzat i
plastificat de 50 mm de pas de malla i de D 4,13 mm

m2

10,2136030,040000,340B6AZ1234 =xPal de tub d'acer galvanitzat i pintat de diàmetre 60 mm i
d'alçària 2,30 m

u

1,0176066,077840,0154D060P021 =xFormigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 17,10720 17,10720
Altres:

% 0,072034,802001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,07203 0,07203

COST DIRECTE 21,98123

1,099065,00%DESPESES INDIRECTES

23,08029COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,78m2 Làmina drenant de polietilè d'alta densitat, col.locada no
adherida

G7911001 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,97450/R 19,830000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,49150/R 16,610000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,46600 5,46600
Maquinària:

0,81840/R 13,640000,060C200K000 =xSoldadora automàtica d'extrusió autopropulsadah

Subtotal... 0,81840 0,81840
Materials:

4,851004,620001,050B7911000 =xLàmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòdulsm2

Subtotal... 4,85100 4,85100
Altres:

% 0,081995,466001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,08199 0,08199
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COST DIRECTE 11,21739

0,560875,00%DESPESES INDIRECTES

11,77826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,97m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, inclòs pèrdues
per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de
superfície d'assentament, totalment col·locat

G7B1U020 Rend.: 50,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,04200/R 21,000000,100A0112000 =xCap de collah

0,39660/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,31420/R 15,710001,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 0,75280 0,75280
Materials:

2,079001,890001,100B7B1U002 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares

m2

Subtotal... 2,07900 2,07900

COST DIRECTE 2,83180

0,141595,00%DESPESES INDIRECTES

2,97339COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,58m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07500/R 21,000000,500A0112000 =xCap de collah

0,09814/R 13,740001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,17314 0,17314
Maquinària:

0,40564/R 56,790001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,42393/R 59,350001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,15757/R 44,120000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,98714 0,98714
Materials:

0,047000,940000,050B0111000 =xAiguam3

17,4360014,530001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 17,48300 17,48300
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COST DIRECTE 18,64328

0,932165,00%DESPESES INDIRECTES

19,57544COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €33,67t Mescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U012 Rend.: 110,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19091/R 21,000001,000A0112000 =xCap de collah

0,36055/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,74509/R 20,490004,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,29655 1,29655
Maquinària:

4,73773/R 74,450007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,50245/R 55,270001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,57627/R 63,390001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,60982/R 67,080001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,42627 6,42627
Materials:

24,3400024,340001,000B9H1U012 =xMescla bituminosa en calent S-12, amb granulat calcàri,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,34000 24,34000

COST DIRECTE 32,06282

1,603145,00%DESPESES INDIRECTES

33,66596COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €340,46t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

324,25000324,250001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 324,25000 324,25000

COST DIRECTE 324,25000

16,212505,00%DESPESES INDIRECTES

340,46250COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €4,67m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 90
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació

GD5AU011 Rend.: 53,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07925/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,37415/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,25925/R 13,740001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,71265 0,71265
Materials:

3,738903,630001,030BD5AU110 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 90 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

m

Subtotal... 3,73890 3,73890

COST DIRECTE 4,45155

0,222585,00%DESPESES INDIRECTES

4,67413COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.530,51UT Conjunt de mesura de doble tarifaGG1200E Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1.457,630001.457,630001,000BG12 =xCONJUNT MESURAUT

Subtotal... 1.457,63000 1.457,63000

COST DIRECTE 1.457,63000

72,881505,00%DESPESES INDIRECTES

1.530,51150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7.839,78UT Suministre y muntatge de quadre de distribució i control de
motors format per armari de dimensions 1.200 x 600 x 400,
amb iluminació interior, porta i sócol, contenint proteccions
magnetotèrmiques i diferencials generals, font d'alimentació
230 VAC / 24 VDC 5 A, disjuntor magnetotèrmic, interruptor
diferencial, contactors, reles tèrmics, polsadors d'arrancada i
aturada, selector manual/automàtic, pilots de funcionament i
defecta. Totalment instal.lat i provat.

GG1300E Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,70000/R 17,350002,000A012H000 =xOficial 1a electricistah

62,76000/R 15,690004,000A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 97,46000 97,46000
Materials:
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7.369,000007.369,000001,000BGZQDC1 =xquadre de distribució i control de motors format per armari de

dimensions 1.200 x 600 x 400, amb iluminació interior, porta
i sócol, contenint proteccions magnetotèrmiques i
diferencials generals, font d'alimentació 230 VAC / 24 VDC 5
A; 2 conjunts per 1,0kW d'arrancada amb variador de
frecuencia marca ALTIVAR o equivalent amb disjuntor
magnetotèrmic, interruptor diferencial, contactors, reles
tèrmics, polsadors d'arrancada i aturada, selector
manual/automàtic, pilots de funcionament i defecta,
posicionador manual del variador. 

u

Subtotal... 7.369,00000 7.369,00000

COST DIRECTE 7.466,46000

373,323005,00%DESPESES INDIRECTES

7.839,78300COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €239,97u Caixa general de protecció CGP-9 de 25 A amb aïllament de
poliester reforçat IP-437 amb fusibles i bases portafusibles
tipus H mida 1 de 3x10 a, neutre seccionable i borns
bimetal.lics per a cable de 6 mm2 de secció, amb caixa i
tapa per a protecció de cables, segons especificacions i
normativa de la companyia subministradora, inclòs transport
a obra, muntatge, fixació i connexionat

GG11001E Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,10000/R 21,000000,100A0112000 =xCap de collah

19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

17,61000/R 17,610001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 39,54000 39,54000
Materials:

189,00000189,000001,000BG11001E =xCaixa general de protecció CGP-9U

Subtotal... 189,00000 189,00000

COST DIRECTE 228,54000

11,427005,00%DESPESES INDIRECTES

239,96700COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €232,58u Llumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb
làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, amb
bastidor metàl.lic i cúpula reflectora, acoblada al suport.

GHN85861 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,07250/R 17,350000,350A012H000 =xOficial 1a electricistah

5,49150/R 15,690000,350A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 11,56400 11,56400
Materials:
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209,77000209,770001,000BHN85860 =xLlumenera simètrica amb difusor troncocònic de plàstic, amb

làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 100 W, de preu
alt, amb bastidor metàl.lic i cúpula reflectora

u

Subtotal... 209,77000 209,77000
Altres:

% 0,1734611,564001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,17346 0,17346

COST DIRECTE 221,50746

11,075375,00%DESPESES INDIRECTES

232,58283COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,86m2 Subministrament i plantació de planta higròfita tipus
Phragmites Australis amb una densitat mínima de 4 u/m2,
amb mitjans manuals sobre terreny de pendent màxim
3H:2V, inclosos els regs d'arrelament i manteniment
necessaris fins la recepció de l'obra

GR4Y1002 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

16,260002,710006,000BR4Y1002 =xSubministrament de Phragmites sp, Hyparrhenia sp, Scirpus
sp, Juncus sp, Tipha sp i similars subministrades en torreta
de 9 cm

u

2,655462,655461,000DR64001 =xPlantació manual de planta higròfita tipus Typha sp o similar
amb una densitat mínima de 6 p/m2, sobre pendent màx.
3H:2V, inclòs el seu manteniment fins la recepció de l'obra.

m2

Subtotal... 18,91546 18,91546

COST DIRECTE 18,91546

0,945775,00%DESPESES INDIRECTES

19,86123COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9.515,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la realització de
les tasques de seguretat i salut d'acord amb les
especificacions del Document nº5 del projecte.

HZA0SSA1 Rend.: 1,000P- 35

 €927,26u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 65 per cabal màxim de 13,5 m3/h.
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CED65T Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,49000/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,49000 20,49000
Materials:

862,61000862,610001,000BM1ED65T =xCabalímetre electromagnètic DN 65
Temperatura màxima fluid: 150ºC
Rang de cabals 0 a 120 m3/h

u
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Subtotal... 862,61000 862,61000

COST DIRECTE 883,10000

44,155005,00%DESPESES INDIRECTES

927,25500COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €412,00m Execució de perforació horitzontal dirigida amb camisa de
conducció de PEAD DN 160 mm PN16 pel creuament de la
C-252, incloent al preu:
1. Transport de maquinària, emplaçament i retirada de
l'equip de perforació.
2. Perforació pilot i col·locació d'una beina DN 160 mm.
3. Subconductat de tub PEAD DN 90 mm PN10.
4. Treballs de manipulació i soldadura.
5. Canvi d'emplaçament, preparatius nova perforació i
retirada de l'equip.
6. Càrrega i transport de les terres a abocador autoritzat
inclós canon d'abocament i de manteniment de l'abocador.

O251PHD1 Rend.: 1,000P- 37

 €456,00m Execució de perforació horitzontal dirigida amb camisa de
conducció de PEAD DN 250 mm PN16 pel creuament de la
C-252, incloent trasllat i emplaçament de la maquinària i el
material, execució de perforació pilot dirigida, suministre,
soldadura i introducció del tub, extracció de material, càrrega
i transport a l'abocador, elements i feines necessàries
totalment executada. 

Execució de perforació horitzontal dirigida amb camisa de
conducció de PEAD DN 250 mm PN16 pel creuament de la
C-252 (pas de lìnies elèctriques per a l'escomesa de l'EB2 i
EDAR), incloent al preu:
1. Transport de maquinària, emplaçament i retirada de
l'equip de perforació.
2. Perforació pilot i col·locació d'una beina DN 250 mm.
3. Subconductat de tubs PEAD DN 200 mm PN10.
4. Treballs de manipulació i soldadura.
5. Canvi d'emplaçament, preparatius nova perforació i
retirada de l'equip.
6. Càrrega i transport de les terres a abocador autoritzat
inclós canon d'abocament i de manteniment de l'abocador.

O251PHD2 Rend.: 1,000P- 38

 €759,06u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

ODD1U014 Rend.: 0,500P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,50000/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

79,32000/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

54,96000/R 13,740002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 144,78000 144,78000
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Maquinària:

25,99800/R 37,140000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,50000/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

15,85000/R 15,850000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 45,34800 45,34800
Materials:

99,4080041,420002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

7,8710078,710000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

235,47000235,470001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

128,44000128,440001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

32,8000032,800001,000BDDZU002 =xTapa metalica realitzada amb xapa estriada de 5 mm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic

m2

28,800005,760005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 532,78900 532,78900

COST DIRECTE 722,91700

36,145855,00%DESPESES INDIRECTES

759,06285COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,27u Tapa de 89cmx89cm d'acer estriada, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

ODDZU010 Rend.: 2,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,57500/R 21,000000,150A0112000 =xCap de collah

9,91500/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

6,87000/R 13,740001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,36000 18,36000
Maquinària:

3,71400/R 37,140000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,71400 3,71400
Materials:

1,5742078,710000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

32,8000032,800001,000BDDZU002 =xTapa metalica realitzada amb xapa estriada de 5 mm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic

m2

Subtotal... 34,37420 34,37420

COST DIRECTE 56,44820

2,822415,00%DESPESES INDIRECTES
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59,27061COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,31u Tapa de 69cmx69cm d'acer estriada, per a una càrrega de
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

ODDZU011 Rend.: 1,000P- 41

 €404,51u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i fins 3,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i tapa de
fosa dúctil i graons

OE21U012 Rend.: 0,750P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,00000/R 21,000000,250A0112000 =xCap de collah

52,88000/R 19,830002,000A0121000 =xOficial 1ah

54,64000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 114,52000 114,52000
Maquinària:

17,33200/R 37,140000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

2,33333/R 1,750001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

10,56667/R 15,850000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 30,23200 30,23200
Materials:

48,0472041,420001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

3,9355078,710000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

65,3200065,320001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

67,3500067,350001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

32,8000032,800001,000BDDZU002 =xTapa metalica realitzada amb xapa estriada de 5 mm
d'espessor, recercada en la seva part inferior amb angular
metàl·lic

m2

23,040005,760004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 240,49270 240,49270

COST DIRECTE 385,24470

19,262235,00%DESPESES INDIRECTES

404,50693COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,49m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U606 Rend.: 79,170P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,05305/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,25047/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,39687/R 15,710002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 0,70039 0,70039
Maquinària:

0,14622/R 35,620000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,18296/R 37,140000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01355/R 3,300000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01691/R 3,460000,387CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,35964 0,35964
Materials:

0,003760,940000,004B0111000 =xAiguam3

3,213603,120001,030BFB1U606 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 3,21736 3,21736

COST DIRECTE 4,27739

0,213875,00%DESPESES INDIRECTES

4,49126COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,75m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat segons norma UNE EN
805:2000.

OFB1U609 Rend.: 72,660P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05780/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,27291/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,43242/R 15,710002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 0,76313 0,76313
Maquinària:

0,15981/R 35,620000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,19986/R 37,140000,391C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01481/R 3,300000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01905/R 3,460000,400CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,39353 0,39353
Materials:

0,007520,940000,008B0111000 =xAiguam3

5,263305,110001,030BFB1U609 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 5,27082 5,27082
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 6,42748

0,321375,00%DESPESES INDIRECTES

6,74885COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,70m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 125 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U612 Rend.: 21,710P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19346/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

0,91340/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,44726/R 15,710002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 2,55412 2,55412
Maquinària:

0,16899/R 35,620000,103C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,21213/R 37,140000,124C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01566/R 3,300000,103C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,19284/R 3,460001,210CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,58962 0,58962
Materials:

0,014100,940000,015B0111000 =xAiguam3

11,7935011,450001,030BFB1U612 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 125 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 11,80760 11,80760

COST DIRECTE 14,95134

0,747575,00%DESPESES INDIRECTES

15,69891COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €186,29u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Segons a
les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE
EN 1074.

OK1V1VC02 Rend.: 1,000P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

31,42000/R 15,710002,000A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 55,45000 55,45000
Maquinària:

3,76500/R 37,650000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,90800/R 49,080000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 8,67300 8,67300
Materials:

113,30000113,300001,000BFV1C002 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 15 Kg.

u

Subtotal... 113,30000 113,30000

COST DIRECTE 177,42300

8,871155,00%DESPESES INDIRECTES

186,29415COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €648,82u Subministrament i col·locació de ventosa de tres funcions
per a gran cabal d'aire equipada amb vàlvula de tancament.
DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.

OK1V3PV09 Rend.: 1,000P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,20000/R 21,000000,200A0112000 =xCap de collah

19,83000/R 19,830001,000A0121000 =xOficial 1ah

35,22000/R 17,610002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 59,25000 59,25000
Maquinària:

3,76500/R 37,650000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

4,90800/R 49,080000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,67300 8,67300
Materials:

550,00000550,000001,000BFV3PD01 =xVentosa de tres funcions per a gran cabal d'aire equipada
amb vàlvula de tancament. DN 60/65. PN 10. Pes 24 Kg.

u

Subtotal... 550,00000 550,00000

COST DIRECTE 617,92300

30,896155,00%DESPESES INDIRECTES

648,81915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15.580,00ut Subministrament i muntatge de tamís autonetejant, per un
cabal de fins 100 m3/h, llum de pas 2,0 mm. DN 300.
Incloses les proves en buit i en càrrega, per a ser instal·lat a
l'obra civil definida als plànols.

OPTA01 Rend.: 1,000P- 48

 €1.564,00ut Subministrament i muntatge de comporta manual canal
d'alumini de mides 0,4x0,4 m, incloent al preu els perfils
d'alumini UPN 80, la cargoleria d'alumini i els perfils
elastomèrics d'estanquitat a 3 cares. El preu inclou les
nanses superiors d'alumini fixades a la comporta. 

OPTA05 Rend.: 1,000P- 49
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14.106,30u Subministrament i muntatge d'estació de bombament
prefabricada per anar soterrada, incloent-se al preu:
1. Pou previ amb reixa de desbast de gruixos d'acer
inoxidable, pou de bombes i arqueta de vàlvules d'acord
plànols.
2. 2 ut. de bombes submergibles per un cabal de 13,5 m3/h.
3. Reguladors de nivell de fins 10 m de longitud (4 uts. per
pou).
5. Tapa.
6. 2 uts de vàlvules de retenció de bola DN 50 mm.
7. 2 uts de vàlvules de comporta DN 50 mm.
8. Quadre elèctric tipus per a bombes en armari plàstic per a
la connexió de dues bombes.
9. Proves de tots els equips instal·lats.

OTR0EB1 Rend.: 1,000P- 50

 €9.950,00u Subministrament i muntatge d'estació de bombament
prefabricada per anar soterrada, incloent-se al preu:
1. Pou.
2. 2 ut. de bombes submergibles per un cabal de 4,10 m3/h i
una potència d'1,9 kW.
3. Reguladors de nivell de fins 10 m de longitud (4 uts. per
pou).
5. Tapa.
6. 2 uts de vàlvules de retenció de bola DN 50 mm.
7. 2 uts de vàlvules de comporta DN 50 mm.
8. Quadre elèctric tipus per a bombes a 400 V en armari
plàstic per a la connexió de dues bombes.
9. Proves de tots els equips instal·lats.

OTR0EB3 Rend.: 1,000P- 51
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PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.000,00P.A Partida alçada per a la reposició de serveis existents
inutilitzats durant l'execució de l'obra, mitjançant materials
iguals o similars als existents.

PAGU0003

 €150.000,00p.a Partida alçada a justificar per a l'execució de l'escomesa
elèctrica a les estacions de bombament i l'estació
depuradora. El preu inclou l'execució de l'obra civil a
realitzar, l'estesa del cablejat les connexions als diferents
quadre i elements i les proves fins el seu correcte
subministrament, a excepció de les claves sota la carretera
C-252

XPA000EE

 €3.500,00pa Partida alçada a justificar per imprevistosXPA0DECN

 €1.500,00pa Partida alçada a justificar per a mesures correctores
d'impacte ambiental.

XPA0ULAM

 €2.800,00pa Partida alçada a justificar per a l'execució de l'escomesa
d'aigua potable d'acord criteris de la companyia
subministradora.

XPA0ULAP

 €6.815,00UD Suministrament i muntatge de pou clarificador amb tapa de
fosa. Totalment instal·lat i provat. El preu inclou la
impermeabilització interior, exterior i el masissat amb formigó
en massa HM-20.

XPA1DECN
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1. TERRENYS D’EXPROPIACIÓ, SERVITUD I OCUPACIÓ TEMPORALS 
 
1.1. DESCRIPCIÓ DE L’ÀMBIT I RELACIÓ DE MUNICIPIS AFECTATS 
 
El present annex té per objecte definir les afeccions als terrenys (particulars o públics) per 

la futura execució de l’obra dels col·lectors en alta, l’EDAR d’Ultramort i obres annexes. 

L’únic terme afectat per l’obra és el municipi d’Ultramort, comarca del Baix Empordà, 

província de Girona. S’ha intentat que el projecte discorri per zones de domini públic, 

evitant així la servitud de pas per terrenys privats. 

 

Les obres que s’engloben en el present projecte constructiu són les següents: 

- Intercepció del col·lector existent i pou sobreeixidor. 

- Col·lector en alta fins l’EDAR projectada. 

- Camí d’accés a la planta des del camí existent. 

- Col·lector d’entrada. 

- Tres estacions d’elevació. 

- Construcció de l’estació depuradora. 

- Canonada i obra de sortida per a l’abocament de l’afluent tractat. 

- Connexió de les línies elèctriques i escomesa d’aigua potable a l’EDAR. 

 
1.2. DESCRIPCIÓ DEL TIPUS D’AFECCIÓ 
 
Expropiació: S’aplicarà aquesta tipologia als terrenys a on s’ubicarà l’estació depuradora 

d’aigües residuals i les estacions de bombament. 

  

Servitud de pas: S’estableix una franja de 3,00 metres d’amplada en totes les longituds 

dels col·lectors, la qual serà ocupable, una vegada finalitzades les obres pel 

manteniment, i, si s’escau, per a les reparacions posteriors dels esmentats col·lectors. 

Aquesta servitud de pas també inclourà la ubicació dels pous, arquetes i sobreeixidors 

corresponents,. De manera que aquests no seran objecte d’expropiació. 

 
Ocupació temporal: S’estableix una franja mínima de 12,00 m d’amplada total, tenint 

aquesta franja una amplada de 6,00 metres a cada costat de la franja de servitud de pas. 

Aquesta ocupació temporal també inclourà els pous, sobreeixidors i arquetes 

corresponents. S’estableixen també, zones destinades a l’acopi de materials generalment 

molt a prop dels accessos als diferents trams de les obres. Aquestes zones es tractaran 

com zones d’ocupació temporal. 



Document 1. Memòria i Annexos 
 

ANNEX 13. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS4

1.3. CLASSIFICACIÓ URBANÍSTICA I APROFITAMENT DELS TERRENYS 
AFECTATS 
 
Els terrenys afectats per les obres presenten la classificació urbanística de: 

• Sòl Rústic 

• Sòl Urbà 

 
1.4. VALORACIÓ DE LES EXPROPIACIONS 
Els criteris per a la valoració de cadascuna de les unitats, s'han basat, d'acord amb 

l'Article 43 de la Llei d'Expropiacions Forçoses, en el valor real de mercat i s'han obtingut 

sobre la base de la informació facilitada per l’ajuntament. 

 

Les valoracions de sòl s'han efectuat segons els criteris establerts en el títol III de la Llei 6 

/ 1998. 

 

La taxació calculada per a l'ocupació temporal s'ha realitzat de conformitat amb el que 

s'estableix en la vigent Llei d'expropiació forçosa. En cap cas els prejudicis irrogats han 

estat superiors al valor del bé, per tant no s'ha procedit a la seva expropiació. La 

valoració per les servituds de pas s'ha realitzat en funció del tipus de gravamen i grau de 

limitació del ple domini impost sobre la parcel·la afectada.  

 

Els preus aplicats per a la valoració dels béns són els que s'indiquen a la taula següent: 

 
Municipi Tipus Superfície (m2) Preu (€/m2) Valor d’expropiació (€) 

Expropiació 5377,19 0,90 4839,47 

Servitud de pas 6614,97 0,45 2976,74 Ultramort 

Ocupació temporal 28802,70 0,25 7200,68 

TOTAL 40794,86  15016,88 

 

La valoració de les ocupacions, servituds i expropiacions, necessàries per la construcció 

dels col·lectors en alta i l’EDAR d’Ultramort, s’estima en 15016,88€. 

 

2. SERVEIS AFECTATS  
En aquest apartat es descriuen els possibles serveis (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, 
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assegurant el servei constant i eficient de cadascun dels serveis. 

 

Una primera observació visual de la zona no permet determinar la necessitat de desviar 

cap tipus de servei. 

 

Segons el que s’ha indicat al Plec de Prescripcions Tècniques Generals, referent a l'inici 

de les obres, el Contractista Adjudicatari de les mateixes està obligat a la localització dels 

serveis afectats existents a la zona, amb la realització de les cates i replantejos 

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. 
 

El cost en el projecte a causa de la restitució i afectació de possibles serveis afectats s’ha 

valorat en 2.000 € (DOS MIL EUROS). 
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PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

 
 
 
Pressupost d’Execució Material............................................................. 590.861,78 € 

 

13 % Despeses Generals ...................................................................... 76.812,03 € 

6 % Benefici Industrial ........................................................................... 35.451,71 € 

___________________ 
Pressupost d’Execució Per Contracte sense IVA ................................ 703.125,52 € 

 

18 % IVA.............................................................................................. 126.562,59 € 

___________________ 
Pressupost d’Execució Per Contracte amb IVA ................................... 829.688,11 € 

Valoració d’expropiacions i bens afectats.............................................. 15.016,88 € 

___________________ 
Pressupost per Coneixement de l’Administració................................. 844.704,99 € 

 

 

El pressupost total per a coneixement de l’Administració és de VUIT-CENTS 

QUARANTA-QUATRE MIL SET-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-NOU 

CÈNTIMS.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
És objecte d’aquest annex definir i establir les possibles afeccions a la llera i a les zones 

protegides produïdes per les actuacions de la construcció de l’EDAR d’Ultramort i el seu 

col·lector. 

 

2. AFECCIÓ A LLERA, PEIN I ZMT  
 
Com s’ha comentat a l’Annex 2: Recopilació i anàlisi de la informació existent, ni l’EDAR 

d’Ultramort ni els seus col·lectors d’entrada i sortida no afecten cap zona protegida. La 

depuradora i els seus col·lectors es situen fora de l’espai de la Xarxa Natura 2000 i per 

tant no efectuaran el seu abocament a cap zona LIC ni ZEPA. 

 

Tampoc es produeix cap afecció als Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE), ni a 

zones incloses en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN). 

 

3. PLÀNOLS D’AFECCIONS 
 
Es presenten a continuació els plànols de la zona estudiada on es pot comprovar que el 

present projecte no afecta la Xarxa Natura 2000 ni cap zona PEIN. 
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3.1. XARXA NATURA 2000 
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3.2. ZONA PEIN 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte del present annex es valorar l’impacte sobre el medi de les actuacions 

recollides en el Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals i 

col·lectors en alta d’Ultramort. Així, es realitzarà una descripció de l’entorn de la zona 

afectada per les obres, s’identificaran i valoraran els impactes potencials de l’actuació i es 

proposaran mesures preventives i correctores per a paliar els efectes. 

 

2. ANTECEDENTS 
 
El projecte se situa al nucli urbà d’Ultramort, situat a la província de Girona, a la comarca 

del Baix Empordà.  

 

El nucli disposa d’una xarxa de sanejament que presenta dos punts d’abocament, un per 

a cadascuna de les vessants del municipi. Actualment els abocaments de les aigües 

residuals del municipi s’estan produint després de passar per unes fosses sèptiques amb 

un funcionament deficient. A conseqüència d’això la qualitat de les aigües receptores es 

veuen afectades. 

 

3. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
Les actuacions a portar a terme en el present projecte constructiu estan representades a 

través d’una línia d’aigua, una línia de fangs i un conjunt d’elements auxiliars que defineixen 

l’Edar i el sistema de col·lectors en Alta. La població de disseny de la planta és de 325 

habitants equivalents. 

 

Línia d’aigua 
o Col·lectors en alta fins EDAR  

o Arqueta d’entrada 

o Tamís 

o Bombament a tractament primari 

o Decantador-digestor (Tanc Imhoff) 

o Tractament secundari tipus aiguamoll construït 

o Arqueta sortida aigua tractada 

 

Línia de fangs 
o Canonada d’extracció de fangs al decantador-digestor 
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Elements auxiliars 
o Instrumentació 

o Instal·lació interior en baixa tensió 

o Urbanització de la parcel·la 

o Elements de seguretat i salut a tota la planta 

 

4. INVENTARI AMBIENTAL 
 
4.1. SITUACIÓ 
 
El nucli urbà d’Ultramort està situat a dalt d’un turó, a uns 30m d’alçada i la població és 

d’uns 211 habitants.  

 

L’accés al municipi es realitza per la C-252. El terme municipal d’Ultramort limita amb els 

municipis de Verges, Foixà, Parlavà i serra de Daró. 

 

L’emplaçament del projecte no esta inclòs dins de cap espai del Pla d’Espais d’Interès 

Natural, de la Xarxa Natura 2000 ni cap altra figura de protecció ambiental. 

 

4.2. GEOLOGIA 
 
Els materials que han estat observats principalment llims argilosos de color marró i grisos de 

baixa cohesió barrejats amb sorres, restes vegetals i closques de gasteròpodes. 

 

La geologia de la zona es tracta exhaustivament a l’Annex 4: Geologia i Geotècnia. 
 

En la zona d’afecció del projecte no s'ha trobat cap Espai d’Interès Geològic.  

 

4.3. HIDROLOGIA 
 
L’àmbit d’actuació es troba dins de la conca del riu Ter. 

 

Consultant la base de dades de Miramon s’ha detectat que l’àmbit d’actuació es troba en 

la zona de l’aqüífer del Baix Empordà. El municipi  està inclòs dins de les zones de 

vulnerabilitat per nitrats. 
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4.4. CLIMATOLOGIA 
 
El clima de l’àmbit d’actuació és mediterrani. Les precipitacions es presenten 

principalment durant la primavera i la tardor. 

 

Segons dades de l’estació meteorològica de Torroella de Montgrí, estació més propera al 

nostre àmbit d’actuació, la temperatura mitjana anual és de 15,4ºC. La mitjana de 

temperatures màximes 21,3ºC i la mitjana de temperatures mínimes és 9,8ºC. La 

precipitació total acumulada és 826,4 mm. Els vents que bufen típicament a la zona són en 

direcció Sud segons dades de l’estació meteorològica de la Bisbal de l’Empordà. 

 
4.5. FLORA I FAUNA 
 
La vegetació predominant són els conreus de regadiu (cereals i farratges), els boscos de 

la comarca presenten la vegetació mediterrània amb presència d’alzinar (Quercus ilex) i 

roure (Quercus robur). També s’observa la presència d’arbres caducifolis als marges dels 

canals de regadiu. 

 

La fauna que es troba en aquesta zona està determinada per les formacions vegetals de 

la zona i les baixes temperatures que s’hi donen. A l’estrat herbaci s’hi pot trobar insectes 

i alguns vertebrats. A l’estrat endogen espècies microscòpiques, insectes, miriàpodes, 

crustacis, anèlids, aràcnids i mol·luscs. 

 

4.6. USOS DEL SÒL 
 
Els terrenys on s’implantarà l’estació depuradora i els trams de col·lectors corresponen a 

sòls rústics amb aprofitament pel conreu de regadiu. 

 

4.7. PAISATGE 
 
El paisatge de l’àmbit d’actuació es caracteritza, bàsicament, per parcel·les de cultius de 

regadiu. 

 

4.8. MEDI SOCIOECONÒMIC 
 
4.8.1. Població 
 
L’àmbit d’actuació és un poblat tradicional de la zona que en un futur té previst créixer en 

població donada la planificació prevista de nous habitatges. 
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4.8.2. Economia 
 
L’activitat econòmica principal del municipi és l’agricultura, complementada amb el sector 

de la construcció i de serveis. La població majoritàriament es desplaça a altres municipis 

industrialitzats per desenvolupar la seva feina. 

 

4.8.3. Patrimoni Arquitectònic 
 
Dintre del patrimoni arquitectònic cal destacar l’església de Santa Eulàlia d’Ultramort, temple 

romànic del segle XIII-XIV, El castell de Finestres (de Gleu) del segle XVI-XVII i el Mas de la 

Devesa del segles XVI-XVII. Aquests espais no es veuran afectats per l’actuació projectada. 

 

5. NECESSITAT D’AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 
 
Les actuacions incloses al projecte constructiu dels col·lectors en alta i l’EDAR 

d’Ultramort, tant per les seves reduïdes dimensions, com per les característiques del 

medi on s’emplaçarà, produiran un impacte global moderat, sempre i quan es respectin 

les mesures preventives i correctores especificades. 

 

Degut a les petites dimensions de l’EDAR, el projecte no requereix una avaluació 

d’impacte ambiental, ja que no es troba contemplat als Annexos 1 i 2, del Real Decreto 

1/2008, del 11 de Enero.   

 

6. ACCIONS DEL PROJECTE AMB INCIDÈNCIA AMBIENTAL 
 
A continuació s’identifiquen les diferents accions del projecte susceptibles de generar 

impactes sobre el medi. Aquestes accions s’han dividit en dues fases: Construcció i 

Explotació. 

 

Fase de Construcció: 

- Esbrossades 

- Excavacions  

- Explanacions i terraplenats i reblerts 

- Creació de camins 

- Aplecs de materials 

- Trànsit general de maquinària 

- Implantació d’estructures alienes al medi 

- Instal·lació d’infrastructures 
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Fase d’explotació: 

- Modificació de la qualitat de les aigües 

- Consum d’energia 

- Olors 

- Generació de vessaments i residus 

 

7. FACTORS DEL MEDI SUSCEPTIBLES DE SER AFECTATS 
 
A continuació es realitza una relació dels diferents factors del medi afectats pel 

desenvolupament del projecte. 

 

Medi Físic 

 Medi abiòtic 

  Aire 

   Nivell de partícules sòlides 

   Qualitat fisicoquímica 

   Confort sonor 

   Microclima 

  Sòl 

   Relleu i topografia 

   Qualitat fisicoquímica 

   Pèrdua de sòl 

  Aigua 

   Qualitat fisicoquímica biològica 

  Processos del medi abiòtic 

   Erosió 

   Drenatge 

  Medi perceptual 

   Unitats de paisatge 

   Incidència visual 

 Medi biòtic 

  Flora i vegetació 

   Coberta vegetal 

  Fauna 

   Hàbitats faunístics 
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Medi socioeconòmic 

  Població 

   Treball 

   Valor del sòl 

   Activitats econòmiques afectades 

  Usos del sòl 

   Productivitat / valor 

 

8. METODOLOGIA PER A L’AVALUACIÓ D’IMPACTES 
 
A partir de l’estudi de les accions del projecte susceptibles de generar impactes i de la 

desagregació dels principals factors del medi es confeccionarà una matriu d’impactes. En 

aquesta matriu es valoraran les interseccions entre les accions del projecte i els factors 

del medi afectats a partir de la següent escala de valors: 

 Impacte positiu: quan la interacció suposa un benefici o una millora de les 

condicions del medi respecte la situació preprojecte. 

 Impacte negatiu no significatiu: quan la interacció suposa un decriment de la 

qualitat del factor del medi afectat, però és possible l’adopció de mesures 

correctores que en redueixen l’efecte negatiu. 

 Impacte negatiu significatiu: quan la interacció suposa un decriment de la 

qualitat del factor del medi afectat i no es possible l’adopció de mesures 

correctores. 

 

Finalment, a partir de l’avaluació d’impactes portada a terme es determinarà la magnitud 

de l’impacte global considerant la següent escala: 

 Impacte compatible: carència d’impacte o recuperació immediata després del 

cessament de l’activitat. No són necessàries mesures correctores. 

 Impacte moderat: la recuperació de les condicions inicials o la construcció d’un 

nou equilibri requereix un cert temps. No es precisen pràctiques correctores 

excepcionals. No s’afecta cap component singularitzat. 

 Impacte sever: exigeix mesures correctores i, tot i això, el període de recuperació 

serà dilatat. 

 Impacte crític: la magnitud de l’impacte és superior al llindar acceptable, es 

produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 

possibilitat de recuperació, fins i tot després de la incorporació de mesures 

correctores.  
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Amb la informació proporcionada per la mateixa es procedeix a la valoració qualitativa de 

cadascun dels impactes identificats. 

 

9. IDENTIFICACIÓ I AVALUACIÓ D’IMPACTES 
 
9.1. MATRIU D’IMPACTES 
 
A continuació es recull la matriu d’impactes portada a terme amb la valoració de 

cadascuna de les interaccions: 
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9.2. VALORACIÓ DELS IMPACTES 
 
9.2.1. Impactes sobre el medi abiòtic 
 
Fase de construcció: 
La construcció de l’EDAR i dels col·lectors en alta suposarà la realització de moviments 

de terres i les inevitables emissions de pols, sorolls i fums de maquinària a l’atmosfera. 

No obstant, a causa de la temporalitat de les obres i la petita magnitud d’aquestes, les 

emissions no suposaran una alteració significativa sobre la qualitat de l’aire de la zona.  

 

La construcció de l’EDAR no suposarà una modificació del relleu significativa ja que no es 

preveuen terraplenats i desmunts importants. Pel que fa a la pèrdua de sòl, derivada de 

la implantació d’obra civil i infrastructures, es considera que serà poc important donat que 

s’ocupen terrenys agrícoles, ja transformats per l’home, de poc valor ecològic i 

paisatgístic.  

 

Quant als efectes sobre la hidrología superficial, aquests seran nuls ja que amb les obres 

no s’alterarà cap curs d’aigua. 

 

Fase de funcionament: 
Amb l’emplaçament de l’EDAR, es farà possible la instal·lació de equipaments de 

tractament d’aigües residuals. Amb aquesta acció, les olors entorn als abocaments 

puntuals dintre del nucli urbà, es reduiran significativament, cosa que repercutirà 

positivament sobre la qualitat de l’aire de la zona. 

 

A més, amb la instal·lació d’aquests nous equipaments de tractament, es milloraran 

substancialment els paràmetres fisicoquímics i microbiològics de l’efluent millorant així la 

qualitat de les aigües superficials. Cal tenir en compte que actualment s’aboca al riu 

sense tractar. 

 

Pel que fa al medi perceptual, la implantació de l’EDAR no suposarà una pèrdua 

important de la qualitat paisatgística ja que s’ubica en una zona de camps de conreu i la 

tecnologia escollida proporciona una bona integració amb el medi natural. 
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9.2.2. Impactes sobre el medi biòtic 
 
Fase de construcció:  
Per les característiques del projecte els impactes que es poden generar sobre el medi 

biòtic son gairebé nuls. Durant l’execució del projecte s’alteraran parcel·les de conreu, 

camins ja existents o els marges de la carretera d’accés al nucli, amb afecció sobre 

vegetació agrícola i/o arbustiva. Aquesta vegetació, des del punt de vista florístic, no té 

un elevat valor ja que, a més de ser anual, és d’ampla distribució a en la zona. 

 

D’altra banda cal tenir en compte que no hi ha cap espècie i/o habitat de protecció 

especial en la zona d’afecció del projecte. Les zones afectades no es troben dins de cap 

espai d'especial protecció: PEIN, LIC, ENPE, ZEPA. 

 

Fase de funcionament: 
La implantació de l’EDAR suposarà una reducció de la càrrega contaminant de l’afluent 

fet que millorarà la qualitat de les aigües superficials i dels habitats associats a l’entorn 

del riu. 

 

9.2.3. Impactes sobre el medi soecioeconòmic 
 
Fase de construcció: 
Els impactes generats per l’execució del projecte només suposaran petites alteracions en 

el medi socioeconòmic de la zona, atenent a les característiques de l’entorn descrites i a 

la poca magnitud territorial de l’obra. 

 

Els usos del sòl durant la fase d’obra afectaran a les parcel·les ocupades per l’EBAR i 

l’EDAR i a les parcel·les per on transcorrerà el col·lector en Alta. En el primer cas els 

canvis d’ús seran permanents mentre que en el cas de les finques afectades pel pas del 

col·lector el canvi d’ús serà temporal i reversible, considerant-se l’impacte d’intensitat 

moderada. 

 

La població resident en els voltants de l’EDAR es troba a una distància superior a 300 m 

per la qual cosa els sorolls, gasos i pols que s’emetran a l’atmosfera durant l’execució de 

les obres afectaran lleument el benestar dels seus habitants. D’altra banda cal tenir en 

compte que es tracta d’un nucli d’escassa extensió i reduïda població, per la qual cosa, 

l’impacte és de poca magnitud.  
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El cost d’execució de l’obra, així com el transport de materials i l’ús de maquinària és 

previsible que tingui un efecte positiu, encara que limitant-se la seva extensió i 

significació sobre el mercat laboral i l’economia local, per la contractació o 

subcontractació d’empreses de construcció i treballadors de la zona. 

 

Fase de funcionament: 
La posada en funcionament de les noves instal·lacions permetrà atendre a una major 

població servida i depurar el cabal produït amb les millors condicions sanitàries. Aquestes 

millores, fan preveure només efectes positius sobre el medi socioeconòmic. D’altra 

banda, la implantació de sistemes de depuració, minvarà l’emissió de les males olors i 

millorarà la qualitat de vida i benestar de la població. La millora de la qualitat de l’aigua 

depurada permetrà un abocament ajustat a les exigències mediambientals vigents.  

 

A l’igual que el cost de construcció de l’estació depuradora, la seva posada en 

funcionament pot tenir una petita incidència positiva sobre l’economia local mitjançant la 

creació de llocs de treball. 

 

9.3. CONCLUSIONS 
 
La viabilitat del projecte es fonamenta en el fet que l’obra projectada millorarà la qualitat 

de les aigües superficials adequant els paràmetres d’abocament de les aigües residuals 

generades als requisits establerts per la normativa mediambiental vigent 

 

El medi natural sobre el que s’actuarà es troba molt antropitzat i no presenta 

característiques especialment rellevants des del punt de vista mediambiental. Es tracta, 

en general, d’una zona transformada degut a la presència de l’activitat agrícola i urbana 

que s’hi desenvolupa. D’altra banda no s’ha localitzat espècies vegetals ni faunísitques 

d’especial interès a protegir. 

 

L’impacte global originat per les actuacions recollides en el present projecte es considera 

moderat sempre i quan es respectin les mesures preventives i correctores especificades. 

 

 

 

 

 



Document 1. Memòria i Annexos 
 

ANNEX 16. INFORME AMBIENTAL 15

10. MESURES PREVENTIVES I CORRECTORES 
 
10.1. MESURES PREVENTIVES 
 
10.1.1. Protecció de la qualitat de l’aire 
 
La velocitat de circulació dels vehicles pels vials sense asfaltar es limitarà i es procedirà 

al reg periòdic dels camins per tal que no es generi un excés de pols. 

 

Tota la maquinària implicada en les obres haurà d’estar al corrent de les revisions 

tècniques per tal de garantir que les emissions de gasos contaminants a l’atmosfera 

compleixin els nivells establerts per la legislació vigent. 

 

10.1.2. Abassegament de sòl 
 
L’abassegament de sòl serà necessari durant l’execució de les obres de tal manera que 

es prendrà especial cura del tractament del mateix. Així, es procedirà a la retirada dels 

0,50 m superficials que es reservaran per estendre pels talussos així com per les zones 

afectades pel trànsit de maquinària.  

 

Els abassegaments tindran lloc en les zones properes a la seva futura reutilització en 

piles amb un alçada no superior a 1,50 m per tal de facilitar-ne l’aireació. Així mateix, 

s’evitarà el pas de maquinària sobre els abassegaments. 

 

10.1.3. Protecció a la zona dels abocaments 
 
La manipulació de maquinària, tant en la recarrega de combustible com en els canvis de 

lubricant o reparacions, es portarà a terme en àrees especialment indicades per aquesta 

finalitat. S’ubicaran zones impermeabilitzades per a la neteja dels camions de transport 

de formigó. 

 

Els sòls que es poguessin veure afectats per un abocament accidental seran retirats per 

part d’un gestor que procedirà a la seva neteja. 

 

10.2. MESURES CORRECTORES 
 
10.2.1. Descompactació del sòl 
 
Les superfícies ocupades per la ubicació de vies de servei i instal·lacions auxiliars seran 

descompactades mitjançant un pas de grada de discs una vegada finalitzada l’ocupació. 
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10.2.2. Revegetacions 
 
Els espais limítrofs de la zona d’afectació directa de les obres es revegetaran amb 

espècies vegetals autòctones per tal d’evitar processos erosius posteriors. Degut al 

tractament escollit, l’EDAR s’integrarà visualment en el seu entorn.  

 

11. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 
 
Amb la finalitat de gestionar de manera eficaç el sistema d’abocament i avaluar el nivell 

de compliment dels requisits de l’efluent i els objectius de qualitat imposats per la 

normativa vigent, es procedirà a la realització d’anàlisis periòdiques dins d’un pla de 

vigilància ambiental per determinar tant la qualitat de l’efluent abocat com la qualitat del 

medi receptor. 

 

La freqüència del mostreig serà anual, coincidint amb el període estival, que és quan es 

produeix un increment del cabal i l’EDAR es troba en fase de màxima explotació. En les 

anàlisi es determinaran els següents paràmetres: 

 

Control de l’efluent: 

 Demanda biològica d’oxigen (DBO) 

 Demanda química d’oxigen (DQO) 

 Sòlids sedimentables 

 pH 

 Cabal 

 

Es comptarà amb dispositius específics que permetran un fàcil accés, tant per a 

l’obtenció de mostres que siguin representatives del flux, com per a la determinació 

precisa del cabal que s’està abocant en el moment del mostreig. 

 

Control de les aigües receptores: 

 Coliformes fecals 

 Estreptococos fecals 

 Coliformes totals 

 pH 

 Sòlids en suspensió 

 Temperatura 

 Color 
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 Transparència 

 Salinitat 

 Oxigen dissolt 

 Nitrogen oxidat 

 

Pel mostreig se seleccionaran diferents punts per tal que els resultats siguin més 

representatius de les condicions reals. Els resultats d’aquest programa de vigilància i 

control hauran de recollir-se en un informe anual que el titular de l’autorització 

d’abocament remetrà a l’autoritat competent. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L’objectiu principal d'una estació depuradora d'aigües residuals és aconseguir uns 

rendiments en el tractament de les mateixes que corresponguin amb la legislació vigent i a 

uns costos, econòmics, socials i medi ambientals, mínims. 

 

La consecució d'aquest objectiu dependrà de la correcta realització de tres activitats 

complementàries: 

− Manteniment i conservació d'equips i instal·lacions electromecàniques, d'obra civil i de 

serveis complementaris. 

− Explotació d'equips i instal·lacions per a aconseguir els objectius previstos i seguiment 

del procés i del rendiment de cada fase, referits a les línies d'aigua, de fang i auxiliars. 

− Control i seguiment de la marxa tècnica, econòmica, administrativa i de la resta dels 

aspectes generals de la planta. 

 

Lògicament, l'adequada realització d'aquestes activitats passa per una correcta 

assignació pressupostària.  

 

2. ORGANITZACIÓ DE PERSONAL 
 
2.1. ESTRUCTURA DEL PERSONAL A ADSCRIURE A L'EXPLOTACIÓ 
 
Les condicions i filosofia amb les quals es proposa desenvolupar la gestió de les 

instal·lacions, passen per comptar amb un grup de treballadors experimentats per oferir un 

bon servei. Degut a les dimensions de la instal·lació, es comptarà amb una grup dedicat de 

forma parcial a la depuradora amb les característiques següents: 

 

LLOC QUANTITAT DEDICACIÓ 

Cap de planta 

Operari de planta 

1 

1 

5 % 

10% 
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3.  MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
 
3.1. OBJECTIUS DE LES ACTIVITATS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
 
Els objectius que es persegueixen amb les activitats de Manteniment i Conservació, són 

bàsicament els següents: 

− Limitar l'envelliment del material a causa del seu funcionament. 

− Millorar l'estat del material, per al seu eficaç funcionament. 

− Intervenir abans que el cost de la reparació sigui massa elevat. 

− Eliminar o limitar els riscos d'avaries en el material imprescindible per al procés. 

− Assegurar el bon estat dels serveis generals d'aigua, electricitat, etc. 

− Permetre l'execució de les reparacions en les millors condicions. 

− Evitar els consums exagerats. 

− Suprimir les causes d'accidents. 

− Minimitzar els costos, mentre la depuradora es mantingui en actiu. 

 

3.2. TIPUS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
 
Les bases de partida que cal comptar en tota depuradora, per efectuar els oportuns 

programes de control i seguiment dels equips electromecànics, són bàsicament: 

− Personal tècnic qualificat. 

− Llibre, fitxes o manual d'operació i manteniment de la depuradora. (Redactat pel 

constructor o, si no n'hi ha, haurà de ser realitzat per l'empresa explotadora) 

 

Amb les dades anteriors es programa l'activitat de manteniment, que queda dividida en 

tres grans blocs: 

 

a) Resolució d'avaries 
Mai s'ha de deixar de banda l'organització d'un servei de resolució d'avaries, ja que 

és normal que, per problemes accidentals o puntuals, sorgeixin disfuncions en les 

diferents unitats i equips. No obstant, un bon manteniment preventiu pretén reduir i 

minimitzar el caràcter aleatori de la presentació d'avaries i trencaments. 

 

b) Manteniment preventiu programat 
Amb aquest sistema, en principi complex i que requereix un cert procediment 

administratiu i de control, es pretén bàsicament delimitar el risc de la presentació 

d'avaries. Amb aquesta finalitat es preveu, de manera planificada o programada, la 
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problemàtica del deficient funcionament dels equips i elements, tant mecànics com 

d'obra. 

 

c) Manteniment correctiu o de millora 
Moltes vegades en una depuradora cal efectuar activitats de correcció, redisseny o 

de millora d'equips i instal·lacions existents, bàsicament amb la finalitat d'optimitzar el 

seu funcionament, millorant les seves prestacions i vida útil, evitant així la sistemàtica 

repetició d'avaries. 

 

3.3. OPERACIONS DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 
 
Les principals operacions de manteniment i conservació que s'estima necessari realitzar 

sobre alguns dels equips utilitzats en la depuradora objecte del present projecte són: 

 

3.3.1. Operacions de manteniment 
 
Bombes  

− Control d'arrencada 

− Comprovar vibracions de motors 

− Neteja exterior 

− Pressió en connexió amb el conducte d'impulsió 

− Temperatura dels motors 

− Comprovació ajust bomba i motor 

− Comprovació estanqueitat 

− Posada en marxa periòdica dels equips de reserva 

− Comprovació de nivells d'oli 

− Greixat rodaments 

− Comprovació d'automatismes 

− Comprovar intensitats, potències i tensions 

 

Tamisos de desbast de fins 

− Neteja de màquina 

− Comprovar fugues d'oli 

− Comprovar finals de carrera 

− Neteja de canaletes 

− Greixat general 
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− Greixat sistemes de tracció 

− Canvi d'oli reductor 

− Comprovar intensitats, potències i tensions 

− Comprovar finals de carrera 

 

Cargols transportadors-compactadors 

− Neteja de màquina 

− Neteja de canal transport 

− Greixat de rodaments 

− Canvi d'oli reductor 

− Comprovar intensitats, potències i tensions 

 

Decantador-digestor  

− Neteja exterior. 

− Neteja entrada decantador-digestor. 

− Extracció de fangs. 

− Presa de mostres. 

− Verificació canonada d’extracció de fangs. 

− Verificació bombament camió cisterna. 

− Extracció de flotants. 

 

Aiguamoll construït 

− Ajust del nivell de sortida segons el cabal. 

− Eliminació de males herbes. 

− Control de infeccions a les plantes. 

− Neteja del sistema d’alimentació. 

− Neteja de l’arqueta de sortida. 

 

Instrumentació en general 

− Neteja d'equips 

− Manteniment i calibratge de cabalímetres 

− Comprovar connexions 

− Comprovar alimentació 

− Comprovar programació 
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3.3.2. Operacions de conservació 
 
Les operacions de conservació més habituals que caldrà realitzar en una depuradora són: 

 

− Operacions de pintat dels elements fèrrics, excepte metalls, acers i aliatges 

especials que no ho necessitin. 

− Operacions de pintat dels elements de l'obra civil que els precisin. 

− Comprovació, accionament i greixat de vàlvules. 

− Comprovació, neteja i greixat de les guies de les comportes. 

 

3.3.3. Manteniment de jardineria 
 
El manteniment de jardineria comprendrà les següents tasques: 

 

− Sembres periòdiques de les superfícies de gespa. 

− Poda arbrat i tancaments vegetals. 

− Fertilització i tractaments fitosanitaris. 

− Reg periòdic mitjançant sistema automàtic. 

 

4. EXPLOTACIÓ I OPERACIÓ 
 
L'òptima explotació, del conjunt de les instal·lacions, és conseqüència de la unió 

d'accions com: 

1. Conèixer exactament les característiques de l'aigua aportada, en cadascuna de les 

etapes del procés. 

2. Conèixer els paràmetres que defineixen les esmentades etapes. 

3. Modificar les paràmetres per aconseguir en cada moment la millor qualitat d'aigua 

tractada i així aconseguir el major rendiment. 

4. Aconseguir que els elements, integrants de cada etapa del procés, compleixin el 

programa establert, d'acord a les característiques de l'aigua i paràmetres del procés. 

 

Les tres primeres accions precisen l'establiment d'operacions de procés. L'última 

requereix l'establiment d'operacions de seguiment de planta. 

 

4.1. OPERACIONS DE PROCÉS 
 
Les activitats de procés consisteixen fonamentalment en la determinació analítica d'una 

sèrie de paràmetres, que són els que indiquen com està funcionant la planta. 
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4.2. OPERACIONS DE SEGUIMENT DE PLANTA 
 
S'entén per operacions de seguiment de planta a la vigilància i a les inspeccions 

necessàries perquè, conjuntament amb els resultats analítics de procés, es puguin 

ajustar les diferents fases del tractament, aconseguint el funcionament òptim de les 

instal·lacions, i en definitiva el millor rendiment. 

 

Les principals operacions de seguiment, que es considera necessari realitzar sobre els 

equips i sobre la depuradora en general poden concretar-se en: 

 

4.2.1. Bombaments 
 

• Bombament col·lectors i de capçalera Edar 
Funcions a realitzar 

− Inspecció electromecànica. 

− Cura de la neteja i aspecte exterior. 

− Observar l'existència de pèrdues. 

− Vibracions. 

− Complimentar el part d'explotació. 

 
4.2.2. Pretractament 
 

• Reixes i tamisos. 
Funcions a realitzar 

− Inspecció electromecànica 

− Inspecció de la colmatació. 

−  Comprovació de la retirada de sòlids adequada. Inspecció de la neteja de la pinta 

i la reixa. 

− Comprovació de l'aspecte exterior. 

− Detecció d'olors. 

− Detecció d'impactes físics. 

− Avisar als serveis de retirada de contenidors. 

− Complimentar la fitxa d'explotació. 
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• Cargols transportadors-compactadors 

Funcions a realitzar 

− Inspecció electromecànica 

− Comprovació de la retirada de sòlids adequada. 

− Comprovació de l'aspecte exterior. 

− Inspecció de la neteja dels cargols. 

− Detecció d'olors. 

− Detecció d'impactes físics. 

− Complimentar el part d'explotació. 

 
4.2.3. Tractament primari 
 

• Decantador-digestor. 
Funcions a realitzar 

− Comprovació nivell fangs. 

− Comprovació nivell flotants. 

− Control punt d’entrada al decantador-digestor. 

 

4.2.4. Tractament biològic 
  

• Aiguamolls construïts. 
Funcions a realitzar 

− Observació sobre homogeneïtzació del flux per tot l’aiguamoll. 

− Observació d’aparició d’aigües estancades. 

− Presència d'olors, insectes o roedors. 

− Cura de la neteja i aspecte exterior. 

− Control del cabal d’arribada i sortida. 

− Control dels sòlids acumulats a l’arqueta de sortida. 

 

• Altres elements a vigilar 
Funcions a realitzar 

− Els elements metàl·lics han de polir-se amb l'aparició d'òxid. 

− Les instal·lacions elèctriques han de ser revisades periòdicament per electricistes. 

− Tota la instrumentació i equipament haurà de mantenir-se en bon estat. 
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5. ESTUDI DE COSTOS DE MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ 
 

El present punt pretén enumerar i valorar les partides pressupostàries que s'han de tenir 

en compte en l'explotació, manteniment i conservació de l'estació depuradora. 

 

5.1. RELACIÓ DE DESPESES 
 
5.1.1. Despeses fixes 
 
Personal 

En qualsevol cas, els factors que afecten al nombre total de personal, a més del cabal a 

tractar són: 

− Disposició en planta. 

− Homogeneïtzació del procés i normalització dels equips. 

− Tipus de residus sòlids que cal retirar. 

− Abocaments industrials. 

− Productivitat. 

− Clima. 

− Formació del personal. 

− Grau d'automatisme. 

− Recollida automàtica de mostres. 

− Lloc on es realitza l'anàlisi de laboratori. 

− Forma de portar a terme el manteniment (dins o fora de la planta). 

− Edat i estat dels equips. 

 

Després de realitzar una anàlisi de les necessitats de la planta, es donen a continuació 

les necessitats estimades de personal per a l'estació depuradora objecte del present 

projecte. En el quadre resum s'especifica clarament el cost anual de personal considerat, 

amb indicació expressa de la categoria professional de cada treballador.  

 

 
Dedicació (%) 

Cost anual 
(€/any) 

Cost Parcial 
(€/any) 

Cap de Planta  5 % 37.000  1.850 

Operari de Planta 10% 18.000  1.800 

Total anual  3.650 
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Manteniment i Conservació 

Es consideren dins d'aquest apartat els costos de: 

− Manteniment electromecànic. 

− Manteniment d'obra civil. 

− Altres despeses: Jardineria, informàtica, seguretat i higiene. 

 

Manteniment Electromecànic 

Es contemplen els refets a utilitzar en els diferents equips i instal·lacions de l’EDAR i 

col·lectors. 

 

Línia d'aigua: 

− Bombes  

− Tamisos i reixes 

− Canonades i valvuleria. 

  

Línia de fangs: 

− Canonada i valvuleria. 

 

Les despeses totals de manteniment han de tenir en compte el manteniment ordinari (per 

exemple les revisions de rutina, engreixats, canvis d'olis), encara que és difícil de 

preveure. Ha de tenir en compte les inspeccions dels col·lectors (obturacions i noves 

connexions). 

 

En la partida d'equips electromecànics s'inclou la reparació de mecanismes, reposició de 

petit material mecànic, greixat, reposició de material elèctric, manteniment d'estacions 

transformadores, pintura i manteniment general. 

 

El cost anual associat a operacions de manteniment d’equips electromecànics es xifra en 

1.000 €/any. 

 

Manteniment d'Obra Civil  

Es contemplen els costos associats a retocs de ram de paleta i pintura de l’obra civil, 

retocs en fusteria metàl·lica, vials i urbanització. 

 

El cost anual associat a operacions de manteniment d’obra civil es xifra en 600 €/any.  
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Altres Despeses 

 

 Dins d'aquest capítol s'inclouen els següents conceptes: 

 

- Anàlisis de control..............................................................................................1.250,- € 

- Equipament de personal (vestuari, material de seguretat, etc.) ...........................250,- € 

- Desplaçaments .....................................................................................................400,- € 

- Altres...............................................................................................................     400,- €. 

Total material divers i serveis ...............................................................................2.300- € 

 

 

5.1.2. Despeses variables 
 
Retirada de residus 

La naturalesa dels residus que s'han de retirar és la següent: 

 

− Residus procedents del desbast 

− Residus procedents del decantador-digestor: 

 

a) Residus procedents del desbast 

 

Els residus procedents del desbast, s'ha previst que siguin retirats mitjançant cistells, 

ja que la producció serà molt petita. 

 

La producció diària de residus procedents del desbast s'estima en 1 l/d., per la qual 

cosa anualment el volum total de residus procedents del desbast a retirar serà: 

 

1 l/d x 360 = 360 l 

 

b) Fangs procedents del decantador-digestor 

 

Tal com es justifica en l'annex de dimensionament funcional, la producció diària de 

fangs digerits es de 89 l/d i s'ha previst que siguin retirats mitjançant camions 

aspiradors de 6 m3 de capacitat, amb destí una planta depuradora on es pugui 

procedir a la seva deshidratació.  
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El nombre de camions a retirar anualment serà: 

 

89 l/d x 365 dies / (1000 x 6 ) = 5,34 

 

Considerant un cost per al transport de fangs de 90 €/camió inclòs el temps de 

recorregut i la càrrega i la descàrrega, s’obté un cost anual derivat de la gestió dels 

fangs de 500 €/any. 

 

6. RESUM DE COSTOS D’EXPLOTACIÓ 
 

Costos fixos d’explotació:      €/any 

 Personal                 3.650,00 

 Manteniment i conservació: 

  Equips electromecànics    1.000,00 

Obra civil      600,00 

Altres Despeses:                2.300,00 

   Total Costos Fixos:    7550,00 

Costos variables d’explotació: 
 Retirada residus      500,00 

   Total Costos Variables:   500,00 

 
Total costos d’explotació:    8050,00 € 
 

 

El cost per m3 d’aigua residual tractada, considerant el cabal mitjà de tractament de  

65m3/dia, es xifra en 0,34 €/m3. 
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1. NORMATIVA 
 
És d’aplicació la normativa estatal del Real Decreto 105/2008, regulador de la producció i 

gestió dels residus de construcció i demolició i la normativa autonómica del Decret 

201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció, i el 

decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994. 

 

2. OBJECTE 
 
L’objecte del present annex és definir el tipus de residu que es generarà durant l’execució 

de les obres i quin serà el seu destí en funció de la normativa vigent. 

 

3. CLASSIFICACIÓ DELS RESIDUS 
 
Als efectes de gestió, els residus objecte d’aquest decret es classifiquen en: 

 

a) Enderrocs: materials i substàncies que s’obtenen de l’operació d’enderrocament 

d’edificis, instal·lacions i obra de fàbrica en general. 

b) De la construcció: materials i substàncies de rebuig que s’originen en l’activitat de 

construcció. 

c) D’excavació: terres, pedra o altres materials que s’originen en l’activitat 

d’excavació en el sòl. 

 

Els residus que presumiblement es generaran, estaran formats bàsicament per: 

- Materials d’enderroc d’estructures existents 

- Residus de construcció 

- Terres inadequades d'excavació 

 

La primera actuació prevista en l’execució de les obres és una neteja i esbrossada del 

terreny. També es realitzarà l’enderroc de les estructures i elements afectats. Aquests 

materials seran transportats en la seva totalitat a l’abocador autoritzat. 

 

Es portarà a terme a continuació l’excavació de terra vegetal. Aquesta terra no serà 

transportada a abocador, si no què es dipositarà als voltants de l’obra en llocs destinats a 

zones verdes o es reaprofitarà a la pròpia excavació. 
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A continuació es realitzarà l’excavació necessària per a les conduccions i estructures  

previstes en el projecte. El volum que no s’aprofiti per rebliments de la pròpia obra serà 

portada a abocador controlat. 

 

4. ACCIÓ PREVENTIVA. AVALUACIÓ 
 
El volum final de residus dependrà d’una sèrie de variables com: 

 

El tipus de material. La forma de l’element a emmagatzemar influeix directament en el 

volum final que ocuparà en els contenidors. En els materials amorfs (formigó, granulats, 

etc.) el volum inicial quasi coincidirà amb el volum final, en canvi en els cas de 

conformats (perfils d’acer, taulons, etc.) pot arribar a ser molt diferent. 

 

La forma d’emmagatzemar els residus. Es el factor més important per conèixer el 

volum final dels residus. També és el més difícil d’establir (sobretot des de la fase de 

projecte) ja que aquest volum final depèn fonamentalment de la cura que tinguin els 

operaris en ordenar els residus en el seu lloc d’aplec. 

 

El volum final també es funció de la possibilitat que els materials amorfs i/o de gra petit 

puguin emplenar els espais que deixen les restes dels materials conformats. La separació 

selectiva desordenada de semiproductes de gran mida tendeix a determinar coeficients 

d’esponjaments alts. 

 
4.1. OPERACIONS DE DESTRIAMENT O DE RECOLLIDA SELECTIVA 
PROJECTADES 
 

Durant les obres se separaran els materials orgànics (fusta) dels inorgànics (guix, rajola, 

ceràmica), fent una tria, disposant de dos contenidors i abocant en cadascun els 

materials generats per a l’extracció i repicat, segons el criteri abans esmentat. 

 

4.2. INSTAL·LACIONS DE RECICLATGE O DISPOSICIÓ DE REBUIG 
  
Tot el rebuig que es pugui reciclar a la mateixa obra s’aprofitarà. La resta de residus es 

lliuraran a un gestor autoritzat.   
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5. PRODUCTOR I POSSEÏDOR DELS RESIDUS 
 
El productor dels residus és el promotor del projecte. 

 

El posseïdor dels residus serà el titular de l’empresa adjudicatària de les obres quan el 

promotor decideixi adjudicar-les i contractar-les. 

 

6. OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR I DEL POSSEÏDOR 
 
Obligacions del productor: 

a. Requisits exigits per la legislació sobre residus. 

b.  Incloure al projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió dels residus que es 

generaran ( Pla de gestió de residus a l' obra). 

 

Obligacions del posseïdor: 

a. Presentar al titular de l'obra un pla d'execució de les obligacions que figurin al Pla 

de gestió de l'obra relatives al posseïdor. 

b. Entregar els residus a un gestor autoritzat i documentar la gestió. 

c. Per a obres iniciades transcorreguts dos anys des de l'entrada en vigor del RD, els 

residus generats s'hauran de separar en les següents fraccions, quan, de forma 

individual, la quantitat prevista per a cada un d'ells sigui superior a les quantitats: 

 

-Formigó:      80tn 

-Totxo,teules,ceràmics:   40tn 

-Metalls:     2tn 

-Fusta:      1tn 

-Vidre:      1tn 

-Plàstic:     0.5tn 

-Paper i cartró:     0.5tn 

 

Quan no sigui possible la separació a l'obra, el posseïdor ho podrà fer a través 

d'un gestor extern. 

 

Per a obres iniciades transcorreguts sis mesos des de l'entrada en vigor del RD, 

les quantitats a partir de les quals serà exigible la separació dels residus en les 

diferents fraccions serà: 
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-Formigó:     160tn 

-Totxo,teules,ceràmics:   80tn 

-Metall:     4tn 

-Fusta:      2tn 

-Plàstic:     1tn 

-Paper/Cartró:     1tn 

 

L'òrgan competent autonòmic, de forma excepcional, podrà eximir el posseïdor de 

l'obligació de fer aquesta separació de fraccions. 

 

d. El posseïdor sufragarà els costos de la gestió dels residus i entregarà al productor 

la documentació acreditativa de la gestió, mantenint-la durant un període de cinc 

anys. 

 

7. GESTOR DELS RESIDUS 
 
Ho serà el titular de les instal·lacions on s’efectuïn les operacions de valoració de residus, 

així com el titular de les instal·lacions on s’efectuï la disposició dels mateixos. 

 

A continuació es relacionen els gestors de residus autoritzats al baix Empordà, més 

propers a Ultramort: 

 

Instal·lació:  Dipòsit controlat d’Albons 

  Tipus de residu gestionat: Runes 

  Finques Olivar de la pedrera 

  17136 Albons 

  Titular: DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL     

Tlf. 972396152 

  Adreça: C/ dels Dolors, 8, 1r, 2A   17257 Torroella de Montgrí  

 

 

Instal·lació:  Planta de reciclatge de Regencós 

  Tipus de residu gestionat: Runes 

  Poligono Industrial, 2 Paratge Bruguera, Parc 77, Subparc 11 

  17254 Regencós  

  Titular: Pere Giralt Sagrera   
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Tlf. 972300520 

  Adreça: C/ de Esclanyà, 65. Palafrugell  

 

Instal·lació:  Dipòsit controlat de Sta Cristina d’Aro 

  Tipus de residu gestionat: Runes 

  Mas Patxot  

  17246 Santa Cristina d’Aro 

  Titular: Gestora de Runes de Solius   

Tlf. 972837964 

Adreça: C/ Nàpols, 222. Barcelona 

 

Instal·lació:  Dipòsit controlat d’Ullà 

  Tipus de residu gestionat: Runes 

  Pedrera Mas Blanc  

  17140 Ullà 

  Titular: Aridos Uniland 

Adreça: PI 2 Torrenteres. El Papiol 
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Tal i com es pot apreciar als plànols adjunts, la ubicació de l’estació depuradora 

projectada es troba dins del sistema hídric i concretament en zona inundable per a un 

període de retorn de 50 anys, a l’igual que tota la zona del voltant. 

 

L’estació depuradora se situa a 1,5 quilòmetres del riu Ter i, tal i com ha quedat descrit 

en aquest projecte, es tracta d’una estació depuradora del tipus aiguamolls construïts, 

amb una línia d’aigües que consta de tamís, tanc Imhoff soterrat i aiguamoll de flux 

subsuperficial horitzontal amb macròfits. 

 

La zona urbana d’Ultramort, segons el PEF del Baix Ter, és l’única fora de zona 

inundable, però ubicar-la en aquesta zona entra en conflicte amb la planificació 

urbanística del municipi, ja que precisament per no ser inundables són zones de 

creixement del municipi. 

 

Cal afegir que tot i que les obres es desenvolupen en gran part a l’interior de la zona 

inundable per un període de retorn de 50 anys, el Reglament d’Urbanisme preveu com a 

ús compatible “els llacunatges i les estacions de bombament d’aigües residuals o 

potables” per la qual cosa la ubicació de les obres definides en aquest projecte no entren 

en cap conflicte amb el Reglament. 

  

S’adjunta a continuació el plànol de la zona inundable per a un període de retorn de 50 

anys. 
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