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1 Marc general 

1.1 Raó de ser del projecte 

El projecte que es planteja, sorgeix de la participació entre les organitzacions ONGITS 

(organització associada al grup de recerca GITS i a la UPC) i la ONG IPI Cooperació. Aquesta 

segona, que treballa amb escoles etíops i en cases d’acollida, va plantejar la necessitat de 

realitzar un projecte per al desenvolupament de l’escola d’Azeba, ubicada al municipi de 

Sekota que es troba al nord d’Etiòpia.  

La raó de ser del projecte és donar solució a les mancances de l’escola, mancances en tots els 

àmbits. Per tal de definir aquestes mancances, no només es duren a terme visites a les 

instal·lacions, sinó que es realitzaren entrevistes amb l’equip directiu del centre, per tal de 

determinar amb més consciència quines d’aquestes mancances generaven més problemes i la 

solució de quines altres, en canvi, podia esperar. 

En aquesta direcció, el projecte que es presenta, té dues fases. La primera fase pretén donar 

resposta a aquelles mancances que cal solucionar amb urgència ja que generen situacions de 

perill, o de falta d’higiene per als alumnes. La segona fase té com a objectiu millorar les 

condicions dels alumnes de l’escola.  

1.2 Entitats participants 

1.2.1 ONGITS 

L’Associació per la Cooperació ONGITS és una associació formada pel professor  Allen Bateman 

Pinzón, i Albert Herrero Casas i Anna Mujal i Colilles, doctorands, tots ells de l’ETSECCPB que 

treballa en els àmbits d'Enginyeria Hidràulica, Enginyeria Ambiental i Aigua i Sanejament. 

Els objectius d'ONGITS són: 

- Proporcionar assistència tècnica a comunitats de països en vies de desenvolupament. 

- Aprofundir en els coneixements tècnics de les estudiantes i estudiants, a través de 

projectes de final de carrera localitzats en les zones d'actuació. 

- Buscar finançament per als projectes ja redactats i presentats a l'ETSECCPB per a la 

seva execució. 

- Incorporar el treball social als projectes tècnics a través d'estudis detallats mitjançant 

enquestes a la població. 

Pel que fa a el projecte que es presenta, el professor Allen Bateman i el doctorant Albert 

Herrero hi han participat de forma directa, també en el treball de camp dut a terme a Etiòpia. 

1.2.2 IPI Cooperació 

L’associació Iniciativa Pro Infància (IPI) és una entitat sense ànim de lucre l’objectiu social de la 

qual és la protecció de la infància en totes les seves vessants i la defensa dels seus drets. 

Aquesta tasca és duta a terme principalment en el continent que més ho necessita: Àfrica. En 
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concret Etiòpia és el país en el que més projectes s’han realitzat i en el que l’experiència és 

més vasta.  

En aquest projecte de cooperació, IPI ha participat en tant que contrapart. Ha proporcionat la 

informació i part de la estructura necessària per a la realització del projecte i ha entrat en 

contacte  i organitzat els actors etíops. 

1.2.3 Centre de Cooperació per al desenvolupament (CCD) 

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) és una unitat de la UPC que té la 

missió d'impulsar la implicació activa de la UPC en cooperació al desenvolupament i donar 

suport a la realització d'iniciatives en aquest àmbit per part de tots els membres de la UPC. A 

més a més desenvolupa una tasca de formació i sensibilització sobre aquesta problemàtica. 

El CCD ha col·laborat en aquest projecte aportant el finançament que l’ha fet possible. Aquest 

finançament inclou les despeses incorregudes per fer possible el treball de camp a la zona. 

1.3 Context del projecte 

1.3.1 Etiòpia 

Etiòpia és un país situat a l’est del continent africà, a la zona anomenada la banya d’Àfrica. És 

el segon país més poblat del continent després de Nigèria i per davant d’Egipte. Limita al nord 

amb Eritrea, al nord-est amb Djibouti, a l’est amb Somàlia, al sud amb Kenia i a l’oest amb 

Sudan. 

Únic entre els països africans, Etiòpia mai ha estat colonitzada, mantenint-se independent 

durant la repartició d’Àfrica, exceptuant el període entre el 1936 i el 1941 en el qual va estar 

sota ocupació italiana. Es també la segona nació més antiga del món que va adoptar el 

cristianisme com a religió oficial. A més a més, Etiòpia fou membre de la Societat de Nacions, 

va firmar la Declaració de les Nacions Unides l’any 1942, va fundar la seu de la ONU a l’Àfrica i 

fou un dels 51 membres originals de les Nacions Unides. La seva capital i ciutat més gran i 

poblada és Addis Abeba. 

Figura 1 Ubicació d’Etiòpia (verd) en l’esfera mundial 
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1.3.2 La regió d’Amhara 

La regió d’Ahmara, en la que està ubicat el municipi de Sekota on es realitza el projecte, es 

troba al nord-est del país. La capital d’Ahmara és Bahar Dar, ciutat propera al llac Tana, en el 

que es troba el naixement del Nil Blau. 

Segons la Agencia Central d’Estadística de Etiòpia, l’any 2005 Amhara tenia una població de 

19.120.005 habitants, dels quals 9.555.001 eren homes i 9.565.004 eren dones. En aquesta 

regió un 88,5% de la població és rural i la resta viuen en zona urbana. La regió d’Amhara té una 

superfície de 159.173 km2. 

Respecta al total de població, un 81,5% són cristians ortodoxes, un 18,1% musulmans i un 0,1% 

protestants. La majoria de la població es d’ètnia Amhàrica. 

2 Localització del projecte 

La localitat de Sekota esta situada al nord d’Etiòpia, a una 720 km d’Addis Ababa. És la capital 

administrativa de la zona Wag Himra inclosa en la regió d’Amhara. La ciutat es troba a una 

altitud mitjana de 2.275 metres.  Les coordenades UTM del centre de la ciutat són 503.807 E i 

1.395.710 N.  

La ciutat es troba al pas d’una de les vies secundàries que creuen el país de sud a nord, en 

concret la que també passa per la ciutat de Lalibela, punt d’importància turística i religiosa 

nacional.  

Figura 2 Localització de la regió de Sekota 

 

 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

Memòria  6 
 

3 Caracterització de l’àrea d’estudi 

La informació que es presenta en aquest apartat queda ampliada a l’Annex: Estudi demogràfic 

i socioeconòmic. 

3.1 Condicions físiques: climatologia 

El clima de l’àrea en la que es troba Sekota està classificat com un clima tropical. El municipi té 

una distribució de les precipitacions bimodal, és a dir que té dues temporades de pluja. La 

primera temporada, de pluges menys intenses (veure Figura 3) és entre el març i el maig. La 

segona, que és la principal és entre els mesos de juliol i setembre. La resta de l’any el clima és 

sec (el 60% de la precipitació es produeix duran el segon període.)  

Figura 3 Precipitació a la ciutat de Sekota durant els mesos de desembre de 2010 a agost de 2011. Font: Biblioteca 

municipal de Sekota 

 

3.2 Condicions socials: demogràfiques i religioses 

Segons l’Agència Central d’Estadística la regió de Sekota tenia 134.702 habitants, i la seva 

capital (on es realitza el projecte), amb el mateix nom, aglutinava 25.000 persones l’any 2011.  

Una enquesta realitzada a 299 unitats familiars residents a la ciutat l’any 2005 conclou que el 

60,5%  dels caps de família són homes i el 39,5% restant són dones. La ocupació d’aquests caps 

de família és bastant heterogènia com es pot veure a la Figura 4. 

Figura 4 Ocupació dels caps de família segons el sexe 
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Pel que fa a la distribució religiosa, a la ciutat de Sekota la població és principalment cristiana 

ortodoxa (el 86% del total) i el 14% restant es divideix entre diverses religions, sent la segona 

religió predominant la musulmana. 

3.3 Condicions econòmiques 

Els recursos econòmics dels que disposa la població de Sekota, com la de majoria del país, són 

escassos. Segons l’estudi esmentat anteriorment, a la ciutat, el 16% de la població pertany a la 

classe benestant, el 46% a la classe mitjana i el 44% a la classe baixa (és necessari aclarir que 

aquesta classificació fa referència als nivells de renta i aquests no corresponen als nivells de 

renta dels països desenvolupats, com es pot comprovar a la Taula 1). 

Taula 1 Ingressos familiars anuals 

Tram d'ingressos Tram d'ingressos Unitats familiars 

birr € % 

< 1000 < 40 10,4 

1.000 - 1.999 40 - 79,96 20,4 

2.000 - 2.999 80 - 119,96 12,9 

3.000 - 3.999 120 - 159,96 14,4 

4.000 - 4.999 160 - 199,96 9,5 

5.000 - 6.999 200 - 279,96 14,4 

7.000 - 9.999 280 - 399,96 8,0 

10.000 - 14.999 400 - 599,96 7,5 

> 15.000 > 600 2,5 
 

La distribució de les despeses també denota la diferència entre el nord i el sud (veure Figura 5). 

Figura 5 Distribució de les despeses familiars 

 

3.4 Condicions sanitàries 

Les instal·lacions sanitàries de les que consta Sekota actualment són quatre centres de salut, 

tres clíniques privades i tres instal·lacions de salut. I les malalties més freqüents són, per ordre 

descendent: la malària, la diarrea i la pleuritis. 
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Pel que fa als hàbits higiènics, el 91,5% de les famílies que van participar a l’enquesta el 2005 

van respondre que totes els membres de la família tenien l’hàbit de rentar-se les mans abans i 

després dels àpats. 

3.5 Sistema educatiu 

Pel que fa al nivell d’alfabetització de la població, el 42,8% són analfabets i el 18,2% han rebut 

educació adulta no formal, és a dir, que només el 39% de la població ha estat escolaritzada, i 

només el 9% té una educació superior al Grau 12 (equivalent a l’educació secundària 

espanyola). 

4 Situació de les infraestructures i serveis 

Les infraestructures municipals queden descrites a l’Annex 04: Antecedents i situació actual. A 

continuació es fa una síntesi de la situació de les infraestructures de l’escola, de la qual és 

objecte aquest projecte. 

4.1 L’escola d’Azeba 

4.1.1 Estat de les infraestructures 

L’escola d’Azeba forma part del conjunt d’escoles municipals existents a la citat de Sekota. Està 

situada a les afores del municipi i s’hi pot accedir tan en cotxe com a peu per camí de terra. 

Està dividida en dues zones, la que conté els edificis (aularis, laboratori, oficines, latrines...) i  

que està a l’entrada de l’escola i una altra zona amb camps de cultiu, que es troba a la part 

posterior. Aquests dos camps de cultiu els lloga l’administració de l’escola durant l’any a 

pagesos de la zona i en treu el benefici del lloguer.  

L’escola d’Azeba té aproximadament 1000 alumnes dividits en 8 graus. L’escola fa el torn de 

matí i el torn de tarda, això vol dir que cada grau té diversos grups que van a fer classe, alguns 

durant el matí i altres durant la tarda. El número de grups de cada grau que hi ha depèn del 

número de nens de l’edat corresponent. 

L’escola consta de les següents instal·lacions: 

- 14 aules repartides en: 

2 aules als edificis E1, E2, i E4 

4 aules als edificis E3 i E6 

- 4 latrines 

L1 per a les nenes 

L2 per als mestres 

L3 i L4 per als nens 

- 1 laboratori a l’edifici E5 

- 1 biblioteca a l’edifici E7 

- 1 sala d’audiovisuals a l’edifici E8. 

- 2 oficines, una a l’edifici E1 i una a l’edifici E2 

- 1 magatzem de llibres a l’edifici E1 
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A la Figura 6, es mostra un dels aularis de l’escola, en concret l’E1. 

 
Figura 6 Imatge de l’edifici E1 de l’escola 

 

4.1.2 Estat dels serveis 

- Xarxa d’abastament 

L’escola d’Azeba està connectada a la xarxa municipal d’abastament d’aigua. L’únic punt de 

connexió amb la xarxa però, és una font situada a l’entrada de l’escola a uns 150 m dels 

primers aularis. En aquest punt d’aigua, hi ha dues aixetes i un comptador del consum d’aigua. 

Pel que fa a la regularitat del servei, les interrupcions de l’abastament d’aigua coincideixen 

amb els talls de l’electricitat. En aquest sentit, la connexió d’aigua de l’escola és adequada.  

- Xarxa elèctrica 

L’escola d’Azeba gaudeix de connexió elèctrica tot i que la instal·lació que fa arribar la 

connexió als aularis està en mal estat de conservació. 

- Sanejament 

L’escola d’Azeba consta actualment de 4 casetes amb latrines de forat, dues casetes per a 

nens, una per a nenes i una per als mestres. En relació a l’estat de conservació d’aquestes 

infraestructures cal posar de manifest que el deteriorament de les latrines és evident. A 

continuació es detallen alguns dels problemes més significatius: 

- De totes les latrines se’n desprèn molt mala olor fruit de la poca cura i manteniment 

que s’ha dut a terme. 

- El nivell higiènic dins les mateixes és molt baix. El terra és ple d’orins i alguns 

excrements. 

- No hi ha tasses per seure, tan sols hi ha un forat al terra que comunica l’exterior amb 

la fossa (veure Figura 7) 

- Moltes de les latrines estan clausurades amb sistemes provisionals tals com una pedra 

que tapa el forat. D’aquesta manera les males olors que s’hi generen són molt fortes 

alhora que la latrina queda inutilitzada. 

-  
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Figura 7 Estat actual de l’exterior i l’interior de les latrines de l’escola d’Azeba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Objectius 

Els objectius es determinaran a partir de la problemàtica existent que es descriu a continuació i 

es dividiran en objectius generals (OG) i específics (OE). 

5.1 Descripció de la problemàtica 

Azeba és una de les 6 escoles que hi ha a la ciutat de Sekota. L’escola d’Azeba es troba a les 

afores del municipi i es el lloc on més de 1.000 estudiants reben classe diàriament. L’escola, 

però, no gaudeix de les instal·lacions bàsiques necessàries per garantir el bon funcionament i 

el bon estat higiènic de l’escola i els terrenys que l’envolten. Aularis deteriorats, una biblioteca 

simbòlica, un únic punt d’aigua i unes latrines en estat precari, conformen un paisatge que tot i 

que compleix una funció social molt important, requereix de millores infraestructurals urgents.  

En base a la problemàtica existent, es defineixen els següents objectius generals, dels quals 

se’n deriven els objectius específics definitius, que conformaran les obres projectades en 

aquest document. 

El projecte s’ha dividit en dues fases. La primera fase consta d’aquelles obres necessàries i 

urgents de ser realitzades. La segona fase està constituïda per obre complementàries, que 

millorarien les instal·lacions de l’escola però que no són requerides amb urgència. Els objectius 

doncs, es presenten per fases. 

5.2 Objectius de la FASE 1 

OG 1. Garantir l’abastament d’aigua i el bon funcionament del sistema de sanejament 

a l’escola d’Azeba 

OE 1.1 Dissenyar un sistema d’abastament que faci arribar l’aigua als aularis, al 

laboratori i a les latrines. 

OE 1.2 Dissenyar un sistema de sanejament d’aigua que permeti evacuar l’aigua 

consumida. 
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OE 1.3 Dissenyar un sistema de tractament que permeti depurar l’aigua abans 

de ser retornada al medi. 

OE 1.4 Dissenyar un sistema de latrines que funcioni a llarg termini i millori les 

condicions de salubritat existents actualment. 

OE 1.5 Augmentar el coneixement i conscienciació dels alumnes i professors de 

l’escola de la importància de utilitzar i mantenir correctament les latrines així 

com de rentar-se les mans per evitar contagi de malalties a través dels residus 

fecals. 

OE 1.6 Establir un responsable de manteniment que s’encarregui del bon 

funcionament de les infraestructures de l’escola, com les latrines, la xarxa 

d’abastament i de sanejament i els sistema de tractament. 

 OG 2. Garantir el bon estat de les instal·lacions del centre educatiu 

OE 1.7 Dissenyar una tanca de protecció que recorri el perímetre dels terrenys 

de l’escola. 

5.3 Objectius de la FASE 2 

OG3. Proporcionar infraestructures que millorin la qualitat de vida dels alumnes de 

l’escola 

OE 1.8 Dissenyar un menjador que permeti als alumnes amb més dificultats fer 

un àpat a l’escola. 

OE 1.9 Dissenyar un sistema de gestió dels residus que puguin produir-se al 

menjador per tal de minimitzar els efectes sobre el medi. 

6 Anàlisi d’alternatives 

En l’anàlisi d’alternatives d’aquest projecte s’han considerat les alternatives sobre el sistema 

de tractament d’aigua, sobre el sistema de sanejament (latrines) i sobre el sistema de gestió de 

residus orgànics. A continuació s’exposen les alternatives considerades i les solucions 

adoptades. Els detalls de les alternatives així com del perquè de les solucions adoptades queda 

detallat a l’annex 06 d’Anàlisi d’Alternatives. 

6.1 Alternatives del sistema de tractament d’aigua 

L’objectiu és doncs valorar les alternatives de sistema que permeti depurar l’aigua provinent 

de la xarxa de sanejament per tal de que pugui ser abocada al riu, que l’imita els terrenys de 

l’escola per l’est, amb garanties de qualitat i així evitar la contaminació d’aquell flux que aigües 

avall serà utilitzat per diversos usos. 

La forma més comuna de tractar aigües residuals provinents de zones residencials poc 

poblades, escoles o hospital en contexts de cooperació és utilitzant el sistema de Tanc sèptic i 
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absorció per part del terreny. Aquest és un sistema apropiat en llocs on hi arriba l’aigua 

corrent i està capacitat per tractar les aigües negres generades pels humans.  

Donat que el tanc sèptic en tant que tractament primari és apropiat en el context del projecte, 

les alternatives es plantegen sobre el tractament secundari. A continuació doncs, es valoren les 

alternatives de tractament secundari (veure Figura 8). 

Figura 8 Alternatives dels sistema de tractament secundari 

 

Les avantatges i inconvenients de cadascun d’aquests sistemes estan detallades a l’annex 

d’alternatives. 

Per al correcte dimensionament dels sistemes d’infiltració en el terreny és necessari conèixer 

la capacitat d’infiltració d’aquest alhora que cal tenir coneixements geològics i del nivell 

freàtic. Donat que no es disposa d’aquesta informació ni es tenen els mitjans per aconseguir-

la, s’ha escollit un sistema de filtre de sorra que garanteix l’èxit del sistema independentment 

de les característiques del terreny. Per escollir entre les tres alternatives de filtre de sorra 

plantejades s’ha realitzat un anàlisi multicriteri en el que el filtre subsuperficial de de sorra 

apareix com la millor alternativa i per tant serà la solució adoptada. 

6.2 Alternatives del sistema de sanejament: les latrines 

Les latrines de sanejament ecològic són unes infraestructures que serveixen per 

emmagatzemar els excrements o matèria fecal humana amb la finalitat de protegir la salut de 

la població i evitar la contaminació del sòl, l’aire i l’aigua. Avui en dia, són infraestructures 
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senzilles que no només eviten la contaminació de sòls i aqüífers sinó que, algunes d’elles 

permeten reutilitzar els excrements, tractant-los per tal que esdevinguin adob. 

La situació actual de l’escola d’Azeba pel que fa a la gestió dels residus fecals i orins, és 

preocupant. Les condicions higièniques de les latrines actuals i en conseqüència de l’entorn 

natural són perilloses per la salut dels alumnes. L’objectiu d’aquest annex és doncs, valorar les 

alternatives pel que fa a sistemes de sanejament ecològic i projectar un sistema de tractament 

dels residus adequat que solucioni la situació actual. 

S’han considerat tres tipus de latrines que es detallen a la Figura 9. 

Figura 9 Alternatives de latrines ecològiques 

 

Les latrines també poden classificar-se segons quin és el procés que utilitzen per tal d’eliminar 

els patògens. Aquest procés pot ser de deshidratació o de descomposició aeròbia o anaeròbia. 

Aquest últim, però, genera males olors durant la descomposició i per tant queda descartat 

d’inici. Entre els altres dos, a l’anàlisi d’alternatives s’han analitzat les condicions ambientals 

que potencien un o l’altre i els avantatges i inconvenients de cadascun d’ells. S’ha considerat la 

influència de la temperatura, del temps, de l’exposició al sol, de la humitat, de la ràtio C/N, del 

PH i del material d’assecat. 

Després de dur a terme aquest anàlisi s’ha arribat a la conclusió (veure detalls a l’annex 

d’alternatives) que la latrina que millor s’ajusta a les necessitats de l’escola és la latrina solar. 

Per a la millor definició de la solució adoptada s’han tingut en compte les característiques de 

cada tipus de latrina i els condicionants per a l’eliminació de patògens considerats. D’aquesta 

manera, les latrines que es projectaran per a l’escola d’Azeba seguiran les següents 

recomanacions: 

- Les latrines de doble fossa són les més utilitzades ja que permeten reutilitzar els 

residus en forma d’adob. 

- Si mètode de neteja anal és el paper higiènic l’aportació per habitant i any és d’entre 

0,04 i 0,05 m3/hab-any. Tenint en compte que els usuaris d’aquest projecte, és a dir, 

els alumnes i professors, només passen la meitat del dia al recinte escolar i fent una 

hipòtesi conservadora es considerarà una aportació de 0,025 m3/alumne-any i 0,025 

m3/professor-any.  

- Es recomana que el volum cambra sigui d’entre 1,1 i 2,23 m3.  
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- El temps d’emmagatzematge dels residus fecals dins la cambra ha de ser d’1 any. En 

conseqüència, el volum de cambra construït a de ser del doble de la producció de 

residus anual. 

- El mètode d’eliminació de patògens més exitós és l’assecat, és a dir, la deshidratació 

dels residus fecals. 

- S’instal·laran plaques solars, ja que queda demostrada la correlació de la seva 

presència amb la qualitat final de les mostres d’excrements. 

- S’evitaran cambres baixes i planes. La forma de les cambres ha de ser el màxim cúbica 

possible. 

Pel que fa a la operació i al manteniment: 

- El compost s’extraurà de les cambres durant l’estació més seca de l’any i un cop 

transcorregut un any des que s’ha segellat la cambra. 

- Un cop extret, s’escamparà en capes d’uns 10 cm i es deixarà exposat directament 

sota el sol durant almenys una setmana. 

- El compost resultant només podrà utilitzar-se per adobar plantes ornamentals o 

cultius que no hagin de consumir-se crus. 

Aquest llistat defineix doncs, la solució adoptada. 

6.3 Alternatives de sistema de gestió de residus orgànics 

En aquest apartat es valoren les alternatives per a la gestió dels residus orgànics que es 

produeixin al menjador. A l’esquema que queda reflectit a la Figura 10 hi ha les alternatives 

considerades. 

Figura 10 Alternatives de sistemes de gestió de residus orgànics 

 

La millor eficiència en l’eliminació de patògens així com la menor necessitat d’espai per a la 

biodegradació han fet que la millor alternativa esdevingui el vermicompostatge. 
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El vermicompostatge és un mètode que, a l’igual que el compostatge, permet reduir els 

residus orgànics i millorar les seves qualitats per tal d’utilitzar-los com a adob. La diferència 

principal rau en que en el vermicompostatge els residus són biodegradats per cucs 

invertebrats. 

7 Descripció general del projecte 

El projecte constructiu de Desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) s’ha dividit 

en dues fases. Les activitats que s’enumeren a continuació queden descrites detalladament als 

annexes del projecte. 

7.1 Fase 1 

La fase 1 consta de les següents activitats: 

A1: Treballs previs d’acondicionament 

A2: Construcció de la xarxa d’abastament i sanejament 

A3: Construcció dels tancs sèptics 

A4: Construcció del filtre subsuperficial de sorra 

A5,6,7 i 8: Construcció de les latrines 

A9: Construcció de la tanca 

A10: Integració ambiental 

7.2 Fase 2 

La fase 2 consa de les següents activitats: 

A1: Construcció del menjador 

A2: Construcció dels tancs de vermicompostatge 

A3: Integració ambiental 

8 Bases de càlcul 

Els càlculs realitzats per a la elaboració d’aquest projecte es troben subdividits en els següents 

annexes d’aquesta memòria: 

8.1 Annex de càlculs hidràulics 

Els càlculs realitzats es detallen a continuació: 

8.1.1 Càlcul de la xarxa d’abastament d’aigües 

- Estimació dels cabals 

- Dimensionament de les canonades projectades 

8.1.2 Càlcul de la xarxa de sanejament 

- Estimació dels cabals 

- Dimensionament de les canonades projectades 
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8.1.3 Càlcul del sistema de tractament 

- Dimensionament del sistema de tanc sèptic 

- Dimensionament del filtre subsuperficial de sorra 

8.2 Annex de càlculs estructurals 

Els càlculs realitzats es detallen a continuació: 

- Càlcul de  les latrines 

- Càlcul del tanc sèptic 

- Càlcul del menjador 

Els càlculs estructurals s’han dut a terme seguint la normativa EHE-08 i utilitzant el software de 

càlcul d’estructures CYPE 2013. Els resultats d’ambdós càlculs es troben detallats a l’Annex de 

càlculs estructurals i als plànols corresponents. 

9 Estudi de Seguretat  i Salut 

D’acord amb la normativa cal incorporar un Estudi de Seguretat i Salut. Donades les condicions 

en les que s’emmarca aquest projecte, no es poden garantir les mesures de seguretat davant 

de riscs que podrien existir durant la execució de les obres. 

Per aquesta raó tan sols es marquen unes pautes i es duen a terme una sèrie de 

recomanacions per intentar reduir els riscs al màxim però tenint en compte la realitat de les 

condicions laborals locals. Tals pautes es troben a l’annex corresponent d’aquesta memòria. 

10 Pla d’Obra 

A l’Annex del Pla d’Obra es detallen les activitats que conformen el projecte. Aquestes 

activitats, però, són independents entre elles i per tant poden executar-se independentment 

de l’execució de les altres. Aquesta característica respon a la falta de recursos econòmics per 

dur a terme el projecte en la seva integritat, és a dir, dissenyar activitats independents permet 

que, establert un ordre de prioritats d’execució, sigui possible realitzar part del projecte si 

només es disposa de part del finançament. 

El conseqüència, el Pla d’Obra, ha estat dissenyat en base a aquesta característica i és per això 

que les activitats s’han ubicat de forma consecutiva en el temps i no en paral·lel. 

L’inici de la obra, no obstant, s’ha establert l’1 de desembre del 2013 i la durada de la mateixa 

serà de 44 setmanes. 

11 Estudi d’impacte ambiental 

Aquesta obra pretén generar el menor impacte ambiental possible. Amb aquest propòsit, es 

tractaran els residus generats amb molta cura i un cop finalitzada la obra es retiraran tots els 

materials residuals restablint, en la mesura del possible, la naturalesa de l’entorn natural 

existent abans de l’execució de les obres. 

També amb la finalitat de minimitzar els impactes es delimitaran adequadament la zona 

d’instal·lació i aplec de materials. 
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Es poden consultar les prescripcions corresponents a l’impacte ambiental de les obres a 

l’Annex de l’Estudi d’Impacte Ambiental del present document. 

12 Justificació de preus 

Tot i que el projecte definit en aquest document serà executat a Etiòpia, la manca de dades 

sobre els preus etíops de les partides d’obra projectades fa que la justificació de preus que es 

presenta en aquest projecte es basa en els preus espanyols de l’any 2010.  

Una de les possibilitats que ofereix el projecte es gaudir de la col·laboració dels habitants de la 

ciutat per a la realització d’alguns dels treballs planificats.  

En el cas d’aconseguir el finançament necessari per a la realització d’aquest projecte, serà 

necessari recalcular el pressupost tenint en compte preus etíops tan pel que fa als materials, 

com a la maquinaria i la mà d’obra.  

13 Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material, resultant d’aplicar les amidaments de les diferents unitats 

d’obra als corresponents preus, incrementant-lo amb un 13% de despeses generals i un 6% de 

benefici industrial i aplicant, posteriorment un 21% d’IVA, s’obté el Pressupost General 

d’Execució per Contracte que ascendeix a: 

QUATRE-CENTS MIL TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS 

(400.327,42 €) 

14 Documents que composen el Projecte 

Aquest projecte està format per un total de quatre documents, que contenen els següents 

apartats: 

Document Nº 1: Memòria i annexes 

- Memòria 

- Annexes 

01. Fotogràfic 

02. Estudi demogràfic i socioeconòmic 

03. Topogràfic 

04. Antecedents i situació actual 

05. Objectius 

06. Estudi d’alternatives 

07. Càlculs hidràulics 

08. Càlculs estructurals 

09. Disseny de la tanca de protecció 

10. Gestió de residus 

11. Estudi d’impacte ambiental 

12. Pla d’Obra 

13. Estudi de Seguretat i Salut 

14. Justificació de preus 
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Document Nº 2: Plànols 

Els plànols realitzats en aquest projecte constructiu  es llisten a continuació: 

01. Índex de plànols 

02. Recorreguts GPS del contorn de l’escola i dels camps de cultiu 

03. Recorregut GPS dels edificis actuals 

04. Corbes de nivell als terrenys de l’escola 

05. Situació actual - Edificis i camps de cultiu 

06. Definició de l’àrea d’actuació 

07. Elements de nova construcció 

08. Latrines 

09. Detalls armadura elements latrina 

10. Planta de la xarxa d’abastament 

11. Detalls de les piques i aixetes 

12. Planta de la xarxa de sanejament 

13. Planta del sistema de tractament 

14. Perfils de la xarxa de sanejament i del sistema de tractament 

15. Tanc sèptic 

16. Filtre subsuperficial de sorra 

17. Disseny de les rases 

18. Disseny de la tanca de protecció 

19. Menjador 

20. Menjador – Detall armadura 

21. Vermicompostador 

Document Nº 3: Plec de condicions tècniques 

Document Nº 4: Pressupost 

 

Barcelona, Setembre 2012 

 

Clara Corbella Vidal 
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1. Objectius 

L’annex que es presenta a continuació té l’objectiu de recollir, en format fotogràfic, la realitat 

de la zona en la que s’emmarca el projecte. Les fotografies que es presenten descriuen no 

només l’escola sinó també la ciutat en la que es troba. No només les qüestions tècniques, sinó 

també les qüestions socials. 

2. Document fotogràfic 

Figura 1 Imatge de la construcció d’una de les cases de Sekota 

 

 

Figura 2 Imatge de les bastides durant la construcció d’una de les cases de Sekota 
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Figura 3 Imatge de la dona encarregada del bonus omplint garrafes d’aigua 

 

Figura 4 Imatge de les canonades de la xarxa d’abastament municipal 

 

Figura 5 Imatge de la connexió de les cases particulars, aixeta 
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Figura 6 Imatge de d’un dels pous dels quals s’abasteix la ciutat 

 

 

 

 

 

Figura 7 Imatge d’un dels dipòsits de trencament de càrrega, que es troben als afores de la ciutat 
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Figura 8 Imatge del riu que passa pel costat dels terrenys de l’escola 

 

 

Figura 9 Imatge de l’escola 

 

 

 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

 

  6 Annex 01. Fotogràfic

 

Figura 10 Imatge de l’edifici del laboratori 

 

Figura 11 Imatge d’un dels edificis d’aularis 

 

Figura 12 Imatge de l’edifici que conté les oficines de l’escola 
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Figura 13 Imatge d’una de les parets dels aularis, detall dels dibuixos 

 

Figura 14 Imatge de la prestatgeria de la biblioteca 

 

Figura 15 Imatge de les taules i les cadires per reparar 
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Figura 16 Imatge dels nens del barri durant una de les visites a l’escola 

 

 

Figura 17 Imatge dels camps durant la realització de l’aixecament topogràfic 
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1 Objectiu 

L’annex que es presenta a continuació té l’objectiu de definir les principals característiques 

sociològiques de la ciutat de Sekota, així com dels recursos de la població. Donat el fet que el 

projecte tracta del desenvolupament de l’escola d’Azeba, en concret, es definiran les 

necessitats en dotació d’infraestructures pròpies de l’escola. 

En base al treball de camp realitzat tant a la ciutat de Sekota com al propi recinte escolar s’ha 

elaborat l’estudi que es presenta a continuació.  

2 Obtenció de les dades 

Les dades presentades en aquest annex provenen de dues fonts principals: 

A. Administracions locals 

B. Direcció de l’escola 

2.1 Administracions locals 

Durant l’estada a Sekota, es van dur a terme reunions amb els representants de les diverses 

administracions locals, tals com l’alcalde del municipi, els responsables de la “Water Office” 

(oficina encarregada de la construcció i gestió de les xarxes d’abastament i sanejament a la 

ciutat) o els responsables de la “Health Office” (oficina encarregada dels aspectes sanitaris). 

Durant les entrevistes se’ns proporcionà informació escrita de la situació econòmica, de salut i 

de les infraestructures existents a la ciutat. La informació més rellevant es descriu al següent 

l’apartat 3. 

2.2 Direcció de l’escola 

Les entrevistes realitzades amb la direcció de l’escola, tenien l’objectiu de recollir la seva 

opinió en relació a les mancances infrastructurals de l’escola, així com de conèixer-ne el 

funcionament.  

Part de la informació obtinguda queda recollida en aquest annex, mentre que la que fa 

referència a l’estat de les infraestructures i a les necessitats està detallada a l’Annex 04. 

3 Dades obtingudes 

3.1 Dades generals 

La localitat de Sekota esta situada al nord d’Etiòpia, a una 720 km d’Addis Ababa. És la capital 

administrativa de la zona Wag Himra inclosa en la regió d’Amhara. La ciutat, que està 

envoltada d’una topografia abrupta es troba a una altitud mitjana de 2.275 metres. Al sud de 

la ciutat s’hi troba la muntanya de Bella que s’alça més de 3.500 metres per sobre del nivell del 

mar. 

El clima de l’àrea en la que es troba Sekota està classificat com un clima tropical. Pel que fa al 

règim de pluges, les precipitacions es concentren en els mesos de Juliol i Agost. 
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Figura 1 Precipitació a la ciutat de Sekota durant alguns mesos de l’any 2011. Font: Biblioteca municipal de Sekota 

 

3.2 Condicions demogràfiques 

3.2.1 La població 

Segons l’Agencia Central d’Estadística, la regió de Sekota té 134.702 habitants (veure Figura 2).  

Figura 2 Localització de la regió de Sekota 

 

 

La Figura 3, mostra la distribució de la població segons el sexe i el lloc de residència (urbà o 

rural). 
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Figura 3 Distribució de la població de Sekota per sexe i lloc de residència 

 

La informació que es presenta a continuació, fa referència a una enquesta realitzada l’any 

2005 a una mostra de 299 unitats familiars residents a la ciutat, en la que, segons l’Agència 

Central d’Estadística, hi vivien 25.000 persones l’any 2011 . Segons aquesta enquesta, els caps 

de família són en un 60,5% homes i en un 39,5% per dones i la seva distribució per edats és la 

que es presenta a la Taula 1: 

Taula 1 Distribució per edats dels caps de família 

De 20 a 44 anys (%) 59,2 

De 45 a 64 anys (%) 28,8 

Més de 65 anys (%) 12,0 

Pel que fa a la ocupació d’aquests caps de família, el 22,1% treballen per altri, el 15,7% són 

pagesos, el 16,7% són comerciants i el 34,4% treballen en sectors d’activitat informal (l’11,1 % 

restant treballen en d’altres activitats no especificades).  

3.2.2 Característiques dels habitatges 

Pel que fa a la naturalesa de les llars, la mateixa enquesta ens detalla la distribució de les 

famílies segons el nombre de persones que les conformen (veure Figura 4) 

Figura 4 Distribució de les unitats familiars segons el nombre de membres 
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Es comprova doncs que a Sekota quasi el 50% de les famílies tenen entre 4 i 6 membres. 

Pel que fa a la tipologia d’habitatge, com es pot observar a la Figura 5, la majoria d’habitatges 

de la ciutat, a excepció dels de nova construcció, estan fets de fusta, fang, i alguns de pedres. 

Les teulades estan construïdes, en general amb xapa metàl·lica. 

Figura 5 Imatge d’un dels carrers de la cituat de Sekota 

 

 

3.2.3 Distribució de la població entre ètnies i religions 

A la Taula 2 es presenta la distribució segons la religió del cap de família. Com es pot observar, 

al municipi de Sekota, la religió predominant és la cristiana ortodoxa. 

Taula 2 Distribució segons la religió dels caps de família 

Cristians ortodoxes (%) 85,9 

Altres (%) 14,1 

Cal dir que la segona religió predominant és la musulmana. 

3.3 Infraestructures i serveis 

Com s’ha dit anteriorment, Sekota és la capital de la zona Wag Himra. Aquest fet fa que aculli 

la representació de moltes organitzacions i esdeveniments administratius. De la mateixa 

manera, gaudeix dels equipaments que es llisten a continuació: 

- Hospital 

- Centres de salut 

- Escoles de primaria i secundaria 

- Escoles Bressol 

- Una oficina de correus 

- Una oficina de telecomunicacions 

- Oficines de les administracions locals i regionals 
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Pel que fa a l’estat de la xarxa d’abastament municipal, a la Taula 3, es presenten les dades 

referents a la procedència de l’aigua als habitatges familiars. 

Taula 3 Tipus de cobertura d’abastament d’aigua de la població a Sekota 

Tipus de cobertura Percentatge sobre el total de la població (%) 

Pou propi 1% 

Connexió pròpia a la xarxa 25% 

Connexió compartida a la xarxa 10% 

Fonts públiques 61% 

NS/NC 3% 

 

A la Taula 3 queda palès que la majoria de la població va a buscar aigua de les fonts d’aigua 

públiques. Aquestes, anomenades bonus, es troben distribuïdes per tota la ciutat. Les fonts, 

construïdes per l’ajuntament, distribueixen aigua a tota aquella població que no disposa 

d’aigua corrent a la llar.  

Sekota (marcada amb una A a la Figura 6), està ubicada al costat d’una de les vies secundaries 

que creuen el país del sud al nord. Aquesta via, que connecta al sud amb la carretera 

tranversal que uneix Woldiya amb Bahir Dar i al nord amb Adwa, és una carretera en la seva 

majoria no asfaltada. Tot i això, a l’entrada a la ciutat de Sekota i durant tot el seu recorregut 

pel mig del nucli urbà la via està asfaltada.  

Figura 6 Connexions viaries de la ciutat de Sekota 
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3.4 Condicions econòmiques 

Els recursos econòmics dels que disposa la població de Sekota, com la de majoria del país, són 

escassos. Segons l’estudi esmentat anteriorment, a la ciutat, el 16% de la població pertany a la 

classe benestant, el 46% a la classe mitjana i el 44% a la classe baixa (és necessari aclarir que 

aquesta classificació fa referència als nivells de renta i aquests no corresponen als nivells de 

renta dels països desenvolupats) 

Per tal de descriure amb més precisió les condicions econòmiques es presenten les dades de 

quatre indicadors que faran possible el dibuix del context en el que viuen els habitants de la 

ciutat. Els indicadors són  els ingressos mitjos anuals, la distribució de les despeses familiars, la 

distribució segons el règim de disposició de l’habitatge i el número d’habitacions i  la ocupació 

dels caps de família. A continuació es presenten les taules i figures que caracteritzaran aquests 

indicadors. 

Taula 4 Ingressos familiars anuals 

Tram d'ingressos Tram d'ingressos Unitats familiars 

birr € % 

< 1000 < 40 10,4 

1.000 - 1.999 40 - 79,96 20,4 

2.000 - 2.999 80 - 119,96 12,9 

3.000 - 3.999 120 - 159,96 14,4 

4.000 - 4.999 160 - 199,96 9,5 

5.000 - 6.999 200 - 279,96 14,4 

7.000 - 9.999 280 - 399,96 8,0 

10.000 - 14.999 400 - 599,96 7,5 

> 15.000 > 600 2,5 
 

Figura 7 Distribució de les despeses familiars 
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Taula 5 Caracterització del tipus d’habitatge familiar 

Percentatge de d’habitatge de propietat/lloguer (%) 

Habitatge propi 65,9 

Habitatge llogat 30,2 

Altres 3,90 

Número d’habitacions per habitatge 

Una habitació 47,3 

Dues habitacions 17,1 

Tres habitacions 19,0 

Quatre o més habitacions 16,6 

 
Figura 8 Ocupació dels caps de família segons el sexe 

 
 

Com s’observa a les dades quasi el 60% de les famílies, que estan formades, en general per de 

4 a 6 membres, ingressen menys de 200€ al mes, dels quals el 66% el destinen a la alimentació. 

Pel que fa a l’habitatge la majoria de les famílies viuen en habitatges de propietat d’una sola 

habitació. 

 

3.5 Condicions sanitàries 

Les instal·lacions sanitàries de les que consta Sekota actualment són: 

- Quatre centres de salut 

- Tres clíniques privades 

- Tres instal·lacions de salut 

Durant la visita a la oficina municipal de salut, ens van proporcionar les dades que es 

presenten a la Taula 6 i que fan referència a les 10 malalties més freqüents entre la població. 

Tot i això les dades no estan actualitzades. 
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Taula 6 Les deu malalties més freqüents entre la població de Sekota (del Juliol 2003 al Juny de 2004) 

 Casos contats % 

1- Malària 7.168 36,0 

2- Diarrea 2.620 13,1 

3- Altres pleuritis 2.372 11,9 

4- Helminthes 1.872 9,4 

5- Problemes oculars 1.453 7,3 

6- A 1.145 5,7 

7- Ferides i lesions 1.072 5,4 

8- Gastritis 953 4,8 

9- Malalties a la pell 748 3,7 

10- Reuma  532 2,7 

Com s’observa a la taula anterior, les malalties més freqüents estan relacionades amb la 

qualitat de l’aigua així com amb la higiene personal. A continuació es presenta la Taula 7 que 

indica l’hàbit de rentar-se les mans abans i després dels àpats. Els resultats mostren que l’hàbit 

està implantat, en general. 

Taula 7 Hàbit de rentar-se les mans abans i després dels àpats 

Resposta % de persones que han respost aquesta opció 

Tots els membres de la família i sempre 91,5 

Alguns dels membres de la família i sempre 6,4 

Indiferent 2,1 

3.6 Sistema educatiu 

El sistema educatiu a Sekota és municipal. A Sekota hi ha 6 escoles: 

- Dues escoles bressol 

- Una escola d’educació primària 

- Tres centres d’educació secundària 

Les dades proporcionades per l’administració de la zona indiquen que durant l’any 2004 a la 

ciutat hi havia uns 6300 estudiants. Del total d’estudiants, de mitjana el 40 % pertanyen a 

l’escola primària i el 34 % a l’escola secundària. L’any 2005 el número d’estudiants que anaven 

a l’escola representava un 50% del total d’infants. 

 

Pel que fa al nivell educatiu de la població, a la Taula 8, es detallen les dades que mostren en 

quins percentatges els habitants de Sekota han estat escolaritzats:  

Taula 8 Nivell d’alfabetització de la població de Sekota 

Analfabets 42,8 

Educació adulta no formal 18,2 

Educació primària 15 

Educació secundaria 15 

Educació superior al grau 12 9 

 

Com s’observa, la major part de la població no ha estat mai escolaritzada i només el 21% han 

cursat estudis superiors a l’educació primària. 
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1 Objectius  

L’objectiu d’aquest annex  és presentar les dades topogràfiques obtingudes durant l’estada als 

terrenys dels quals és objecte aquest projecte així com el tractament de les mateixes, és a dir 

el replanteig, per tal d’obtenir una topografia acurada i que respongui a la realitat de la zona. 

2 Topografia 

Per a la realització d’aquest projecte és necessari definir la topografia de la zona, per tal de 

poder ubicar amb precisió els elements del mateix, com són la tanca, la xarxa d’abastament i 

de sanejament o el nou aulari. La precisió dels resultats d’aquest annex és necessària ja que la 

xarxa de sanejament funciona per gravetat i per tant, cal que segueixi un recorregut de cota 

descendent. 

Des de l’administració municipal de Sekota i des de l’escola d’Azeba, tot i la seva expressa 

voluntat de cooperar amb el projecte, no disposaven de cap aixecament topogràfic dels 

terrenys de l’escola. No només això sinó que el municipi tampoc gaudia d’un equip de 

topografia ni de cap topògraf. D’aquesta manera, és amb recursos propis amb els que s’han 

realitzat els aixecaments per tal de poder definir la topografia de l’àrea del projecte. 

S’aconsella, en conseqüència, que abans de la realització del projecte, es dugui a terme un 

replanteig en unes condicions que permetin garantir la precisió de l’aixecament. 

El contorn de l’escola, el contorn dels camps de cultiu i la distribució dels aularis i latrines 

constitueixen els elements que cal ubicar en un mapa de forma precisa. Amb tal finalitat s’han 

utilitzat dos recursos diferents per obtenir les mateixes dades. Aquesta superposició permet, 

posteriorment comparar els resultats i ajustar la solució final. El primer recurs utilitzat ha estat 

el marcatge dels punts principals d’aquests elements amb un GPS del tipus Garmin 62S, que 

mitjançant un sistema per satèl·lit ens proporciona les coordenades UTM dels punts desitjats. 

El segon recurs ha estat una cinta mètrica per a la mesura de distàncies i la realització de 

poligonals mitjançant la triangulació. 

A més a més, les imatges obtingudes del Google Earth, ens permetran, en primer lloc validar 

les dades obtingudes i alhora contextualitzar el resultat gràfic gràcies a la imatge aèria. 

Es pot dividir l’estudi topogràfic en tres zones principals: el contorn de l’escola, el contorn dels 

camps de cultiu propietat de l’escola i el conjunt d’edificis i latrines que conformen el recinte 

escolar. A continuació es defineix quins mètodes s’han fet servir per a la definició topogràfica 

d’aquestes zones. 

2.1 El contorn de l’escola 

Per definir el contorn de l’escola en primer lloc s’ha realitzat un recorregut GPS circular amb 

inici i final a la porta d’entrada als terrenys de l’escola. En segon lloc i utilitzant la cinta mètrica 

s’ha dut a terme el procediment topogràfic de la poligonal tancada. Aquest procediment, 

consisteix en la mesura de la longitud d’una successió de trams connectats entre sí en els 

vèrtex. Les poligonals tancades s’inicien i acaben en el mateix vèrtex de forma que aquest 

tancament s’utilitza com a element de control tant lineal com angular. 
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2.2 El contorn dels camps de cultiu 

Pel que fa als camps de cultiu s’ha realitzat un recorregut GPS que permet definir els límits 

entre la zona on es troben els edificis de l’escola i els camps de cultiu. 

2.3 Els aularis i latrines del recinte escolar 

Per ubicar els aularis, al igual que pel que fa al contorn, s’han dut a terme dos procediments 

topogràfics. En primer lloc, i utilitzant el GPS s’han referenciat els punts principals de cadascun 

dels aularis i latrines. En segon lloc, mitjançant la cinta mètrica s’han mesurat les longituds de 

cadascun dels edificis així com les distàncies entre ells. El primer procediment, ens permet 

ubicar aquest conjunt d’elements en relació al contorn de l’escola mentre que les mesures 

amb la cinta mètrica ens permeten conèixer amb precisió la posició relativa entre cadascun 

d’ells. 
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3 L’aixecament 

L’aixecament es va dur a terme durant els primers deu dies del mes d’agost de 2011. 

3.1 Aixecament del contorn de l’escola 

3.1.1 Dades obtingudes amb el GPS 

A la Taula 1, s’hi presenten les dades obtingudes mitjançant un GPS del tipus Garmin 62S. Tal com es pot apreciar a la taula, per defecte el GPS 

utilitza el sistema de coordenades WGS 1984. Aquestes dades, han estat projectades utilitzant el software ESRI - ArcMap 9.3 sobre el quadrant 

UTM37S, on estan situats els terrenys del projecte. 

Taula 1. Dades obtingudes del GPS i càlcul de les distàncies 

Element topogràfic IDENTIFICADOR 
WGS1984 WGS1984_UTM37S Distàncies 

LATITUT LONGITUT COOR X COOR Y IDEN (DE) IDEN (A) Distància 

- - graus graus m m - - m 

WAYPOINT PORTA 12,6198 39,0302 503.282,23 11.395.109,88 PUERTA P1 34,2 

WAYPOINT P1 12,6200 39,0302 503.248,78 11.395.102,69 P1 P2 29,5 

WAYPOINT P2 12,6199 39,0299 503.221,63 11.395.091,07 P2 P3 19,0 

WAYPOINT P3 12,6198 39,0297 503.230,32 11.395.074,16 P3 P4 11,1 

WAYPOINT P4 12,6196 39,0297 503.237,92 11.395.066,08 P4 P5 7,9 

WAYPOINT P5 12,6196 39,0298 503.241,73 11.395.059,12 P5 P6 17,1 

WAYPOINT P6 12,6195 39,0298 503.236,73 11.395.042,75 P6 P7 16,1 

WAYPOINT P7 12,6194 39,0298 503.234,56 11.395.026,83 P7 P8 19,8 

WAYPOINT P8 12,6192 39,0298 503.227,29 11.395.008,36 P8 P9 23,1 

WAYPOINT P9 12,6190 39,0297 503.222,84 11.394.985,69 P9 P10 14,5 

WAYPOINT P10 12,6188 39,0297 503.220,12 11.394.971,42 P10 P11 27,0 

WAYPOINT P11 12,6187 39,0297 503.211,76 11.394.945,77 P11 P12 100,5 
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Element topogràfic IDENTIFICADOR 
WGS1984 WGS1984_UTM37S Distàncies 

LATITUT LONGITUT COOR X COOR Y IDEN (DE) IDEN (A) Distància 

- - graus graus m m - - m 

WAYPOINT P12 12,6185 39,0296 503.223,18 11.394.845,91 P12 P13 9,9 

WAYPOINT P13 12,6176 39,0297 503.228,18 11.394.837,40 P13 P14 24,2 

WAYPOINT P14 12,6175 39,0297 503.239,15 11.394.815,83 P14 P15 18,1 

WAYPOINT P15 12,6173 39,0298 503.253,16 11.394.804,34 P15 P16 51,0 

WAYPOINT P16 12,6172 39,0300 503.286,94 11.394.766,19 P16 P17 29,0 

WAYPOINT P17 12,6169 39,0303 503.297,69 11.394.739,21 P17 P18 12,4 

WAYPOINT P18 12,6166 39,0304 503.309,10 11.394.734,45 P18 P19 29,0 

WAYPOINT P19 12,6166 39,0305 503.305,62 11.394.763,20 P19 P20 15,5 

WAYPOINT P20 12,6168 39,0304 503.308,77 11.394.778,36 P20 P21 28,0 

WAYPOINT P21 12,6170 39,0305 503.307,57 11.394.806,33 P21 P22 28,6 

WAYPOINT P22 12,6172 39,0305 503.312,56 11.394.834,53 P22 P23 23,1 

WAYPOINT P23 12,6175 39,0305 503.322,99 11.394.855,10 P23 P24 13,4 

WAYPOINT P24 12,6177 39,0306 503.336,13 11.394.857,76 P24 P25 20,6 

WAYPOINT P25 12,6177 39,0307 503.354,15 11.394.867,71 P25 P26 11,6 

WAYPOINT P26 12,6178 39,0309 503.352,74 11.394.879,21 P26 P27 20,8 

WAYPOINT P27 12,6179 39,0309 503.340,58 11.394.896,13 P27 P28 5,8 

WAYPOINT P28 12,6180 39,0308 503.344,70 11.394.900,22 P28 P29 20,2 

WAYPOINT P29 12,6181 39,0308 503.353,50 11.394.918,36 P29 P30 26,8 

WAYPOINT P30 12,6182 39,0309 503.351,65 11.394.945,12 P30 P31 21,7 

WAYPOINT P31 12,6182 39,0309 503.348,39 11.394.966,57 P31 P32 21,0 

WAYPOINT P32 12,6185 39,0309 503.345,23 11.394.987,36 P32 P33 21,6 

WAYPOINT P33 12,6187 39,0308 503.347,95 11.395.008,81 P33 P34 20,4 

WAYPOINT P34 12,6189 39,0308 503.344,69 11.395.028,94 P34 P35 20,2 
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Element topogràfic IDENTIFICADOR 
WGS1984 WGS1984_UTM37S Distàncies 

LATITUT LONGITUT COOR X COOR Y IDEN (DE) IDEN (A) Distància 

- - graus graus m m - - m 

WAYPOINT P35 12,6191 39,0308 503.335,34 11.395.046,85 P35 P36 27,2 

WAYPOINT P36 12,6192 39,0308 503.322,09 11.395.070,63 P36 P37 21,8 

WAYPOINT P37 12,6194 39,0307 503.312,10 11.395.089,98 P37 P38 18,3 

WAYPOINT P38 12,6196 39,0306 503.309,49 11.395.108,11 P38 P39 13,7 

WAYPOINT P39 12,6198 39,0305 503.296,02 11.395.110,55 P39 PUERTA FIN 12,6 

WAYPOINT PORTA FINAL 12,6199 39,0305 503.283,42 11.395.109,66 PUERTA FIN PUERTA 1,2 

TOTAL (m) 907,6 
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3.1.2 Dades obtingudes amb la cinta mètrica 

Les dades que es presenten a la taula 2, fan referència a les distàncies entre els 58 punts (2 punts de referència A i B i 56 punts de recorregut) 

que s’han definit per tal de dur a terme aquesta poligonal tancada. No tots aquests punts, però formen part del contorn, ja que molts d’ells són 

punts auxiliars, necessaris de formar part del recorregut, perquè després serviran per ubicar els punts del contorn en l’espai mitjançant la 

triangulació. 

 Taula 2. Dades obtingudes amb la cinta mètrica i càlcul de les distàncies 

Punt Inici Punt Final 
Distància 

Punt Inici Punt Final 
Distància 

Punt Inici Punt Final 
Distància 

m m m 

A B 37,02 9 10 24,75 19 20 16,7 

A 1 14,88 9 11 29,8 19 21 38,2 

B 1 35 10 11 12,66 20 21 24,4 

B 2 27,13 10 12 28,5 20 22 46,3 

1 2 13,92 11 12 21,6 21 22 24,76 

1 3 20,75 11 13 39,5 21 23 34,6 

2 3 13,6 12 13 21,17 22 23 14,35 

2 4 29,75 12 14 33,55 22 24 42,5 

3 4 17,9 13 14 24,2 23 24 29,6 

3 5 29 13 15 33 23 25 50 

4 5 16,2 14 15 43,9 24 25 21,98 

4 6 10,6 14 16 45,8 24 26 36,3 

5 6 17,8 15 16 13,55 25 26 15,7 

4 7 12,5 15 17 20 25 27 43,1 

6 7 6,58 16 17 15,7 26 27 33 

6 8 7,76 16 18 31,2 26 28 34,8 

7 8 5,44 17 18 20,95 27 28 8,2 
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Punt Inici Punt Final 
Distància 

Punt Inici Punt Final 
Distància 

Punt Inici Punt Final 
Distància 

m m m 

7 9 10,45 17 19 48,1 27 29 31,2 

8 9 12,63 18 19 34,87 28 29 31,05 

8 10 36,25 18 20 50 28 30 37 

28 31 11,9 38 39 11,45 47 48 10,35 

29 30 8,65 38 40 29,8 47 49 18,82 

30 31 29,4 39 40 20,15 48 49 12,75 

28 32 28,05 39 41 37,05 48 50 15,18 

31 32 30,6 40 41 24,35 49 50 16,58 

28 33 46,9 40 42 38,35 49 51 48,4 

32 33 21,3 41 42 19,3 50 51 34,02 

32 34 39 41 43 25,7 50 52 50,4 

33 34 19,95 42 43 16,48 51 52 17,25 

33 35 37,2 42 44 33 51 53 45,95 

34 35 17,93 43 44 28,85 52 53 35,05 

34 36 25,8 43 45 26,45 52 54 41,4 

34 37 36,4 44 45 14,03 53 54 7,61 

35 36 12,05 44 46 26,2 53 55 13,31 

36 37 14,32 45 46 27,9 54 55 13,7 

36 38 31,2 46 47 19,98 54 56 27,05 

37 38 17,65 44 47 40,8 55 56 14,31 

37 39 25,6 46 48 28,7 - - - 
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3.1.3 Distància entre els punts que formen part del contorn 

A continuació es detallen els càlculs fets per obtenir les distàncies entre els punts que formen 

part del contorn així com la seva representació gràfica (coordenades respecte del punt inicial 

A(0,0)). En primer lloc es presenta la Figura 1, on s’hi pot veure la representació dels punts de 

la poligonal tancada així com el resultat dels punts GPS i de la imatge obtinguda amb el Google 

Earth dels terrenys de l’escola. 

Figura 1 Detall del contorn de l’escola
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Com es pot veure a la figura els tres límits (poligonal en verd, GPS en blau i la imatge aèria en taronja) coincideixen en gran part del contorn. A la zona nord-

est, però la poligonal es distancia del contorn GPS i del contorn observable a la imatge. D’aquesta manera l’error de tancament d’aquesta acaba sent (veure 

la Taula 3) de 128 m. 

Taula 3. Error de la poligonal 

Error inicial en direcció Nord (m) 99,78 

Error inicial en direcció Est (m) 81,29 

Error inicial longitudinal (m) 128,70 

Longitud total del recorregut (m) 917,34 

Donat aquest error, s’ha compensat la poligonal utilitzant el mètode de compensació proporcional a la distància. Així doncs, a la Taula 4, es mostren les 

distàncies, projeccions, l’azimut i les coordenades inicials i la distància, les projeccions i les coordenades després de la compensació. 

Taula 4. Correcció de la poligonal tancada 

TOTAL TRIANGULACIÓ 
PROJECCIONS 

COSTATS 
AZIMUT 

COORDENADES 

P.INICI 

CORRECCIÓ 

DISTÀNCIA 

CORRECCIÓ 

PROJECCIONS 

CORRECCIÓ 

COORDENADES P.INICI 

Punt 

Inici 

Punt 

Final 

Distància (Li) PROJ_E PROJ_N Azimut COORD X COORD Y CpNi (1) CpEi (2) PROJ_E PROJ_N COORD X COORD Y 

m m m graus m m m m m m m m 

A 1 14,88 -14,55 -3,09 258 0,00 0,00 -1,62 -1,32 -13,24 -1,48 0 0,00 

1 3 20,75 -20,22 -4,67 257 -14,55 -3,09 -2,26 -1,84 -18,38 -2,41 -13,24 -1,48 

3 4 17,9 -17,21 -4,93 254 -34,77 -7,76 -1,95 -1,59 -15,62 -2,99 -31,62 -3,89 

4 6 10,6 -8,89 -5,77 237 -51,98 -12,70 -1,15 -0,94 -7,95 -4,62 -47,24 -6,87 

6 7 6,58 3,58 -5,52 147 -60,87 -18,47 -0,72 -0,58 4,17 -4,80 -55,19 -11,49 

7 9 10,45 5,69 -8,76 147 -57,29 -23,99 -1,14 -0,93 6,62 -7,63 -51,02 -16,30 

9 10 24,75 10,85 -22,25 154 -51,59 -32,75 -2,69 -2,19 13,04 -19,55 -44,40 -23,92 

10 12 28,5 -2,98 -28,34 186 -40,74 -55,00 -3,10 -2,53 -0,45 -25,24 -31,36 -43,48 

12 13 21,17 -9,28 -19,03 206 -43,72 -83,34 -2,30 -1,88 -7,40 -16,72 -31,81 -68,72 
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TOTAL TRIANGULACIÓ 
PROJECCIONS 

COSTATS 
AZIMUT 

COORDENADES 

P.INICI 

CORRECCIÓ 

DISTÀNCIA 

CORRECCIÓ 

PROJECCIONS 

CORRECCIÓ 

COORDENADES P.INICI 

Punt 

Inici 

Punt 

Final 

Distància (Li) PROJ_E PROJ_N Azimut COORD X COORD Y CpNi (1) CpEi (2) PROJ_E PROJ_N COORD X COORD Y 

m m m graus m m m m m m m m 

13 15 33 -6,86 -32,28 192 -53,00 -102,37 -3,59 -2,92 -3,94 -28,69 -39,22 -85,45 

15 17 20 -6,84 -18,79 200 -59,87 -134,65 -2,18 -1,77 -5,07 -16,62 -43,15 -114,13 

17 19 48,1 -0,84 -48,09 181 -66,71 -153,44 -5,23 -4,26 3,42 -42,86 -48,22 -130,75 

19 21 38,2 11,80 -36,33 162 -67,54 -201,53 -4,16 -3,38 15,19 -32,18 -44,80 -173,61 

21 22 24,76 -1,30 -24,73 183 -55,74 -237,86 -2,69 -2,19 0,90 -22,03 -29,61 -205,79 

22 23 14,35 11,61 -8,43 126 -57,04 -262,59 -1,56 -1,27 12,88 -6,87 -28,71 -227,82 

23 24 29,6 11,57 -27,25 157 -45,43 -271,02 -3,22 -2,62 14,19 -24,03 -15,83 -234,70 

24 25 21,98 17,32 -13,53 128 -33,86 -298,27 -2,39 -1,95 19,27 -11,14 -1,64 -258,72 

25 27 43,1 28,84 -32,03 138 -16,54 -311,80 -4,69 -3,82 32,66 -27,34 17,62 -269,87 

27 29 31,2 13,68 -28,04 154 12,30 -343,83 -3,39 -2,76 16,44 -24,65 50,28 -297,21 

29 30 8,65 7,71 -3,93 117 25,98 -371,88 -0,94 -0,77 8,47 -2,99 66,73 -321,86 

30 31 29,4 -3,07 29,24 354 33,68 -375,80 -3,20 -2,61 -0,47 32,44 75,20 -324,84 

31 32 30,6 1,07 30,58 2 30,61 -346,56 -3,33 -2,71 3,78 33,91 74,73 -292,40 

32 33 21,3 -4,43 20,83 348 31,68 -315,98 -2,32 -1,89 -2,54 23,15 78,51 -258,50 

33 34 19,95 8,75 17,93 26 27,25 -295,15 -2,17 -1,77 10,51 20,10 75,97 -235,34 

34 36 25,8 12,51 22,57 29 35,99 -277,22 -2,81 -2,29 14,79 25,37 86,48 -215,24 

36 37 14,32 14,14 2,24 81 48,50 -254,65 -1,56 -1,27 15,41 3,80 101,28 -189,87 

37 38 17,65 14,63 9,87 56 62,65 -252,41 -1,92 -1,56 16,20 11,79 116,69 -186,07 

38 39 11,45 -0,60 11,43 357 77,28 -242,54 -1,25 -1,01 0,42 12,68 132,89 -174,28 

39 40 20,15 -13,74 14,74 317 76,68 -231,11 -2,19 -1,79 -11,96 16,93 133,30 -161,60 

40 41 24,35 9,90 22,24 24 62,94 -216,37 -2,65 -2,16 12,06 24,89 121,34 -144,68 

41 43 25,7 3,13 25,51 7 72,84 -194,13 -2,80 -2,28 5,41 28,30 133,41 -119,78 
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TOTAL TRIANGULACIÓ 
PROJECCIONS 

COSTATS 
AZIMUT 

COORDENADES 

P.INICI 

CORRECCIÓ 

DISTÀNCIA 

CORRECCIÓ 

PROJECCIONS 

CORRECCIÓ 

COORDENADES P.INICI 

Punt 

Inici 

Punt 

Final 

Distància (Li) PROJ_E PROJ_N Azimut COORD X COORD Y CpNi (1) CpEi (2) PROJ_E PROJ_N COORD X COORD Y 

m m m graus m m m m m m m m 

43 44 28,85 -16,55 23,63 325 75,97 -168,62 -3,14 -2,56 -13,99 26,77 138,82 -91,48 

44 46 26,2 -24,29 9,81 292 59,43 -144,98 -2,85 -2,32 -21,97 12,66 124,82 -64,71 

46 47 19,98 -3,81 19,61 349 35,13 -135,17 -2,17 -1,77 -2,04 21,79 102,85 -52,04 

47 48 10,35 -8,04 6,51 309 31,32 -115,56 -1,13 -0,92 -7,13 7,64 100,81 -30,26 

48 50 15,18 -11,96 9,35 308 23,28 -109,04 -1,65 -1,35 -10,62 11,00 93,69 -22,62 

50 51 34,02 -30,31 15,44 297 11,32 -99,70 -3,70 -3,01 -27,30 19,15 83,07 -11,62 

51 53 45,95 -45,50 6,40 278 -19,00 -84,25 -5,00 -4,07 -41,43 11,39 55,77 7,52 

53 55 13,31 -8,38 -10,34 219 -64,50 -77,86 -1,45 -1,18 -7,20 -8,90 14,34 18,92 

55 A 14,31 -8,41 -11,58 216 -72,88 -88,20 -1,56 -1,27 -7,14 -10,02 7,14 10,02 

Després de duta a terme la compensació, l’error longitudinal es redueix de 128,70 m a 0 m. A la Taula 5, es detallen els errors per direccions i longitudinal 

després de la compensació: 

Taula 5. Error de la poligonal tancada corregida 

Error final en direcció Nord (m) 0 

Error final en direcció Est (m) 0 

Error final longitudinal (m) 0 

Longitud total del recorregut (m) 917,34 

Vist així, sembla que la compensació ha solucionat l’error. Tot i això, si s’observa el mapa fruit de les dades sense compensar (Figura 1) i s’analitza 

críticament l’error inicial, de quasi 129 m, es fàcil adonar-se que un error d’aquesta magnitud en un recorregut de 917 m no pot ser l’error acumulat fruit de 

la imprecisió de la cinta mètrica sinó que ha de ser un error humà i aleatori que altera el resultat.  



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  13 Annex 03. Topogràfic

 

Així doncs, el pas següent ha estat localitzar l’error principal, el més significatiu. A la Figura 2, s’ha fet girar la última part del recorregut sobre el punt 44 

(P44) 49,6 graus, optimitzant la superposició amb la imatge aèria. D’aquest forma l’error longitudinal passa de ser de 129 m a 9m, tal com s’indica a la Taula 

6. 

Taula 6. Error de la poligonal tancada corregit l’error principal 

Error final en direcció Nord (m) 9,12 

Error final en direcció Est (m) 1,35 

Error final longitudinal (m) 9,22 

Longitud total del recorregut (m) 917,34 
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Figura 2 Dades obtingudes del GPS i càlcul de les distàncies

 

Es considera doncs, el recorregut fet amb cinta mètrica inexacte i sotmès a errors aleatoris 

difícils d’acotar i per tant, donat que el contorn GPS queda validat gràcies als altres dos 

contorns, serà el que es prendrà com a cert. 

El contorn queda representat al Plànol 2.  
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4 Aixecament del contorn dels camps de cultiu 

L’aixecament del contorn dels camps de cultiu s’ha dut a terme mitjançant el GPS. Els resultats obtinguts es presenten a la Taula 7, on s’hi detallen la 

latitud i la longitud de cada punt, així com les coordenades UTM i les distàncies entre ells. El contorn queda detallat al Plànol 2. 

 Taula 7. Dades obtingudes del GPS i càlcul de les distàncies 

Element topogràfic  IDENTIFICADOR 
WGS1984 WGS1984_UTM37S Distàncies 

LATITUT LONGITUT COOR X COOR Y IDEN (DE) IDEN (A) Distància 

- - graus graus m m - - m 

WAYPOINT F 1 12,618844 39,030011 503.259,33 11.394.985,91 F 1 F 2 15,1 

WAYPOINT F 2 12,618772 39,030129 503.272,14 11.394.977,95 F 2 F 3 34,4 

WAYPOINT F 3 12,618704 39,030438 503.305,70 11.394.970,44 F 3 F 4 17,4 

WAYPOINT F 4 12,618782 39,030577 503.320,80 11.394.979,06 F 4 F 5 8,4 

WAYPOINT F 5 12,618858 39,030571 503.320,15 11.394.987,47 F 5 F 6 4,2 

WAYPOINT F 6 12,618863 39,030609 503.324,27 11.394.988,02 F 6 F 7 24,4 

WAYPOINT F 7 12,618649 39,030665 503.330,36 11.394.964,36 F 7 F 8 28,6 

WAYPOINT F 8 12,618394 39,03071 503.335,25 11.394.936,16 F 8 F 9 23,0 

WAYPOINT F 9 12,618186 39,030702 503.334,38 11.394.913,16 F 9 F 10 24,8 

WAYPOINT F 10 12,618009 39,030562 503.319,18 11.394.893,58 F 10 F 11 36,6 

WAYPOINT F 11 12,617869 39,030867 503.352,31 11.394.878,11 F 11 F 12 126,2 

WAYPOINT F 12 12,618664 39,030033 503.261,72 11.394.966,01 F 12 F 13 16,5 

WAYPOINT F 13 12,618535 39,029957 503.253,47 11.394.951,74 F 13 F 14 16,4 

WAYPOINT F 14 12,618405 39,03003 503.261,40 11.394.937,37 F 14 F 15 9,7 

WAYPOINT F 15 12,618338 39,029972 503.255,10 11.394.929,96 F 15 F 16 17,5 

WAYPOINT F 16 12,618245 39,029842 503.240,98 11.394.919,67 F 16 F 17 17,4 

WAYPOINT F 17 12,61811 39,029759 503.231,97 11.394.904,74 - - - 
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5 Aixecament dels aularis i les latrines que conformen el recinte escolar 

L’aixecament de la ubicació dels aularis i les latrines existents al recinte escolar en 

l’actualitat s’ha fet utilitzant tan el GPS com la cinta mètrica. A continuació (Taula 8) es 

presenten els resultats d’ambdós mètodes. La planta queda detallada al Plànol 3. 

1.1.1 Dades obtingudes amb el GPS 

Taula 8. Dades obtingudes del GPS i càlcul de les distàncies 

 Element topogràfic IDENTIFICADOR 
WGS1984 WGS1984_UTM37S 

LATITUT LONGITUT COOR X COOR Y 

- - graus graus m m 

WAYPOINT C1 12,619955 39,030227 503.282,77 11.395.108,77 

WAYPOINT C2 12,619682 39,030237 503.283,86 11.395.078,59 

WAYPOINT C3 12,619233 39,030339 503.294,95 11.395.028,93 

WAYPOINT E1 1 12,619254 39,030361 503.297,34 11.395.031,26 

WAYPOINT E1 2 12,619227 39,030529 503.315,58 11.395.028,27 

WAYPOINT E1 3 12,619155 39,030514 503.313,95 11.395.020,31 

WAYPOINT E1 4 12,619202 39,03037 503.298,31 11.395.025,51 

WAYPOINT E2 1 12,619213 39,030331 503.294,08 11.395.026,72 

WAYPOINT E2 2 12,619271 39,030329 503.293,86 11.395.033,14 

WAYPOINT E2 3 12,619313 39,03017 503.276,59 11.395.037,78 

WAYPOINT E2 4 12,61924 39,030162 503.275,72 11.395.029,71 

WAYPOINT E3 1 12,619121 39,030222 503.282,24 11.395.016,55 

WAYPOINT E3 2 12,619045 39,030221 503.282,13 11.395.008,14 

WAYPOINT E3 3 12,618941 39,030529 503.315,58 11.394.996,65 

WAYPOINT E3 4 12,619038 39,030523 503.314,93 11.395.007,37 

WAYPOINT E4 1 12,619169 39,030164 503.275,94 11.395.021,86 

WAYPOINT E4 2 12,619166 39,030084 503.267,25 11.395.021,52 

WAYPOINT E4 3 12,619022 39,030059 503.264,54 11.395.005,60 

WAYPOINT E4 4 12,619015 39,030119 503.271,06 11.395.004,82 

WAYPOINT E5 1 12,619002 39,030107 503.269,75 11.395.003,39 

WAYPOINT E5 2 12,619003 39,030031 503.261,50 11.395.003,50 

WAYPOINT E5 3 12,618855 39,030021 503.260,41 11.394.987,13 

WAYPOINT E5 4 12,61884 39,030127 503.271,93 11.394.985,47 

WAYPOINT E6 1 12,618961 39,030189 503.278,66 11.394.998,85 

WAYPOINT E6 2 12,618908 39,030181 503.277,79 11.394.992,99 

WAYPOINT E6 3 12,618822 39,030454 503.307,44 11.394.983,49 

WAYPOINT E6 4 12,618907 39,03048 503.310,26 11.394.992,89 

WAYPOINT E7 1 12,618861 39,030161 503.275,62 11.394.987,80 

WAYPOINT E7 2 12,61878 39,03013 503.272,25 11.394.978,84 

WAYPOINT E7 3 12,618738 39,030288 503.289,41 11.394.974,20 

WAYPOINT E7 4 12,61884 39,030305 503.291,26 11.394.985,48 

WAYPOINT E8 1 12,618824 39,030352 503.296,36 11.394.983,71 

WAYPOINT E8 2 12,618723 39,030331 503.294,08 11.394.972,54 

WAYPOINT E8 3 12,618692 39,030459 503.307,99 11.394.969,11 
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    WGS1984 WGS1984_UTM37S 

Element topogràfic IDENTIFICADOR LATITUT LONGITUT COOR X COOR Y 

- - graus graus m m 

WAYPOINT E8 4 12,618804 39,030473 503.309,50 11.394.981,50 

WAYPOINT L1 1 12,618667 39,03003 503.261,39 11.394.966,34 

WAYPOINT L1 2 12,618689 39,029975 503.255,42 11.394.968,77 

WAYPOINT L1 3 12,618628 39,029965 503.254,34 11.394.962,03 

WAYPOINT L1 4 12,618609 39,03002 503.260,31 11.394.959,93 

WAYPOINT L2 1 12,618487 39,0301 503.269,00 11.394.946,44 

WAYPOINT L2 2 12,618483 39,030064 503.265,09 11.394.945,99 

WAYPOINT L2 3 12,618471 39,030057 503.264,33 11.394.944,67 

WAYPOINT L2 4 12,618451 39,030097 503.268,67 11.394.942,46 

WAYPOINT L3 1 12,618578 39,030576 503.320,69 11.394.956,51 

WAYPOINT L3 2 12,61855 39,030574 503.320,48 11.394.953,41 

WAYPOINT L3 3 12,618552 39,030608 503.324,17 11.394.953,63 

WAYPOINT L3 4 12,618577 39,030596 503.322,87 11.394.956,40 

WAYPOINT L4 1 12,618806 39,03056 503.318,95 11.394.981,72 

WAYPOINT L4 2 12,618806 39,03056 503.318,95 11.394.981,72 

WAYPOINT L4 3 12,618792 39,030586 503.321,78 11.394.980,17 

WAYPOINT L4 4 12,618826 39,030584 503.321,56 11.394.983,93 

 

1.1.2 Dades obtingudes amb la cinta mètrica 

Amb la cinta mètrica es van prendre mides de totes les distàncies entre edificis de 

l’escola. A la Figura 3, es presenten les distàncies (en metres) més significatives. 

Figura 3 Dades obtingudes de la mesura amb cinta mètrica 
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6 Determinació de les corbes de nivell 

Per a la determinació de les corbes de nivell s’han utilitzat dades de dues fonts diferents: 

- Dades provinents de la base de dades que la NASA fa pública al lloc web: 

http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/#utf8=%E2%9C%93&spatial_map=satellite&spatia

l_type=rectangle 

- Dades altimètriques obtingudes amb el GPS. 

La primera font ens proporciona un arxiu .mdt que conté les dades altimètriques geo- 

referenciades de l’àrea on es troba l’escola. Aquestes dades però, donen un valor d’altura per 

cada cel·la de dimensions 30m x 30m. La precisió de l’altura és de cm. Aquestes dades, han 

estat tractades amb el software ArcMapTM 9.3 i s’han obtingut les corbes de nivell dels terrenys 

de l’escola. A la Figura 4, que es presenta a continuació, es mostren les corbes de nivell 

obtingudes a partir de les dades d’aquesta primera font amb un espaiament entre elles de 2 m. 

Els punts marcats en vermell representen els punts marcats amb el GPS del contorn i dels 

aularis de l’escola. 

Figura 4 Corbes de nivell obtingudes a partir de les dades de la base de dades de la NASA 
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Com es pot observar a la Figura 4, les corbes obtingudes no són fidels a la realitat. És per 

aquest motiu que s’ha decidit determinar les corbes de nivell a partir de les dades 

altimètriques proporcionades pel GPS. 

Les corbes de nivell que es presenten a continuació s’han determinat manualment i de forma 

aproximada i conformen la informació altimètrica més precisa de la que es disposarà en aquest 

projecte. D’aquesta aproximació se’n deriva doncs que tots aquells càlculs basats en aquestes 

corbes hauran de considerar-se una primera aproximació i revalorar-se durant l’execució de la 

obra en el terreny. 

A la Figura 5, es mostren les corbes de nivell obtingudes a partir de la segona font de dades. 

Figura 5 Corbes de nivell obtingudes a partir de les dades altimètriques del GPS 

 
Al Plànol 4, es dibuixen les corbes de nivell determinades. 
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1 Objectiu 

L’objectiu d’aquest annex 04 és descriure les infraestructures i els serveis que existeixen 

actualment a la ciutat de Sekota i a l’Escola d’Azeba. A partir d’aquesta descripció i de l’anàlisi 

dels seu estat i funcionament es durà a terme una revisió de les mancances principals. Les 

conclusions que se n’extreguin faran possible detectar quines són les necessitats de l’Escola i 

establir prioritats entre elles. En aquest Annex 04 s’analitzarà no només l’escola sinó també la 

ciutat en el seu conjunt donat que són els serveis municipals els que abasteixen l’escola i per 

tant, les seves mancances tenen conseqüències sobre l’àmbit de treball d’aquest projecte. 

2 Ciutat de Sekota: Xarxa d’abastament d’aigua 

La ciutat de Sekota consta d’una xarxa d’abastament que proporciona connexió a tota la ciutat. 

L’aigua prové de pous situats a les afores de la ciutat que connecten amb dipòsits des dels que 

es bombeja l’aigua fins a la xarxa municipal de distribució.  

2.1 Pous 

La ciutat de Sekota s’abasteix d’aigua provinent d’un sistema de 7 pous excavats a les afores 

de la ciutat. D’aquests 7 pous actualment només 3 estan en funcionament mentre que els 

altres 4 estan segellats.  L’aigua s’extreu dels pous mitjançant bombes. A la Taula 1, es 

presenten els cabals d’aigua que s’extreuen de cada pou així com dades de la capacitat de 

bombeig del sistema. 

Taula 1 Caracterització dels pous que abasteixen la ciutat de Sekota 

Identificador del pou Cabal extret (l/s) Potència (Kw) Capacitat de bombeig (m3/s) 

P1 2,6 11 17 

P2 3,2 13 17 

P3 15,0 45 60 

D’aquests pous, alguns bombegen aigua de forma continua mentre que d’altres estan 

subjectes a la demanda, és a dir, deixen de funcionar quan els dipòsits de trencament de 

càrrega estan plens.  La Figura 1 és una imatge d’un dels pous. 

Figura 1 Imatge d’un dels pous que abasteix d’aigua la ciutat de Sekota 
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2.2 Dipòsits i cloració 

El sistema d’abastament de la ciutat de Sekota consta de tres dipòsits. L’aigua bombejada des 

dels tres pous en funcionament arriba a un primer dipòsit amb una capacitat de 200 m3. Des 

d’aquest primer dipòsit l’aigua es bombeja a un segon dipòsit de la mateixa capacitat i per 

última arriba també gràcies al bombeig al tercer dipòsit, que té una capacitat de 300 m3. La 

Figura 2 representa un esquema del sistema de dipòsits de trencament de càrrega que 

conformen la xarxa de Sekota. 

Figura 2 Esquema del sistema de pous i dipòsits que abasteixen la ciutat de Sekota 

 

La cloració de l’aigua, es du a terme al tercer dipòsit (D3) on hi ha una caseta que conté els 

tancs d’hipoclorit i de clor així com les bombes dosificadores. Un cop clorada, l’aigua es 

distribueix per gravetat per tota la ciutat. A la Figura 3, es poden veure les imatges del dipòsit 

(D3) així com del dosificador de clor. 

 

 

 

Figura 3 Imatges del Dipòsit D3 i del dosificador de clor. 
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Com es pot apreciar a la Figura 3, els dipòsits estan fets de formigó i d’estructura circular. La 

caseta que s’aprecia a la part superior és on hi ha ubicat els dosificador de clor que desinfecta 

l’aigua just abans de ser abocada a la xarxa de distribució. Tan els pous com els dipòsits com 

els sistemes de bombeig han estat construïts recentment i per tant es troben en molt bon 

estat de conservació.  

 

2.3 Xarxa de distribució 

La xarxa de distribució de la ciutat de Sekota està constituïda per un conjunt de canonades de 

diàmetres des de 200 fins a 25 mm. El total de la xarxa té una longitud de gairebé 31 km i les 

canonades estan fetes de PVC, Ferro fos o Acer galvanitzat (veure Taula 2). En aquesta mateixa 

taula s’hi detalla la longitud de canonada en funció del diàmetre i del material.  

Taula 2 Caracterització de la xarxa d’abastament de Sekota 

Material de la Canonada Diàmetre Longitud 

- mm m 

PVC 25 237 

PVC 37 3.840 

PVC 50 10.407 

PVC 80 8.417 

PVC 100 1.785 

PVC 150 1.019 

Subtotal PVC 25.705 

Ferro fos (DCI) 50 240 

Ferro fos (DCI) 80 227 

Ferro fos (DCI) 100 238 

Ferro fos (DCI) 150 2.420 

Ferro fos (DCI) 200 1.194 

Subtotal DCI 4317,5 

Acer galvanitzat (GS) 50 943,6 

Subtotal GS 943,6 

TOTAL 30966,1 

 

En el mateix projecte es recomana que per les canonades constituents de la xarxa secundaria i 

terciària (connexió amb les cases) s’utilitzin canonades de Polietilè d’Alta Densitat.  

Del projecte constructiu de la Xarxa d’Abastament de la ciutat, elaborat per l’empresa etíop 

“Amhara Design and supervision Works Enterprise” se’n extreu que per al dimensionament de 

les canonades, s’ha utilitzat la demanda estimada per a l’any 2025 considerant un creixement 

de la població aproximadament del 4% cada 5 anys. 

Tot i que l’estat de la xarxa és excel·lent donada la seva recent construcció, l’administració 

municipal competent només ha proporcionat la xarxa de distribució principal de manera que 

cada família ha de procurar-se la connexió des d’aquesta fins a casa. Així doncs, i donada la 

situació econòmica de moltes de les famílies, només el 25% de la població tenen la seva pròpia 

connexió (veure Taula 3). 
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Taula 3 Tipus de cobertura d’abastament d’aigua de la població a Sekota 

Tipus de cobertura Percentatge sobre el total de la població (%) 

Pou propi 1% 

Connexió amb la xarxa pròpia 25% 

Connexió amb la xarxa compartida 10% 

Fonts públiques 61% 

NS/NC 3% 

Com es pot veure a la Taula 3, la majoria de la població (61%), no està connectada amb la 

xarxa sinó que recorre a les fonts públiques per abastir-se d’aigua.  

2.4 Funcionament de l’abastament 

Com s’ha vist a l’apartat anterior el percentatge de població que disposa d’aigua corrent són 

una minoria. La majoria van a buscar l’aigua a les font públiques. 

Aquestes fonts, també construïdes per l’ajuntament, estan connectades amb la xarxa de 

distribució i s’anomenen Bonus. Es troben distribuïdes per tota la ciutat i distribueixen aigua a 

tota aquella població que no disposa d’aigua corrent a la llar (veure Figura 4). Els habitants de 

Sekota, durant l’horari d’obertura dels bonus, van a proveir-se d’aigua amb bidons propis que 

després carreguen a l’esquena fins a casa. L’aigua dels bonus, té una tarifa fixada que la gent 

paga quan va a buscar-la. Aquestes fonts, estan vetllades per dones que s’encarreguen d’obrir-

les i tancar-les durant l’horari establert i de cobrar la tarifa (un percentatge de la qual comprèn 

el seu sou).  

Figura 4 Imatge d’un dels bonus de la ciutat de Sekota. 

 
 

Per tal de conèixer el funcionament real de la xarxa d’abastament d’aigua potable, es va 

realitzar una enquesta a un conjunt de 10 famílies en el que se’ls preguntava sobre el 

funcionament de la connexió. A continuació es detallen les preguntes de conformaven 

l’enquesta: 
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1. Amb quina freqüència es produeixen talls de l’aigua? 

• Alguns cops per setmana 

• Alguns cops al mes 

• Alguns cops a l’any 

2. Arriba l’aigua sempre amb pressió? 

• Sí 

• No 

3. Influeix l’estacionalitat en els talls o en la pressió? 

• Sí 

• No 

4. Quan es produeixen talls, quant duren? 

• Hores 

• Dies 

• Setmanes 

• Mesos 

De la realització d’aquesta enquesta se n’extreuen les següents conclusions: 

1. Els talls del subministrament d’aigua coincideixen amb els talls del subministrament 

d’electricitat, que impedeixen el bon funcionament de la xarxa d’aigua. 

2. Els talls d’aigua succeeixen amb una freqüència aproximada de dues vegades cada 6 

mesos. 

3. Quan hi ha talls, duren de dues hores a dos dies, en funció de l’avaria elèctrica que ho  

hagi provocat. 

4. Durant l’estació seca hi ha menys pressió d’aigua tot i que continua arribant-hi. 

 

La conclusió final doncs és que la xarxa funciona correctament, donat que les limitacions 

principals són degudes a ineficiències de la xarxa elèctrica i no pas de la pròpia xarxa de 

distribució d’aigua potable. 
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3 Escola d’Azeba 

L’escola d’Azeba forma part del conjunt d’escoles municipals existents a la citat de Sekota. Està 

situada a les afores del municipi i s’hi pot accedir tan en cotxe com a peu per camí de terra. A 

la Figura 5, es pot veure la localització de l’escola respecte la ciutat. 

Figura 5 Imatge aèria de la ciutat de Sekota amb el Contorn de l’escola marcat. 

 

Està dividida en dues zones, la que conté els edificis (aularis, laboratori, oficines, latrines...) i  

que està a l’entrada de l’escola i una altra zona amb camps de cultiu, que es troba a la part 

posterior. Aquests dos camps de cultiu els lloga l’administració de l’escola durant l’any a 

pagesos de la zona i en treu el benefici del lloguer.  

Veure Plànol 5 

Pel que fa a la situació geogràfica els terrenys de l’escola es troben envoltats per la part sud i 

est per un terreny muntanyós mentre que per la part oest, estan limitats per un riu. És pel 

nord on l’escola connecta amb la ciutat. 

L’escola d’Azeba té aproximadament 1000 alumnes dividits en 8 graus. L’escola fa el torn de 

matí i el torn de tarda, això vol dir que cada grau té diversos grups que van a fer classe, alguns 

durant el matí i altres durant la tarda. El número de grups de cada grau que hi ha depèn del 

número de nens de l’edat corresponent. A la Taula 4, es poden veure el número de nens que 

assistien a cada grau l’any 2008. 
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Taula 4 Distribució del número d’alumnes per grau 

Grau 
Estudiants registrats Estudiants vigents 

Nens Nenes Total Nens Nenes Total 

G1 94 100 194 85 97 182 

G2 84 77 161 78 66 144 

G3 61 59 120 58 56 114 

G4 61 80 141 60 76 136 

G1-G4 300 316 616 281 295 576 

G5 109 92 201 96 82 178 

G6 91 94 185 85 94 179 

G7 119 127 246 110 123 233 

G8 135 124 259 128 115 243 

G5-G8 454 437 891 419 414 833 

Total 754 753 1507 700 709 1409 

Els alumnes d’Azeba van a classe de Setembre a Juliol i fan vacances durant el mes d’Agost. Els 

mesos que van a classe fan 6 hores de classe al dia, de 8 del matí a 2 del migdia els del torn de 

matí i de 2 de migdia a 8 del vespre els del torn de tarda. 

En relació a la neteja, durant l’entrevista amb el director, aquest ens va explicar que cada dia 

els alumnes de l’últim torn netegen les aules. A més a més, també cada dia, alguns nens per 

torns, netegen les latrines. D’altra banda, després del festival de final de curs, tots els alumnes 

de l’escola la netegen amb profunditat preparar-la per començar el nou curs.  

3.1 Estat actual de les infraestructures 

L’escola consta de les següents instal·lacions ubicades segons la Figura 6: 

- 14 aules repartides en: 

2 aules als edificis E1, E2, i E4 

4 aules als edificis E3 i E6 

- 4 latrines 

L1 per a les nenes 

L2 per als mestres 

L3 i L4 per als nens 

- 1 laboratori a l’edifici E5 

- 1 biblioteca a l’edifici E7 

- 1 sala d’audiovisuals a l’edifici E8. 

- 2 oficines, una a l’edifici E1 i una a l’edifici E2 

- 1 magatzem de llibres a l’edifici E1 
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Figura 6 Esquema dels edificis de l’escola 

 

 

3.1.1 Edificis 

L’estat general dels edificis que conformen l’escola d’Azeba, i que contenen els aularis, la 

biblioteca, el laboratori, magatzems i les oficines és bo. La majoria d’edificis, és a dir els E1, E2, 

E3, E5, E6, E7 i E8 tenen una estructura de formigó armat i murs fets amb totxos de formigó. 

Els sostres estan fets d’encavallades d’eucaliptus i xapes metàl·liques. D’aquests, els primers 

que es van construir van ser els E1, E2 i E3, que són els que es veuen a la imatge proporcionada 

per “Google Earth”, que es presenta a la Figura 6. Al ser més antics també es troben en pitjors 

condicions. La resta d’edificis, construïts després de l’any 2006 es troben en perfectes 

condicions. L’Edifici E4, en canvi, està fet d’adobe (terra i palla) i no està enguixat. El sostre 

també està fet amb una encavallada  A la Taula 5, es detalla l’estat i els desperfectes dels 

edificis comentats: 
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Taula 5 Detall de l’estat i els desperfectes dels edificis del primer grup. 

 Edif. Estat  Desperfectes 

E1 Bo Les cantonades de l'edifici estan en mal estat 

E2 Regular Les cantonades de l'edifici estan en mal estat (veure Figura 7) 

    Forats a les parets (no prou profunds per comunicar l'interior amb l'exterior) 

    L'efecte de la pluja ha erosionat la part inferior del pedrís exterior. 

E4 Regular Sense vidres a les finestres 

E5 Molt Bo - 

E3 Bo El porxo no està en bones condicions 

    Té una finestra trencada 

    9 dels vidres de les finestres estan trencats 

E6 Molt Bo - 

E7 Molt Bo - 

E8 Molt Bo - 

 

A continuació es presenten les Figures 7, 8, 9 i 10 en les que es mostren els edificis E2, E4, E7 i 

una imatge del sostre. 

Figura 7 Imatge de l’edifici E2 

 

Figura 8 Imatge de l’edifici E4 
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Figura 9 Imatge de l’edifici E7 

 

Figura 10 Imatge de l’estructura que conforma els sostres dels edificis. 

 

 

3.1.2 Aularis 

L’escola està formada per 14 aules, cadascuna de les quals acull a un grup d’alumnes durant el 

matí i un grup d’alumnes durant la tarda. Les aules estan ubicades a l’interior dels edificis E1, 

E2, E3. E4 i E6. 

El material dins les aules està en mal estat. Com es pot veure a la Figura 11, els pupitres dins 

les aules, no estan en bon estat. Tot i això la falta de recursos impedeix que l’escola pugui 

adquirir nou material. També s’observa a la fotografia que l’escola està bruta. Això és degut a 

que les fotografies es van fer durant el mes d’Agost quan l’escola estava buida. 
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Figura 11 Imatge de l’estat interior dels aularis. 

 

3.1.3 Laboratori 

L’escola d’Azeba consta també d’un laboratori, que actualment no disposa de gaire material 

per al seu funcionament. L’edifici que el conté, però està en molt bon estat. 

3.1.4 Biblioteca 

La biblioteca disposa d’una estanteria amb diversos llibres, molts dels quals en anglès (veure 

Figura 12). No té però taules ni cadires. 

Figura 12 Imatge de les estanteries de la biblioteca d’Azeba 
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3.1.5 Tanca 

El contorn de l’escola, que inclou la zona d’aularis i la zona dels camps de cultiu, actualment 

està tancada només a la part de l’entrada, al voltant de la porta. A més, l’estat de la mateixa és 

dolent, ja que està plena de forats. 

Durant l’entrevista amb el director de l’escola, aquest ens va transmetre la necessitat de 

rodejar tots els terrenys de l’escola amb una tanca que impedís que la gent entrés. Segons el 

director, durant la nit la gent entra al recinte i malmet els edificis i les instal·lacions. 

3.2 Estat actual dels serveis 

3.2.1 Xarxa d’abastament d’aigua 

L’escola d’Azeba està connectada a la xarxa municipal d’abastament d’aigua. L’únic punt de 

connexió amb la xarxa però, és una font situada a l’entrada de l’escola a uns 150 m dels 

primers aularis. En aquest punt d’aigua, hi ha dues aixetes i un comptador del consum d’aigua 

(veure figura 13). 

Figura 13 A. L’equip al voltant de l’únic punt d’aigua existent als terrenys de l’escola d’Azeba. B. Comptador del 

consum d’aigua. 

 

Pel que fa a la regularitat del servei, el director de l’escola destaca que a l’igual que a la resta 

de la ciutat a l’escola les interrupcions de l’abastament d’aigua coincideixen amb els talls de 

l’electricitat. En aquest sentit, la connexió d’aigua de l’escola és adequada.  

3.2.2 Xarxa elèctrica 

Azeba té connexió elèctrica. Al costat de la oficina del director hi ha el comptador del qual hi 

surten els cables que donen cobertura a la majoria d’aularis. Tot i això, la connexió entre 

aularis es fa mitjançant cables que surten i entren per les finestres (encerclat en taronja a la 

Figura 14). Es conclou doncs, que és una connexió precària i perillosa en el context d’una 

escola de primària. 
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Figura 14 A. Cable que connecta elèctricament dos aularis per l’exterior. B. Comptador del consum d’electricitat. 

 

3.2.3 Sanejament 

L’escola d’Azeba consta actualment de 4 casetes amb latrines de forat, dues casetes per a 

nens, una per a nenes i una per als mestres. A la taula 6, es detallen quantes fosses hi ha a 

cadascuna de les casetes: 

Taula 6 Dades sobre les latrines a l’actualitat 

Usuaris de la caseta Número de casetes Número de latrines per caseta 

Nens 2 4 

Nenes 1 8 

Professors 1 4 

Així doncs, el número total de latrines de les que disposa l’escola d’Azeba és de 20. Tot i això, 

els voltants de l’escola estan coberts d’excrements humans així com de trossos de paper, fet 

que evidencia la necessitat  restablir i reorganitzar el funcionament de les latrines. A 

continuació, doncs, es realitza una descripció i un anàlisi de l’estat de les latrines en l’actualitat 

que justifiqui la reforma que es dissenyarà en aquest projecte i que posi les bases per prendre 

la decisió de quin tipus de latrina serà la millor alternativa.  

Les casetes amb latrines tenen les característiques que es llisten a continuació: 

- Situades entre els aularis i els camps de cultiu 

- Fetes de blocs de formigó 

- Construïdes a nivell del terreny. 

- S’indica si la latrina és de nens/nenes o professors amb un dibuix a la paret. 

- Estan al costat del riu. 
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- Estan al costat dels camps de cultiu. 

- El terreny sobre el que es situen es pot excavar. 

 
Figura 15 Exterior de la caseta per a les latrines de fossa ventilada

 

Figura 16 Estat actual de l’interior de les latrines de l’escola 

 

En relació a la ventilació de les casetes, només una de les quatre casetes consta de tubs de 

ventilació (veure Figura 15). En concret de dos tubs, cadascun dels quals ventila dues fosses. 

Les tres casetes restants, però no consten de tubs de ventilació és a dir que les latrines que s’hi 

van construir són latrines de fossa. 

En relació a l’estat de conservació d’aquestes infraestructures cal posar de manifest que el 

deteriorament de les latrines és evident. A continuació es detallen alguns dels problemes més 

significatius: 

- De totes les latrines se’n desprèn molt mala olor fruit de la poca cura i manteniment 

que s’ha dut a terme. 

- El nivell higiènic dins les mateixes és molt baix. El terra és ple d’orins i alguns 

excrements. 

- No hi ha tasses per seure, tan sols hi ha un forat al terra que comunica l’exterior amb 

la fossa (veure Figura 16) 

- Moltes de les latrines estan clausurades amb sistemes provisionals tals com una pedra 

que tapa el forat. D’aquesta manera les males olors que s’hi generen són molt fortes 

alhora que la latrina queda inutilitzada. 
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1 Introducció 

El document que es presenta a continuació pretén definir els objectius del “Projecte de 

desenvolupament integral de l’escola d’Azeba (Etiòpia)”. Per a tal definició s’ha de tenir 

present que es tracta d’un projecte de cooperació i tot i que, els aspectes tècnics prendran 

rellevància, caldrà considerar també els aspectes socials i econòmics de la regió. 

En aquest annex també es definirà el compliment de quin dels objectius haurà de verificar-se 

un cop finalitzades les obres i com es durà a terme la verificació. De la mateixa manera es 

descriurà la temporalitat de cada objectiu i la seva urgència. 

Establim doncs, en primer lloc, que és el que s’entén per objectius general i específic d’un 

projecte en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament: 

- Objectiu general:  Terme utilitzat per denominar aquell ideal per al qual treballa el 

projecte. Es tracta de la idea de fons, aquella que el projecte persegueix, sense 

dependre el seu assoliment exclusivament del projecte en si. 

- Objectiu específic: Terme utilitzat per denominar el conjunt de metes assumibles que 

el projecte pretén aconseguir. 

 

2 Objectius 

El projecte que es planteja, sorgeix de la participació entre la ONGITS (organització associada al 

grup de recerca GITS i a la UPC) i la ONG IPI Cooperació. Aquesta segona, que treballa amb 

escoles etíops i en cases d’acollida, va plantejar la necessitat de realitzar un projecte per al 

desenvolupament de l’escola d’Azeba, ubicada al municipi de Sekota que es troba al nord 

d’Etiòpia.  

Els objectius d’aquest projecte fan referència a la solució de les mancances de l’escola, 

mancances en tots els àmbits. Per definir-les, però, no només es duren a terme visites a les 

instal·lacions, sinó que es realitzaren entrevistes amb l’equip directiu del centre, per tal de 

determinar amb més consciència quines d’aquestes mancances generaven més problemes i la 

solució de quines altres, en canvi, podia esperar. 

En aquesta direcció, el projecte que es presenta, té dues fases. La primera fase pretén donar 

resposta a aquelles mancances que cal solucionar amb urgència ja que generen situacions de 

perill, o de falta d’higiene per als alumnes. La segona fase té com a objectiu millorar les 

condicions dels alumnes de l’escola.  

L’enfoc d’un Projecte de Cooperació Internacional per al Desenvolupament té objectius que 

van més enllà de l’àmbit purament tècnic. En aquest context es convenient seguir l’Enfoc en el 

Marc Lògic (EML) que es presenta a continuació i que té com a punts més importants els 

següents: 
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- Anàlisi de participació: L’equip directiu de l’escola, l’encarregat de la ONG IPI 

Cooperació i els responsables de les administracions competents participaren de les 

decisions preses en la definició del projecte. 

- Presentació de la situació actual: Annex d’Antecedents i situació actual. 

- Presentació dels objectius: s’exposen al present annex. 

- Presentació de les alternatives: Annex d’Estudi d’Alternatives. 

2.1 Descripció de la problemàtica 

Azeba és una de les 6 escoles que hi ha a la ciutat de Sekota. L’escola d’Azeba es troba a les 

afores del municipi i es el lloc on més de 1.000 estudiants reben classe diàriament. L’escola, 

però, no gaudeix de les instal·lacions bàsiques necessàries per garantir el bon funcionament i 

el bon estat higiènic de l’escola i els terrenys que l’envolten. Aularis deteriorats, una biblioteca 

simbòlica, un únic punt d’aigua i unes latrines en estat precari, conformen un paisatge que tot i 

que compleix una funció social molt important, requereix de millores infraestructurals urgents.  

En base a la problemàtica existent, es defineixen els següents objectius generals, dels quals 

se’n deriven els objectius específics definitius, que conformaran les obres projectades en 

aquest document. 

El projecte s’ha dividit en dues fases. La primera fase consta d’aquelles obres necessàries i 

urgents de ser realitzades. La segona fase està constituïda per obre complementàries, que 

millorarien les instal·lacions de l’escola però que no són requerides amb urgència. Els objectius 

doncs, es presenten per fases. 

2.2 Objectius de la FASE 1 

OG 1. Garantir l’abastament d’aigua i el bon funcionament del sistema de sanejament 

a l’escola d’Azeba 

OE 1.1 Dissenyar un sistema d’abastament que faci arribar l’aigua als aularis, al 

laboratori i a les latrines. 

OE 1.2 Dissenyar un sistema de sanejament d’aigua que permeti evacuar l’aigua 

consumida. 

OE 1.3 Dissenyar un sistema de tractament que permeti depurar l’aigua abans 

de ser retornada al medi. 

OE 1.4 Dissenyar un sistema de latrines que funcioni a llarg termini i millori les 

condicions de salubritat existents actualment. 

OE 1.5 Augmentar el coneixement i conscienciació dels alumnes i professors de 

l’escola de la importància de utilitzar i mantenir correctament les latrines així 
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com de rentar-se les mans per evitar contagi de malalties a través dels residus 

fecals. 

OE 1.6 Establir un responsable de manteniment que s’encarregui del bon 

funcionament de les infraestructures de l’escola, com les latrines, la xarxa 

d’abastament i de sanejament i els sistema de tractament. 

 OG 2. Garantir el bon estat de les instal·lacions del centre educatiu 

OE 1.7 Dissenyar una tanca de protecció que recorri el perímetre dels terrenys 

de l’escola. 

2.3 Objectius de la FASE 2 

OG3. Proporcionar infraestructures que millorin la qualitat de vida dels alumnes de 

l’escola 

OE 1.8 Dissenyar un menjador que permeti als alumnes amb més dificultats fer 

un àpat a l’escola. 

OE 1.9 Dissenyar un sistema de gestió dels residus que puguin produir-se al 

menjador per tal de minimitzar els efectes sobre el medi. 

 

3 Conclusions 

El projecte que es presenta s’emmarca en l’àmbit dels projectes de cooperació per al 

desenvolupament i per aquest motiu inclou aspectes relacionats amb la pedagogia social. 

Aquesta pedagogia té com a únic objectiu el correcte funcionament de les infraestructures del 

projecte (manteniment, ús...). Tot i la importància d’aquests objectius d’aprenentatge el 

projecte se centrarà en el disseny de les solucions constructives donant algunes indicacions 

sobre els seu correcte manteniment i ús. 



PROJECTE DE DESENVOLUPAMENT DE L’ESCOLA D’AZEBA A SEKOTA (ETIÒPIA) 

ESTUDI 
D’ALTERNATIVES 

ANNEX 6 
 

MEMÒRIA 

Setembre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Clara Corbella Vidal – ONGITS (UPC) i IPI Cooperació 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  1 Annex 06. Estudi d’alternatives

 

Índex 

 

1 Objectius ............................................................................................................................... 3 

2 Alternatives al sistema de tractament de l’aigua .................................................................. 3 

2.1 Introducció .................................................................................................................... 3 

2.2 Tractament primari: el tanc sèptic ................................................................................ 4 

2.3 Alternatives al sistema de tractament secundari: mètodes d’infiltració ...................... 5 

2.4 Sistemes d’infiltració lenta ............................................................................................ 7 

2.4.1 Descripció .............................................................................................................. 7 

2.4.2 Dimensionament ................................................................................................... 7 

2.4.3 Avantatges i inconvenients ................................................................................... 8 

2.5 Sistemes d’infiltració ràpida .......................................................................................... 8 

2.5.1 Descripció .............................................................................................................. 8 

2.5.2 Dimensionament ................................................................................................... 8 

2.5.3 Avantatges i inconvenients ................................................................................... 9 

2.6 Rases o pous d’infiltració .............................................................................................. 9 

2.6.1 Descripció .............................................................................................................. 9 

2.6.2 Dimensionament ................................................................................................. 10 

2.6.1 Avantatges i inconvenients ................................................................................. 12 

2.7 Filtres de sorra lents .................................................................................................... 12 

2.7.1 Descripció ............................................................................................................ 12 

2.7.2 Dimensionament ................................................................................................. 13 

2.7.3 Avantatges i inconvenients ................................................................................. 14 

2.8 Rases filtre i filtres subsuperficials de sorra ................................................................ 14 

2.8.1 Descripció ............................................................................................................ 14 

2.8.2 Dimensionament ................................................................................................. 14 

2.8.3 Avantatges i inconvenients ................................................................................. 16 

2.9 Elecció de l’alternativa – Anàlisi multicriteri ............................................................... 16 

2.9.1 Anàlisi multicriteri ............................................................................................... 16 

2.9.2 Indicadors ............................................................................................................ 17 

2.9.3 Valoració de les alternatives ............................................................................... 17 

2.9.4 Solució adoptada ................................................................................................. 18 

2.9.5 Manteniment requerit ........................................................................................ 18 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  2 Annex 06. Estudi d’alternatives

 

2.10 Referències .................................................................................................................. 18 

3 Alternatives al sistema de sanejament: Latrines ................................................................ 19 

3.1 Introducció .................................................................................................................. 19 

3.2 Tipus de latrines .......................................................................................................... 19 

3.2.1 Latrina de fossa (LF)............................................................................................. 19 

3.2.2 Latrina de doble fossa o Latrina adobera seca familiar (LASF) ........................... 21 

3.2.3 Latrina Solar (LS) .................................................................................................. 23 

3.3 Eliminació de patògens ............................................................................................... 26 

3.3.1 Influència de la temperatura ............................................................................... 27 

3.3.2 Influència de la exposició al sol ........................................................................... 28 

3.3.3 Influència de la humitat ...................................................................................... 29 

3.3.4 Influència de la ràtio C/N .................................................................................... 29 

3.3.5 Influència del PH.................................................................................................. 30 

3.3.6 Influència del material d’assecat ......................................................................... 30 

3.3.7 Conclusions.......................................................................................................... 31 

3.4 Solució adoptada ......................................................................................................... 32 

3.5 Referències .................................................................................................................. 33 

4 Alternatives de sistema de gestió de residus orgànics ....................................................... 34 

4.1 Compostatge ............................................................................................................... 34 

4.1.1 Piles estàtiques .................................................................................................... 34 

4.1.2 Sistemes tancats .................................................................................................. 34 

4.2 Vermicompostatge ...................................................................................................... 35 

4.3 Solució adoptada ......................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  3 Annex 06. Estudi d’alternatives

 

1 Objectius 

 

L’objectiu d’aquest annex és exposar el conjunt d’alternatives que s’han valorat durant l’estudi 

de camp i redacció d’aquest projecte. L’estudi d’alternatives fa referència a activitats incloses a 

la Fase 1 del projecte així com a activitats de la Fase 2. Les alternatives sobre la Fase 1 fan 

referència en primer lloc als sistemes de tractament de l’aigua residual provinent de les aixetes 

projectades i en segon lloc al sistema de sanejament dels residus fecals i orins, és a dir, les 

latrines.  Les alternatives sobre la Fase 2 fan referència al sistema de tractament de residus 

orgànics generats al menjador. 

En la selecció d’alternatives s’ha procurat tenir en compte la realitat social i econòmica del país 

i en concret la de l’escola d’Azeba. La manca de recursos econòmics i tècnics, han fet que en 

l’elecció d’alternatives la reducció de costos, així com la facilitat de construcció i de 

manteniment esdevinguessin criteris de principal importància, mentre que els aspectes 

estètics han estat considerats en segon nivell.  

El fet de plantejar obres de tractament d’aigües i sanejament dels residus fa que l’impacte 

ambiental de les obres sigui un aspecte a considerar i de gran importància. La possible 

contaminació tan de les aigües subterrànies com superficials en cas d’un tractament mal 

dissenyat, així com la possibilitat de contagi de malalties provinents dels residus fa que 

l’elecció d’alternatives es vegi fortament condicionada per la necessitat de minimitzar aquests 

riscs. 

2 Alternatives al sistema de tractament de l’aigua 

2.1 Introducció 

L’escola d’Azeba actualment té un únic punt de connexió amb la xarxa d’abastament d’aigua 

potable municipal. Aquest punt de connexió consta de dues aixetes que són utilitzades pels 

1.400 alumnes que van a l’escola diàriament. Un dels objectius principals d’aquest projecte ha 

estat dissenyar una xarxa d’abastament per tal que l’aigua potable, arribi a tots dels aularis, al 

laboratori i a les latrines. 

L’objectiu d’aquesta ampliació de la xarxa és facilitar i potenciar que tots els alumnes de 

l’escola es rentin les mans de forma rutinària, no només després d’anar a la latrina sinó també 

abans d’entrar a classe. D’aquesta manera s’evita la transmissió de malalties fruit de la manca 

d’higiene alhora que es potencien les rutines de neteja individuals i col·lectives. 

Un dels límits dels terrenys de l’escola d’Azeba és un riu. L’objectiu d’aquest apartat és doncs, 

valorar les alternatives de sistema que permeti depurar l’aigua provinent de la xarxa de 

sanejament per tal de que pugui ser abocada al riu amb garanties de qualitat i així evitar la 

contaminació d’aquell flux que aigües avall serà utilitzat per diversos usos. 

La forma més comuna de tractar aigües residuals provinents de zones residencials poc 

poblades, escoles o hospital en contexts de cooperació és utilitzant el sistema de Tanc sèptic i 

absorció per part del terreny. Aquest és un sistema apropiat en llocs on hi arriba l’aigua 

corrent i està capacitat per tractar les aigües negres generades pels humans.  
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Donat que el tanc sèptic en tant que tractament primari és apropiat en el context del projecte, 

les alternatives es plantegen sobre el tractament secundari. A continuació doncs, es justifica la 

elecció del tanc sèptic i es valoren les alternatives de tractament secundari. 

2.2 Tractament primari: el tanc sèptic 

L’aigua tractada per aquest sistema passa inicialment per un tanc sèptic i posteriorment es 

absorbida pel terreny. Així doncs el seu bon funcionament depèn de que el tanc sedimentador 

compleixi apropiadament amb la retenció dels sòlids més pesats i de les grasses de la mateixa 

manera que depèn de que els terrenys on s’ubica el sistema tinguin la capacitat suficient per 

infiltrar l’aigua. 

El sistema de tanc sèptic a part de ser un sistema apropiat en àmbit rurals, té costos d’operació 

i construcció molt baixos, no requereix de neteja freqüent (el tanc cal buidar-lo una vegada 

cada de 1 a 5 anys en funció de l’ús que se’n faci), no consumeix energia per al tractament de 

l’aigua i té un impacte visual molt baix ja que està enterrat. Com aspecte negatiu, cal destacar 

que la seva capacitat per tractar grans volums d’aigua ve limitada pel tractament secundari, és 

a dir, per la capacitat d’infiltració del terreny. 

A continuació es presenta un esquema del recorregut de l’aigua tractada per un sistema 

d’aquest tipus. 

Figura 1 Esquema del sistema anomenat “tanc sèptic”. Font: A partir d’Escalante(2003) 

 
Com es pot observar a la Figura 1, l’aigua es tractada en diverses fases. En primer lloc, entra al 

tanc, que funciona com a sedimentador de les parts gruixudes dipositades al fons i també és el 

lloc on les partícules lleugeres i grasses s’acumulen a la part superior. La sedimentació es un 

procés molt necessari ja que les partícules que es troben a l’aigua poden ser perjudicials en els 

sistemes o processos de tractament posteriors. De fet, les aigües d’elevada turbidesa poden 

inhibir els processos biològics a l’interior de la zona d’infiltració i de la mateixa manera, si es 

dipositen al medi filtrant causen pèrdues de càrrega considerables . Aquests efectes negatius 

d’abocar l’aigua sense sedimentar directament al medi filtrant, tenen com a conseqüència el 

deteriorament de la qualitat de l’aigua efluent d’aquest. Així doncs, un dels principals objectius 
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del tanc sèptic és crear al seu interior una situació d’estabilitat hidràulica que permeti la 

sedimentació per gravetat de les partícules pesades. Per seguir els principis de sedimentació 

cal respectar la relació d’1:2 a 1:5 entre ample i la longitud del tanc així com una profunditat 

mínima d’1m.Posteriorment a l’interior del mateix tanc s’inicia la descomposició de la matèria 

orgànica gràcies a les condicions anaeròbies que s’hi generen.  

A l’interior mateix del tanc es defineixen diverses capes. En primer lloc la zona 

d’emmagatzematge , que és la part del fons, on s’hi acumulen els sòlids i fangs produïts. El 

tram del mig és la zona de sedimentació, on s’hi troben els líquids amb matèria orgànica 

dissolta. La part més somera del tanc és l’espai per a l’acumulació de les grasses i la matèria 

lleugera així com de l’escuma produïda pels gasos emesos durant el procés anaerobi de 

descomposició de la matèria. El material sedimentat forma una capa de fangs al fons del 

dipòsit que es degrada biològicament gràcies al temps de permanència a l’interior del tanc i a 

l’acció dels microorganismes. Aquests fangs han de ser extrets de forma periòdica. 

De la fossa sèptica les aigües són abocades a un camps d’absorció que permet el tractament 

final i la distribució de les mateixes. Aquí és on comença la segona etapa, que es du a terme 

gràcies al drenatge. En aquesta etapa es produeixen dues situacions: la primera és la 

continuació del tractament secundari per mitjà de la biodegradació de la matèria orgànica 

dissolta a l’efluent del tanc. Aquest procés és dut a terme pels microorganismes adherits a la 

matriu rocosa. La segona fase és la pròpia absorció del terreny filtrant. 

Pel que fa a l’eliminació de contaminants a l’interior del tanc, alguns dels sòlids s’eliminen de 

l’aigua, alguns es digereixen i altres es queden al tanc. Fins a un 50% dels sòlids que 

s’acumulen al tanc es descomponen; la resta s’acumula al fons i per tant, cal que sigui extreta 

periòdicament del tanc. L’ús inicial del tanc sèptic en tant que tractament primari fa que els 

tractaments secundaris com ara els filtres de sorra siguin més eficients. A la Taula 1, es 

presenten els rendiments mitjos d’eliminació de contaminants a l’interior d’un tanc sèptic. 

Taula 1 Rendiments mitjos de depuració als tancs sèptics. Font: CNTA et al. (2006) 

Paràmetre % Reducció 

SS 50-60 

DBO5 20-30 

DQO 20-30 

N 10-20 

P 0-5 

Coliformes Fecals 50-75 

Com es pot observar, els tancs sèptics no efectuen per si sols la purificació de les aigües negres 

sinó que cal que estiguin acompanyats per algun tractament secundari que elimini les 

bactèries nocives per la salut així com les substàncies químiques inconvenients. Aquest sistema 

secundari acostuma a ser un sistema d’infiltració en el terreny, ja sigui natural o artificial. 

2.3 Alternatives al sistema de tractament secundari: mètodes d’infiltració 

En aquest apartat es valoren les alternatives per a la infiltració en el terreny de l’aigua efluent 

del tanc sèptic. La manca de recursos econòmics i la dificultat d’abastir-se de materials i 

tecnologies sofisticades, fa que només es contemplin els mètodes de depuració naturals. Sota 
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aquesta denominació s’engloben aquells procediments en els que el tractament principal és 

proporcionat per components del medi natural. Habitualment es diferencien dos grans grups: 

- Per infiltració directa en el terreny 

- Utilitzant filtres de sorra 

En tots ells, l’efecte depurador és degut a l’acció de la vegetació, el sòl, els microorganismes. A 

més es caracteritzen, en general per requerir de poc personal d’operacions, de consumir poca 

energia y de produir pocs fangs. D’altra banda, però, requereixen de més superfície que els 

tractaments convencionals. 

En el context d’aquest projecte, on els recursos econòmics, tècnics i d’abastament d’aigua són 

limitats, els mètodes de depuració naturals ja siguin per infiltració o utilitzant filtres, tal i com 

s’han descrit, esdevenen una alternativa viable. Aquesta viabilitat es dóna tan pel que fa al 

cost com pel que fa als materials que es necessiten per construir el sistema de tractament 

com, per últim, pel que fa al poc personal d’operació requerit així com als pocs coneixements 

tècnics que es necessiten per fer-los funcionar. 

En el primer grup, s’hi engloben els sistemes d’infiltració lenta, els d’infiltració ràpida i les rases 

i pous d’infiltració. En segon grup, s’hi engloben els filtres lents i ràpids així com les rases filtre i 

els filtres subsuperficials. Els filtres ràpids, però, que pertanyen al segon grup, s’instal·len 

normalment en ambients industrials i són especialment útils per a aquelles plantes amb un 

elevat grau d’automatització. A més, tenen un cost molt més elevat que els filtres lents, els de 

gravetat, en els que l’aigua travessa el llit filtrant de forma descendent i gràcies a la força de la 

gravetat. D’aquesta manera, no seran considerats en l’anàlisi d’alternatives. 

Es consideraran doncs, en aquest anàlisi d’alternatives, i segons el que s’ha exposat, els 

següents mètodes de tractament (Taula 2): 

Taula 2 Alternatives de tractament considerades a l’anàlisi 

Per infiltració directa en el terreny Utilitzant filtres de sorra 

Sistemes d’infiltració lenta Filtres de sorra lents 

Sistemes d’infiltració ràpida Rases filtre 

Rasa o pou d’infiltració Filtres subsuperficials de sorra 

La característica comú en tots aquests sistemes és la depuració duta a terme mitjançant 

processos naturals desenvolupats en el sistema planta-sòl-aigua-matriu rocosa. Un factor 

limitant d’aquests sistemes és que només poden utilitzar-se per depurar aigües contaminades 

amb elements purament degradables. En general, això limita el tipus d’abocament a aigües 

sense component industrial. 

A continuació es descriuen cadascun dels mètodes considerats per separat per tal d’acabar 

realitzant l’anàlisi multicriteri que permetrà l’elecció de la millor alternativa. 
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2.4 Sistemes d’infiltració lenta 

2.4.1 Descripció 

En els sistemes d’infiltració lenta o filtres verds es tracta d’abocar de forma controlada un 

cabal d’aigua residual constant sobre una superfície de terreny que ha estat prèviament 

cultivada. D’aquesta manera s’aconsegueix a més de la depuració de l’efluent, el creixement 

de les especies vegetals, generalment arbres i la recàrrega dels aqüífers. 

2.4.2 Dimensionament 

La depuració es du a terme en els horitzons superiors del terreny, on la capa biològica està 

activa. En general, i per tal de mantenir el terreny en condicions aeròbies, l’aigua s’aplica en 

cicles intermitents variables entre 4 i 10 dies. 

El filtre verd, té uns potencials de tractament superiors que els de la resta de tractament de 

depuració en el terreny ja que les càrregues d’aplicació són relativament baixes i es genera un 

ecosistema molt actiu al sòl, a escassa distancia de la superfície. 

Les càrregues hidràuliques de l’aigua residual aplicades sobre la superfície varien entre 0,5 i 6 

m3/ m2 i any. En funció de les característiques hidro-geològiques i climatològiques de la zona la 

superfície requerida variarà entre 10 i 90 m2/hab. 

A la figura 2 es pot veure un esquema del sistema de tractament d’infiltració lenta o filtre verd: 

Figura 2  Esquema d’un sistema d’infiltració lenta sobre el terreny. Font: HAS (?) 

 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  8 Annex 06. Estudi d’alternatives

 

2.4.3 Avantatges i inconvenients 

Taula 3 Avantatges i inconvenients del sistema de tractament secundari 

Avantatges Inconvenients 

Alts potencials de tractament Elevada superfície de tractament ( 10 i 90 m2/hab) 

 Clima adequat per a les plantes 

 

2.5 Sistemes d’infiltració ràpida 

2.5.1 Descripció 

El sistema d’infiltració ràpida es defineix com la aplicació controlada d’aigua residual sobre 

basses superficials construïdes en sòls de permeabilitat mitja/alta (amb una capacitat 

d’infiltració que oscil·la entre 10 i 60 cm/dia) 

L’aigua s’aplica sobre el terreny a taxes elevades, alternant períodes d’inundació amb períodes 

d’assecat. D’aquesta forma es permet la regeneració aeròbia de la zona de infiltració i es 

manté la màxima capacitat de tractament. 

Les basses de tractament d’infiltració ràpida no s’acostumen a plantar, no és necessari. Cal, 

però vigilar perquè tenen tendència a colmatar-se de forma ràpida. Així doncs, es recomana un 

tractament primari previ a l’aplicació sobre el terreny com per exemple el desbast i la 

decantació/sedimentació. 

L’aigua tractada mitjançant aquest sistema és apta per al reg, però també per d’altres usos que 

no requereixin d’aigua potable. En funció de la qualitat de l’aigua en origen, i tal i com s’ha dit,  

caldran pretractaments per aconseguir tal qualitat en l’aigua producte. 

El comportament del sòl com a filtre mecànic és molt bo, ja que la eliminació de matèria en 

suspensió i microorganismes es pràcticament total. La eliminació de fòsfor pot arribar a ser de 

més del 99% depenent del tipus de material que formi el llit filtrant. La eliminació de nitrogen 

és de més del 50%. 

Pel que fa a la climatologia cal tenir en compte factors com la precipitació sobre la bassa, que 

augmenta el volum d’aigua per filtrar o la temperatura i el vent, que són fenòmens que 

potencien l’evaporació i per tant redueixen el volum d’aigua tractada, en cas que vulgui 

reutilitzar-se. Les taxes normals d’evaporació en basses d’infiltració oscil·len entre els 0,6 

m/any en regions fredes i més de 2 m/any en regions àrides.  

2.5.2 Dimensionament 

La càrrega hidràulica que pot ser aplicada en sistemes d’aquest tipus és molt variable, entre 6 i 

100 m/any en funció de les característiques del sòl del tipus d’aigua que es vol infiltrat així com 

de la climatologia. Les superfícies necessàries de bassa oscil·len entre 1 i 22 m2/hab. 

A la figura 3 es pot veure un esquema del sistema de tractament d’infiltració ràpida. És 

important fixar-se que existeix la possibilitat de recuperar l’aigua tractada mitjançant 

drenatges subterranis o bé pous: 
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Figura 3  Esquema d’un sistema d’infiltració ràpida sobre el terreny. Font: HAS (?) 

 

2.5.3 Avantatges i inconvenients 

Taula 4 Avantatges i inconvenients del sistema de tractament secundari 

Avantatges Inconvenients 

No requereix de plantes 
Requereix d’una capacitat d’infiltració del terreny 

entre 10 i 60 cm/dia 

Aigua tractada pot ser apta per al reg Fàcil colmatació 

 
La climatologia influeix en la capacitat de tractament 

(precipitació, vent) 

 
L’aigua per tractar queda retinguda a la part de dalt 

del filtre, en contacte amb la superfície i per tant pot 
generar males olors i generació de mosquits 

 

2.6 Rases o pous d’infiltració 

2.6.1 Descripció 

L’objectiu tan de les rases com dels pous és la infiltració al sòl permeable de les aigües 

residuals d’origen domèstic. En general, els tractaments naturals d’aplicació sobre el terreny, 

s’utilitzen com a tractaments secundaris o terciaris, és a dir, l’aigua que hi arriba ha estat 

tractada prèviament per, per exemple, una fossa sèptica. D’aquesta manera, els sistemes 

d’infiltració són un tractament que millora la qualitat de l’aigua que, finalment s’infiltrarà al 

terreny. Estan condicionats per la capacitat d’infiltració del terreny.  
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2.6.2 Dimensionament 

El dimensionament d’una rasa o d’un pou d’infiltració es calcularà en base als resultats de les 

proves d’infiltració que s’hagin realitzat en el terreny. Així doncs, l’àrea útil del camp 

d’infiltració es determinarà mitjançant la divisió del cabal diari entre la taxa d’infiltració. Cal dir 

que no es recomana escollir aquest tipus de sistema si el terreny té temps d’infiltració 

superiors a 60 minuts per cada 5 cm de descens del nivell de l’aigua o una taxa d’infiltració de 

37 l/m2. 

- Rases d’infiltració  

Les rases d’infiltració tenen, normalment una longitud d’uns 20 m encara que es permeten 

longituds fins a 30 m. A més cal que hi hagin com a mínim dues línies de distribució que seran 

paral·leles entre elles i de la mateixa longitud.  

A continuació es presenta la Taula 5 on s’hi detallen les característiques de les capes que 

conformaran l’interior de la rasa: 

Taula 5 Característiques de les capes de la rasa 

Capa Espesor (m) Granulometria (cm) 

Superficial Fins a la superfície Material de rebliment sense compactar 

Filtre de palla 0,05 Palla o altre material permeable 

Intermitja-profunda 0,10 1 a 2,5 cm 

Profunda 0,15 2,5 a 5 

 

A la figura 4 es mostra l’esquema i les dimensions d’una rasa d’infiltració: 

Figura 4  Esquema i dimensions d’una rasa d’infiltració. Font: UNATSABAR (2003a.) 

 
- Pous d’infiltració 

Es construeixen quan no hi ha àrea suficient per a les rases o quan el terreny, en el primer 

metre de profunditat, és impermeable.  

L’àrea efectiva d’absorció del pou està constituïda per l’àrea lateral del cilindre sense incloure 

la base del mateix, és a dir, el fons del pou. De la mateixa manera que en el cas del 
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dimensionament d’una rasa, aquesta àrea és determinarà dividint el cabal per la taxa 

d’infiltració del terreny. 

A la taula 6 es presenten les magnituds recomanades a UNATSABAR (2003a.) per al 

dimensionament dels pous d’infiltració: 

Taula 6 Magnituds per al dimensionament dels pous d’infiltració 

Diàmetre mínim 1,5 m 

Profunditat útil màxima 5 m 

Espaiament entre les juntes lliures 1 cm 

Distància mínima entre el mur del pou i el terreny natural 10 cm 

Granulometria de la grava per omplir el volum mur-terreny 2,5 a 5 cm 

Espessor de la capa més profunda del pou 15 cm 

Granulometria de la grava per omplir la capa més profunda 2,5 a 5 cm 

 

El pou d’infiltració haurà d’introduir-se com a mínim 2m dins la capa filtrant del terreny. A 

més, el fons del pou ha de quedar 2 metres per sobre el nivell freàtic. 

A la figura 5 es mostra l’esquema i les dimensions d’un pou d’infiltració: 

Figura 5  Esquema i dimensions d’un pou d’infiltració. Font: UNATSABAR (2003a.) 

 

 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  12 Annex 06. Estudi d’alternatives

 

2.6.1 Avantatges i inconvenients 

Taula 7 Avantatges i inconvenients del sistema de tractament secundari 

Avantatges Inconvenients 

Els pous permeten infiltrar l’aigua en el 
terreny encara que les capes superficials 

d’aquest siguin impermeables 

Requereix de taxa d’infiltració superior a 37 
l/m2 

 
Els pous no poden utilitzar-se si el nivell 

freàtic és molt superficial 

 

2.7 Filtres de sorra lents 

2.7.1 Descripció 

La filtració lenta de sorra (FLS) és el sistema de tractament d’aigües residuals més antic del 

món. Aquest sistema, operat convenientment, no només elimina la turbidesa de l’aigua sinó 

que actua com un sistema de desinfecció. 

El filtre esta constituït per quatre elements: 

- Capa sobrenedant d’aigua que es desinfectarà 

- Llit filtrant de sorra 

- Drenatges  

- Dispositius de regulació i control 

En la Taula 8, que es presenta a continuació, es detallen els límits de qualitat de l’aigua 

necessaris per a la utilització de filtres de sorra, així com possibles pretractaments requerits 

Taula 8  Alternatives de tractament segons els límits de qualitat de l’aigua efluent acceptables. Font: OPS (?) 

ALTERNATIVES 
Límits de qualitat de l’aigua efluent acceptables 

90% del temps 80% del temps Esporàdicament 

Filtre lent de sorra (FLS) 
To ≤ 50 UNT 
Co ≤ 50 UC 

Cf ≤ (10)4/100 ml 

To ≤ 20 UNT 
Co ≤ 40 UC 

 

To max ≤ 100 UNT 
 

FLS + Prefiltre de grava (PG) 
To ≤ 100 UNT 

Co ≤ 60 UC 
Cf ≤ (10)4/100 ml 

To ≤ 60 UNT 
Co ≤ 40 UC 

 

To max ≤ 150 UNT 
 

FLS + PG + Sedimentador (S) 
To ≤ 300 UNT 

Co ≤ 60 UC 
Cf ≤ (10)4/100 ml 

To ≤ 200 UNT 
Co ≤ 40 UC 

 

To max ≤ 500 UNT 
 

FLS+PG+S+Presedimentador 
To ≤ 500 UNT 

Co ≤ 60 UC 
Cf ≤ (10)4/100 ml 

To ≤ 200 UNT 
Co ≤ 40 UC 

 

To max ≤ 1000 UNT 
 

Co = Color de l’aigua efluent 
Cf = Coliformes fecals 
To = Turbidesa de l’aigua efluent 
UC = Unitats de color clor platinat de cobalt 
UNT = Unitats nefelomètriques de turbidesa 
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2.7.2 Dimensionament 

A continuació es presenten les característiques que ha de tenir el llit de suport i el medi filtrant 

(Taules 9 i 10): 

Taula 9   Característiques granulomètriques del llit de suport. Font: OPS(?) 

Capa Tipus 
Diàmetre de 

partícula (mm) 
Espessor de la capa 

(mm) 

Superior Sorra grossa 1 - 2 50 

Segona Grava fina 2 - 5 50 

Tercera Grava petita 5 - 10 50 

Inferior Grava 10 - 25 150 

Taula 10   Característiques granulomètriques del medi filtrant. Font: OPS(?) 

Mida efectiva, d10 (mm) 0,15 – 0,45 

Coeficient d’uniformitat (Cu) 1,5 – 4,0 

Altura del medi filtrant (m) 0,5 – 0,7 

Les velocitats de filtració poden considerar-se segons els pretractaments com indica a la Taula 

11: 
Taula 11   Velocitats de filtració segons el tipus de tractaments i pretractaments. Font: OPS(?) 

Processos Velocitat de filtració (m/h) 

FLS 0,10 – 0,20 

FLS+S 0,15 – 0,30 

FLS+PF 0,15 – 0,30 

FLS+PF+S 0,30 – 0,50 

A la Figura 6, que es presenta a continuació s’hi pot veure un esquema i una imatge real d’un 

filtre lent de sorra: 

Figura 6  Esquema i imatge d’un filtre lent de sorra. Font: OPS(?) 
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2.7.3 Avantatges i inconvenients 

Taula 12 Avantatges i inconvenients del sistema de tractament secundari 

Avantatges Inconvenients 

No només eliminen la turbidesa sinó que 
actuen com a sistema de desinfecció 

L’aigua per tractar queda retinguda a la part 
de dalt del filtre, en contacte amb la 

superfície i per tant pot generar males olors i 
generació de mosquits 

Poden utilitzar-se en cas de sòl impermeable 
Requereix de la construcció d’una estructura 

externa que contingui el llit 

Poden utilitzar-se independentment del nivell 
freàtic 

 

Requereixen de menys superfície  

 

2.8 Rases filtre i filtres subsuperficials de sorra 

2.8.1 Descripció 

Les rases filtres i els filtres subsuperficials de sorra, són en general tractaments secundaris per 

a aigües domèstiques tractades prèviament en una fossa sèptica. De la mateixa manera que en 

el cas dels filtres lents de sorra, les rases filtre i els filtres subsuperficials de sorra, consten 

d’una matriu filtrant dissenyada especialment per a tal finalitat. 

Aquest tipus de tractaments, poden utilitzar-se en casos en que el sòl sigui relativament 

impermeable o amb temps d’infiltració superiors a 60 min per cada centímetre de descens del 

nivell de l’aigua. Són adequats també en aquells espais on el terreny disponible per a la 

infiltració directa sigui massa petit. 

2.8.2 Dimensionament 

L’àrea necessària per construir aquest tipus de filtres es calcula en base a una taxa d’infiltració 

de la matriu filtrant de 70 lt/m2 i dia. 

En el cas que l’aigua a tractar contingui residus orgànics provinents de la cuina o de màquines 

de rentar roba, serà necessari ampliar la superfície d’infiltració en un 20%. 

El material de filtració serà sorra neta d’una mida efectiva entre 0,4 i 0,6 mm i un coeficient 

d’uniformitat no superior a 4. En casos excepcionals podrà utilitzar-se sorra de mida efectiva 

no menor a 0,25 mm però, en aquest cas, la taxa d’infiltració considerada ha de ser de 50 lt/m2 

i dia. 

Ambdós sistemes es diferencien dels sistemes d’infiltració directa en el terreny perquè tot i 

estar excavats en el sòl, l’aigua és drenada un cop filtrada i per tant no s’infiltra en el terreny. 

D’altra banda es diferencien dels filtres de sorra lents ja que al estar excavats sota terra, no 

requereixen d’una estructura que contingui l’aigua i el material filtrant. A més l’aigua tractada 

no està en contacte amb l’aire, és a dir, no hi ha una làmina d’aigua a l’exterior esperant per 

ser tractada sinó que l’aigua s’introdueix directament a la part interior superior del filtre i es 

drena a la part inferior. 
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- Rases filtre 

La longitud d’una rasa filtre es determinarà mitjançant la divisió de l’àrea útil del camps 

d’infiltració entre l’amplada de la rasa. La longitud màxima desitjada és de 20 m, tot i que en 

casos justificats pot ser de fins a 30 m. 

Els tubs de distribució i recol·lecció seran de PVC i tindran un diàmetre de 100 mm. 

A la Figura 7 que es presenta a continuació es pot veure l’esquema d’una rasa filtre així com les 

dimensions recomanades: 

Figura 7  Esquema i dimensions d’una rasa filtre. Font: UNATSABAR(2003b.) 

 

Com es pot apreciar a la part superior de la canonada de distribució cal afegir una capa de 

paper o palla d’uns 5 cm d’espessor de manera que es facilita la evapotranspiració de l’aigua 

residual aplicada a la rasa. 

Per últim, el material de rebliment amb el que s’omple la rasa fins al nivell del terra, cal vigilar 

no compactar-lo per tal de no afectar les característiques filtrants del llit de grava dissenyat. 

Pel que fa a les canonades de distribució i recol·lecció, la pendent mínima serà de 1,5‰ i un 

valor màxim de 3,0‰, però en qualsevol cas mai han de superar el 4‰. 

- Filtres subsuperficials de sorra 

Els criteris de disseny dels filtres subsuperficials de sorra son similars als de les rases filtre. La 

diferencia rau en que les rases son substituïdes per dues o més trinxeres separades per dics 

naturals. 

A la Figura 8 que es presenta a continuació es pot veure l’esquema d’una rasa filtre així com les 

dimensions recomanades: 
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Figura 8  Esquema i dimensions d’un filtre subsuperficial de sorra. Font: UNATSABAR(2003b.) 

 

Com es pot observar a l’esquema, una de les principals diferències és la profunditat de la 

infraestructura que en el cas dels filtre subsuperficial és la meitat que en el cas de la rasa. 

2.8.3 Avantatges i inconvenients 

Taula 13 Avantatges i inconvenients del sistema de tractament secundari  

Avantatges Inconvenients 

Poden utilitzar-se en cas de sòl impermeable Requereix de molta superfície 

Poden utilitzar-se independentment del nivell 
freàtic 

 

L’aigua per tractar no està en contacte amb 
l’aire. 

 

 

2.9 Elecció de l’alternativa – Anàlisi multicriteri 

L’objectiu d’aquest apartat és dur a terme un anàlisi multicriteri que permeti escollir quina de 

les alternatives plantejades és la òptima en el context del projecte. Abans, però algunes de les 

opcions queden descartades d’inici tal i com s’argumenta a continuació. 

En primer lloc, per a un correcte dimensionament dels sistemes d’infiltració directa en el 

terreny, que són els sistemes d’infiltració lenta i ràpida i les rases i pous d’infiltració, és 

necessari conèixer el paràmetre de capacitat d’infiltració en el terreny que determina la 

superfície necessària en funció del cabal a tractar. Donat que es desconeix el valor del 

paràmetre i no existeix la possibilitat de realitzar les proves que el determinarien, aquests 

sistemes d’infiltració deixen de ser una alternativa real. 

Per tant, descartats, com es justifica a la introducció, els filtres de sorra ràpids, a l’anàlisi 

multicriteri que es presenta s’hi contemplen tres tipus de filtres. Els anomenats filtres lents de 

sorra, les rases filtre i els filtres subsuperficials de sorra.  

2.9.1 Anàlisi multicriteri 

Per dur a terme l’anàlisi multicriteri es defineixen una sèrie d’indicadors als quals s’assignaran 

uns pesos relatius en funció de la seva importància. Després es puntuarà cada alternativa 
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segons cadascun dels indicadors. La suma ponderada de les puntuacions ens permetrà valorar 

quina és la millor alternativa. 

2.9.2 Indicadors 

S’han considerat indicadors de tipus econòmic, funcional, ecològic i social. Els indicadors 

poden tenir caràcter positiu (com més valor li donem a l’indicador més possibilitat té 

l’alternativa de ser escollida) o caràcter negatiu (com més valor li donem a l’indicador menys 

possibilitat té l’alternativa de ser escollida). 

A la Taula 14, es presenten els indicadors que s’han definit per dur a terme l’anàlisi multicriteri 

així com el seu caràcter i el pes que s’ha donat a cadascun d’ells. 

Taula 14 Indicadors definits per l’anàlisi multicriteri amb el caràcter i el pes de cadascun d’ells 

Tipus d'indicador Indicador Caràcter Pes 

Econòmic (30%) 

Cost inicial Negatiu 15 

Manteniment Negatiu 10 

Activitat econòmica generada Positiu 5 

Funcional (30%) 
Funcionalitat Positiu 20 

Complexitat de la obra Negatiu 10 

Ecològic (25%) 
Impacte ambiental Negatiu 15 

Impacte visual Negatiu 10 

Social (15%) Efectes sobre la salut Positiu 15 

2.9.3 Valoració de les alternatives 

Les tres alternatives considerades són: 

 A1: Filtre lent de sorra 

 A2: Rasa filtre 

 A3: Filtre subsuperficial de sorra 

A la Taula 15 es presenten els valors (del 0 a l’1 en intervals de 0,25) que s’han donat a cada 

indicador per cada alternativa.  A l’última fila de la taula s’hi mostra el resultat final. 

Taula 15 Valor que s’ha donat a cada indicador per cada alternativa 

Tipus d'indicador Indicador Caràcter Pes A1 A2 A3 

Econòmic (30%) 

Cost inicial Negatiu 15 0,5 0,8 0,8 

Manteniment Negatiu 10 0,75 0,25 0,5 

Activitat econòmica generada Positiu 5 0,2 0,2 0,2 

Funcional (30%) 
Funcionalitat Positiu 20 1 1 1 

Complexitat de la obra Negatiu 10 0,4 0,75 1 

Ecològic (25%) 
Impacte ambiental Negatiu 15 0,5 0,75 0,75 

Impacte visual Negatiu 10 0,25 1 1 

Social (15%) Efectes sobre la salut Positiu 15 0,8 1 1 

TOTAL 100 62,0 79,3 84,3 
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2.9.4 Solució adoptada 

De les tres alternatives plantejades, la que dóna millor resultat és la A3, és a dir el Filtre 

subsuperficial de sorra i és la solució que s’adoptarà. 

2.9.5 Manteniment requerit 

Els filtres de sorra en general, i per tant també els filtres subsuperficials de sorra, poden 

colmatar-se a causa de factors físics o biològics. La obstrucció física succeeix quan els materials 

sòlids s’acumulen entre la sorra o sobre la superfície. La obstrucció biològica és el resultat de 

l’excessiu creixement microbià dins dels filtre. La forma de regenerar un filtre de sorra és 

permetre que el filtre de sorra descansi per tal que s’assequi i es descomponguin els materials 

biològics que estan creixen a l’interior. 

En cas d’estar, el material filtrant, completament saturat, poden regenerar-se aquelles parts 

del filtre que es trobin en més mal estat, o bé substituint la sorra d’aquelles regions, o bé 

traient-la i netejant-la de manera que s’elimini la capa de matèria microbiana enganxada a la 

superfície dels grans de sorra. 
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- UNATSABAR, Unidad de apoyo técnico para el saneamiento básico del àrea rural (2003b.) 

“Especificaciones Técnicas para el Diseño de Zanjas de Filtro y Filtros Subsuperficiales de 

Arena”. Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. División de 

Salud y Ambiente. Organización Panamericana de la Salud. Lima, 2003. 

- Hidrogeologia y aguas subterraneas HAS (?). Disponible en: http://aguas.igme.es/igme/ 

homec.htm 

- Organización Panamericana de la salud OPS(?). Disponible en: http://www.bvsde.ops-

oms.org/sde/ops-sde/bvsde.shtml 
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3 Alternatives al sistema de sanejament: Latrines 

3.1 Introducció 

Les latrines de sanejament ecològic són unes infraestructures que serveixen per 

emmagatzemar els excrements o matèria fecal humana amb la finalitat de protegir la salut de 

la població i evitar la contaminació del sòl, l’aire i l’aigua. 

Les latrines han anat evolucionant al llarg dels anys, millorant les seves característiques i 

funcions. D’aquesta manera, el que inicialment eren fosses excavades al terra que a mesura 

que s’omplien es cobrien de terra per obrir-ne de noves, s’ha convertit en infraestructures 

senzilles que no només eviten la contaminació de sòls i aqüífers sinó que, algunes d’elles 

permeten reutilitzar els excrements, tractant-los per tal que esdevinguin adob. 

Les latrines ecològiques, però, no només han de complir l’objectiu d’emmagatzemar els 

residus fecals evitant malalties o contaminació de l’entorn. Les latrines ecològiques han, 

també, de ser accessibles en termes de cost, acceptades per part de les comunitats que les 

instal·len i de fàcil i poc manteniment. 

La situació actual de l’escola d’Azeba pel que fa a la gestió dels residus fecals i orins, tal i com 

s’explica a l’annex 04, és preocupant. Les condicions higièniques de les latrines actuals i en 

conseqüència de l’entorn natural són perilloses per la salut dels alumnes. L’objectiu d’aquest 

annex és doncs, valorar les alternatives pel que fa a sistemes de sanejament ecològic i 

projectar un sistema de tractament dels residus adequat que solucioni la situació actual. 

3.2 Tipus de latrines 

Escollir quin és el tipus de latrina òptima per a l’escola d’Azeba tenint en compte les latrines 

existents actualment, és el que es pretén en aquest anàlisi d’alternatives. 

Les alternatives que es tractaran pel que fa a sistemes de sanejament són tres, que es detallen 

a continuació i es descriuen en els següents apartats: 

- Latrines de fossa (LF) -  en tant que sistema que s’utilitza actualment a l’escola 

- Latrines de fossa doble (LFD) – de deshidratació 

- Latrines solars – de deshidratació 

3.2.1 Latrina de fossa (LF) 

Les latrines de Fossa consten d’un forat excavat al terra on s’hi dipositen els excrements i un 

cop ple, o es segella o es buida. L’espai destinat a l’emmagatzematge pot ser del tipus forat si 

les característiques del sòl afavoreixen la excavació o com una cambra quan el nivell freàtic és 

elevat o el sòl és rocós i de difícil excavació. De fet, la fossa pot excavar-se en un terraplè 

construït per a tal finalitat. A més del forat en sí, la latrina consta d’una caseta que serveix per 

donar privacitat a l’usuari. 

Per tal de no contaminar les aigües subterrànies, les LF no poden construir-se en terrenys 

pantanosos o fàcilment inundables. En el cas de que el terreny sigui calcari o amb roques 
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fissurades,  es  podrà  cavar  una  latrina  sempre  que  es  prenguin  les  mesures  de  seguretat 

necessàries  per  impedir  la  contaminació  de  l’aigua  subterrània. A més  a més,  no  es  poden 

projectar latrines, en llocs propers (distàncies inferiors a 30m) a punts d’extracció d’aigua per 

al consum humà. Per últim, les latrines hauran d’estar sempre aigües avall de qualsevol pou o 

font d’aigua. 

Existeixen tres tipus de latrines de fossa:  

‐ Latrina de fossa simple 

‐ Latrina de fossa ventilada 

‐ Latrina perforada 

El primer tipus de latrina, consta de les característiques ja detallades. Les anomenades Latrines 

de Fossa Ventilades (LFV), però, es diferencien de les primeres perquè consten d’un conducte 

destinat  a  eliminar  les males  olors  i  controlar  l’ingrés  d’insectes  a  la  cambra  que  podrien 

afectar el bon funcionament de la latrina. Aquest conducte connecta l’interior de la fossa amb 

l’exterior de la caseta  de manera que les males olors s’escapin. Aquest tub de ventilació, però, 

en el seu extrem exterior, ha d’estar cobert per una reixa que permeti ventilar  l’interior però 

no deixi que els insectes (mosques i mosquits) entrin a la fossa. 

Figura 9. Esquema d’una latrina de fossa amb ventilació. Font: OPS et al. (2005) 

 

Les dimensions de la fossa es calculen tenint en compte una aportació per càpita d’excrements 

i d’altres  residus de 0,04 a 0,07 m3/hab‐any  (CPISCA, 2003) en  funció del mètode de neteja 

utilitzat1.  En  general, però  les  fosses  tenen  volums d’uns  2m3  i  si  s’opta per  anar buidant  i 

netejant  la  fossa cada cop que ha quedat plena pot arribar a  tenir una vida útil de  fins a 10 

anys. En aquest cas, però, la vida útil està condicionada per l’ús que se’n faci de la latrina, és a 

                                                            
1  Segons  CPISCA  (2003)  si  la  neteja  es  realitza  amb  aigua  o  paper  higiènic  l’aportació  per  càpita 
d’excrements i orins va de 0,04 a 0,05 m3/hab‐any, si la neteja es du a terme amb paer gruixut o fulles va 
de  0,05  a  0,06 m3/hab‐any  i  per  últim,  si  es  realitza  amb material  dur  o  voluminós  de  0,06  a  0,07 
m3/hab‐any. 
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dir, que una bona conservació de la mateixa així com un buidatge i neteja  periòdica i conscient 

de les fosses allargarà considerablement la vida útil de la infraestructura. 

Per últim, existeixen les Latrines Perforades, que es diferencien de les anteriors en les 

dimensions de la fossa. Aquest últim tipus de latrines tenen una fossa d’uns 50 cm de diàmetre 

i de 6 a 8 metres de profunditat. D’aquesta manera la construcció d’aquest tipus de latrines 

requereix de maquinària especialitzada i per tant, fa que el cost de construcció augmenti de 

forma significativa. A més, durant la construcció d’aquest tipus de latrines i en funció del tipus 

de terreny existeix el risc d’esfondrament de les parets de la fossa. Tot i això, aquest tipus són 

útils per a instal·lacions eventuals o d’emergència ja que en el cas de disposar de la maquinària 

necessària, la seva construcció és ràpida. 

3.2.2 Latrina de doble fossa o Latrina adobera seca familiar (LASF) 

Una latrina de doble fossa, a diferència d’una latrina de fossa simple, és una latrina de 

deshidratació. D’altra banda, una latrina LASF s’anomena adobera ja que al cap d’un període 

de temps determinat i mitjançant un procés de digestió els excrements juntament un material 

assecant d’aportació es converteixen en adob orgànic. En segon lloc s’anomena seca, perquè 

no requereix d’aigua per al seu funcionament, sinó que els excrements es barregen amb terra 

seca, cendra o calç, de manera que el contingut inicialment humit s’asseca. L’eliminació de la 

humitat dels excrements així com la no utilització d’aigua per al seu tractament eviten, a més, 

la contaminació de les aigües subterrànies (pous, fonts, rius..) per infiltració. Per últim, el 

terme familiar vol plasmar la simplicitat del seu disseny i la versatilitat alhora d’utilitzar-lo en 

àmbits familiars o rurals. 

Cal remarcar també que les LASF, eviten el contagi de malalties que provenen dels excrements 

tals com les diarrees, febres o cucs intestinals. 

Una LASF consta de les següents parts: 

Figura 10. Esquema d’una Latrina Adobera Seca Familiar. Font: CARE Perú (2005) 
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El funcionament d’aquest tipus de latrines es basa en la deshidratació dels excrements de 

forma que s’aconsegueix que el contingut emmagatzemat dins la cambra esdevingui un 

material lliure de patògens i olors, i per tant pot ser reutilitzat com a adob. Aquest procés, en 

el que es redueix a menys del 25% el contingut d’humitat dels residus sòlids inicial, 

s’aconsegueix gràcies a la calor, a la ventilació i a la adició del material assecant. Aquest últim 

pot ser terra seca, cendres o calç. 

Tal com s’ha explicat, per agilitzar aquest procés de deshidratació se separen els residus líquids 

dels sòlids mitjançant una tassa sanitària amb un disseny especial (veure Figura 11) que 

permet desviar els primers al pou de drenatge mentre que els segons s’emmagatzemen en una 

cambra impermeable. És en aquesta cambra on els excrements es cobriran amb terra seca, 

cendra o calç després de cada ús. Cal advertir de la necessitat de no llençar dins la latrina el 

material de neteja que s’utilitzi, ja sigui paper higiènic o fulles. Aquest últim, es recomana 

emmagatzemar-lo a part per posteriorment incinerar-lo. 

De la mateixa manera que els residus sòlids, si la latrina és del tipus LASF, poden reutilitzar-se 

en forma d’adob, els residus líquids, emmagatzemats al pou de drenatge, poden servir de 

fertilitzants pels camps de cultiu, tancant-se el cicle de forma completa. 

Figura 11. Esquema de la tassa requerida en una Latrina Adobera Seca Familiar. Font: Maderas del Pueblo del 

Sureste 

 

Una LASF consta de dues cambres impermeables que cada 6 mesos canvien de funció per 

passar d’estar en ús (cambra on s’emmagatzemen els excrements recents) a estar en repòs 

(cambra on reposen els residus del període anterior per tal que es dugui a terme la digestió i 

aquests esdevinguin adob orgànic). El temps que una cambra triga a omplir-se depèn de la 

utilització que se’n faci, és a dir, del número de persones que l’utilitzin. Es recomana però, 

començar a utilitzar la segona cambra un cop la primera té 2/3 del seu volum ple o passats 6 

mesos.  
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Figura 12. Esquema d’una Latrina Adobera Seca Familiar. Font: Maderas del Pueblo del Sureste 

 

Aquest tipus de latrines, tal i com es pot apreciar a la Figura 12, es construeixen per sobre del  

nivell del terreny de manera que s’hi accedeix mitjançant escales. D’aquesta manera poden 

construir-se independentment del nivell freàtic de la zona. A més és útil per indrets on no és 

viable una latrina convencional (per la qual s’ha d’excavar un forat al sòl) per presència de sòl 

rocós o perquè el nivell freàtic és molt superficial. Pel que fa a la seva ubicació, cal que es 

trobin a una distància mínima de 6m de qualsevol habitatge o pou (OPS et al., 2005) 

El volum de les  cambres, es recomana que estigui entre 1 i 2 m3 (OPS et al., 2005). Els 

materials per construir la caseta poden ser molt diversos, des de totxo fins a adobe.  

Existeixen diverses variants de la latrina tipus LASF, com les latrines ECOSAN, que tenen les 

mateixes característiques però en aquest segon cas es tracta d’una estructura de plàstic 

prefabricada en la que ja està incorporat el sistema per separar l’orina dels excrements i tracta 

aquests últims perquè esdevinguin adob més eficientment. El cost d’aquesta opció però és 

molt elevat i requereix de mà d’obra especialitzada alhora de reparar qualsevol avaria. 

3.2.3 Latrina Solar (LS) 

Les latrines solars, al igual que les latrines tipus LASF es base en l’existència de dos espais, l’un 

destinat al dipòsit dels residus fecals diaris i l’altre destinat a emmagatzemar els residus antics 

amb l’objectiu que es deshidratin per evitar males olors, contagi de malalties o per reutilitzar-

los en forma d’adob. En el cas de les latrines solars, però, ambdós espais poden estar separats 

en dues cambres diferents, o trobar-se dins d’una mateixa cambra. La característica principal 

que defineix les latrines d’aquest tipus és que tenen una placa solar instal·lada que fa 

augmentar la temperatura dins l’espai d’assecat, de forma que el procés de deshidratació és 

més ràpid i eficaç i d’aquesta manera es redueix el risc de males olors, de concentració 

d’insectes així com de transmissió de malalties. 
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A la figura 13, s’hi pot veure els esquemes de dues latrines solars una de doble cambra i una de 

cambra simple. 

Figura 13. Esquema d’una Latrina Adobera Seca Familiar. Font: Esrey et al. (1999) 

 

Com es pot veure a la Figura 13, en el cas d’existir una única cambra, cada dues o tres 

setmanes cal empènyer el contingut de residus fecals acumulats sota la tassa perquè quedin 

sota la placa solar i d’aquesta manera s’assequin més ràpid. Al trobar-se els residus assecats i 

els residus recents a la mateixa cambra, augmenta el risc de contaminació del material sec 

amb patògens que es trobin als residus recents. D’aquesta manera, es recomana no utilitzar els 

residus per fer d’adob ja que si no es realitza un manteniment molt acurat del funcionament 

de la cambra, el risc de contaminació es significatiu. D’aquesta manera, els residus, un cop 

deshidratats, poden reutilitzar-se com a adob, per omplir terraplens o simplement enterrar-se 

a certa profunditat. 

La placa solar, que en general té una superfície d’aproximadament 1 m2 és una làmina llisa de 

ferro (veure Figura 14) a la qual s’aplica una pintura anticorrosiva de color negre. 

Figura 14 Detall de la placa de ferro durant la construcció d’una latrina solar. 
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La ubicació de la latrina, per tant, ha de ser aquella que maximitzi el temps d’exposició de la 

placa a la llum solar. La cambra d’una latrina d’aquest tipus, al igual que les altres, constar d’un 

tub de ventilació que eviti la generació de males olors. 

Existeix una variant de les latrines solars convencionals, anomenada latrina OTGI que consta 

també de dos espais, de forma que mentre en un d’ells s’hi diposita la matèria fecal, a l’altre, 

ple dels excrements del període anterior, està en repòs mentre s’assequen per esdevenir 

adob. La particularitat de la latrina tipus OTGI es que els espais no són fosses sinó recipients de 

plàstic perforats, de forma que un cop l’adob ja està llest, un operari pot treure el recipient a 

l’exterior de la fossa, buidar-lo i substituir-lo pel que està ple, posant el buit sota el forat de la 

tassa. En la Figura 15, es pot veure aquesta particularitat. 

Figura 15. Esquema d’una Latrina tipus OTGI. Font: ECOSUR(?) 

 

Cal dir, però, que a l’hora d’utilitzar l’adob obtingut tant de les LASF com en les LS cal anar amb 

cura i precaució ja que una mala gestió de la latrina podria produir que el contingut en 

microorganismes patògens a l’adob superés els màxims considerats saludables. Es per això que 

es recomana no utilitzar l’adob resultant de la digestió dins la latrina per a hortalisses o fruites 

que es consumeixin crues. 
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3.3 Eliminació de patògens 

Els diferents tipus de latrines poden classificar-se en funció de diversos criteris. Un d’ells és el 

procés que utilitzen per tal d’eliminar els patògens. Aquest procés pot ser de deshidratació o 

de descomposició. 

Ambdós processos es diferencien en les condicions ambientals que generen per tal de destruir 

els patògens que es troben en els excrements. La taula 16 resumeix quines condicions 

ambientals estimulen la mort dels patògens i de quina manera. 

Taula 16 Condicions ambientals que estimulen la mort dels patògens. Font: Esrey et al. (1999) 

Factors ambientals Com? 

Temperatura Increment de la temperatura 

Humitat Decrement de la humitat 

Nutrients Decrement dels nutrients 

Llum solar Increment de la llum solar 

PH Increment del PH 

Així doncs, durant el temps d’espera dels residus dins la cambra, hom pot potenciar certes 

condicions ambientals amb l’objectiu d’aconseguir la mort dels patògens o bé per 

deshidratació o bé per descomposició. Mehl et al. (2011) descriu quines condicions han de 

complir-se per tal que la eliminació sigui efectiva mitjançant algun dels dos processos: 

- Procés: DESHIDRATACIÓ 

Humitat inferior al 25% 

PH superior a 9 

Material assecant: cendra de fusta 

- Procés: DESCOMPOSICIÓ 

Humitat entre el 40 i el 60% 

Ràtio C/N al voltant de 30/1 

Airejat suficient: anar remenant la pila de residus sòlids de forma periòdica. 

Augment de les temperatures fins a més de 40 ºC 

Material assecant (que permeti assolir la ràtio C/N): herba, fulles, serradures 

Existeix un tercer procés que és la descomposició anaeròbia. Mentre aquesta es du a terme, 

sota condicions de molta humitat, que no permeten la penetració de l’oxigen dins la massa 

residual, el nitrogen s’elimina en forma de NH3 i genera males olors. Potenciar aquesta via, 

doncs, no és d’interès. De fet, mostrejos reals denoten absència d’olors en la majoria de les 

latrines estudiades fet que indica que no s’està produint descomposició anaeròbica (Mehl et 

al., 2011) 

Existeixen doncs, molts factors ambientals que influeixen en la mort dels patògens. Diversos 

autors (Gregory D.Rose, 1999; Redlinger et al., 2001; Hurtado, 2005; Mehl et al., 2011) han 

analitzat mostres en latrines de diferents tipus per tal de valorar la influència d’aquests factors 

en la mort dels patògens. L’objectiu d’aquests estudis es determinar quines han de ser les 
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condicions d’utilització d’una latrina per tal que el producte final (adob) estigui lliure de 

patògens i no suposi riscs pel que fa al contagi de malalties a la població. 

3.3.1 Influència de la temperatura 

La temperatura, és un dels factors essencials pel que fa a l’eliminació de patògens. Com 

s’acaba de detallar, durant la descomposició aeròbia de la massa fecal, s’assoleixen 

temperatures d’entre 40 i 60 ºC.  

Tot i això, en els estudis consultats de Redlinger et al. (2001) i Hurtado (2005)  s’afirma que, en 

general les temperatures detectades a les mostres del composts eren iguals o similars a la 

temperatura ambient. De fet, en l’estudi de Mehl et al. (2011) la temperatura mitjana de les 

mostres preses va ser de 29,5 ºC, comparable amb la mitjana diària de 29 ºC en la regió de 

l’estudi. A més, només el 32% de les mostres tenien una temperatura superior a la 

temperatura ambient i només el 2% una temperatura superior a 40 ºC.  D’aquestes dades se 

n’extreu doncs la conclusió que a l’interior de les latrines no s’assoleix la temperatura 

necessària per a eliminar els patògens de forma ràpida mitjançant la descomposició aeròbia. 

Cairncross & Feachem 1999 ho corrobora afirmant que a temperatures superiors a 42 ºC 

s’eliminen els patògens si el temps d’espera és de 6 mesos i que només a temperatures 

superiors a 50 ºC la destrucció dels patògens es du a terme de forma ràpida (una hora és 

suficient per inactivar la majoria dels patògens inclosos els Ascaris). 

1.1.1 Influència del temps 

El temps d’espera, és l’altre factor principal. A la Taula 17, que es presenta a continuació es 

detallen els temps d’espera necessaris per a la mort dels patògens. 

Taula 17 Supervivència dels patògens en la massa fecal humida a temperatura ambient. Font: Hurtado (2005) 

Patogen Temperatura entre 10 i 15 ºC Temperatura entre 20 i 30 ºC 

Virus <100 dies < 20 dies 

Bacteris   

Salmonel·la <100 dies < 30 dies 

Còlera <30 dies < 5 dies 

Coliformes fecals <150 dies < 50 dies 

Protozous   

Amoebic cysts <30 dies < 15 dies 

Helminths   

Ous d’Ascaris 2 – 3 anys 10 -12 mesos 

Ous Tapeworm 12 mesos 6 mesos 

Com es pot observar la majoria de patògens moren abans de passats 3 mesos. Tot i això, ous 

com els d’Ascaris o els Tapeworm, poden trigar anys a morir. És per això que cal ser molt 

prudent alhora de reduir el temps d’espera del residu dins la cambra. 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  28 Annex 06. Estudi d’alternatives

 

A l’article de Hurtado (2005) es presenta una gràfica (Figura 16) que relaciona la temperatura 

amb el temps d’espera en funció del tipus de patogen. Com es pot comprovar, en aquesta 

gràfica s’hi estableix una Zona de seguretat que hauria de garantir la inactivació de tots els 

patògens excretats. Com es pot veure, en aquesta figura s’estableix que per a temperatures 

d’entre 40 i 50 graus aproximadament el temps d’espera ha de ser de, com a mínim, 1 any. 

Figura 16. Influència del tems i de la temperatura en patògens excretats. Font: Cairncross & Feachem (1999) 

 

3.3.2 Influència de la exposició al sol 

Durant l’anàlisi d’alternatives realitzat en aquest annex, s’ha contemplat la possibilitat d’afegir 

a les latrines una placa solar. Segons Redlinger et al. (2001) la exposició al sol és important per 

dues raons. En primer lloc augmenta la temperatura del compost i per tant promou la activitat 

de biodegradació per part del microorganismes termofílics aeròbics. En segon lloc redueix la 

humitat de la pila de compost. 

En el mateix article de Redlinger et al. (2001), es conclou en base a les mostres preses que 

existeix una correlació significativa entre la exposició al sol i la qualitat de la mostra final. És a 

dir, els resultats diuen que el 95% de les mostres amb una concentració de coliformes fecals 

lliure de risc per a les persones provenien de latrines amb exposició al sol. Així doncs, es 

conclou que la raó més probable de la forta relació trobada entre la exposició al sol i la menor 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  29 Annex 06. Estudi d’alternatives

 

quantitat de coliformes fecals de la mostra és que la placa solar promou la reducció de 

coliformes per dessecació. És a dir, encara que l’exposició del sol promogui la biodegradació 

aeròbica augmentant la temperatura a l’interior de la cambra, l’efecte principal és 

d’assecament. 

A la Taula 18 que es presenta a continuació, es valora l’efecte de l’exposició al sol però no dins 

la cambra i mitjançant l’assecat sinó l’exposició directa al sol un cop transcorreguda l’etapa 

dins la cambra. És a dir, estenent la massa seca al sòl durant un període curt de temps. Com es 

pot observar el fet d’estendre els residus sota el sòl fa disminuir substancialment el temps 

necessari dins la cambra aconseguint igualment un producte de qualitat lliure de patògens. 

Taula 18 Temps d’espera requerit dins la cambra en funció de la posterior exposició directa sota el sol per tal 

d’aconseguir reduir els ous d’Ascaris quasi a zero. Font: Hurtado (2005) 

Temperatura mitjana Sense exposició al sol Amb exposició al sòl 

17 – 20 ºC 18 mesos 12 mesos 

28 – 30 ºC 10 – 12 mesos 8 -10 mesos 

3.3.3 Influència de la humitat 

La humitat és el factor més influent pel que fa a la mort dels patògens per deshidratació i 

aquest ha demostrat ser el mètode més eficient d’eliminació de patògens. Aquesta afirmació 

es corroborada per Redlinger et al. (2001) que en els seus mostrejos troba que el 73,8% de les 

mostres amb menys del 40% d’humitat eren mostres de bona qualitat. 

Mentre que per a la descomposició aeròbica el grau d’humitat ha d’estar entre el 40 i el 60%, 

per destruir els patògens via assecat, els graus d’humitat haurien d’estar per sota del 25%. Així 

doncs, si l’objectiu és destruir els patògens via assecat, cal afegir més material assecant a les 

latrines. 

El tipus de material assecant, influeix en el nivell d’humitat dins la massa residual. D’aquesta 

manera, segons Mehl et al. (2011) les latrines que usen cendra de fusta enlloc de serradures 

tenien nivells d’humitat més baixos. 

Pel que fa a la relació entre la humitat i el temps, Redlinger et al. (2001) compara la humitat de 

les mostres als 3 i als 6 mesos d’espera dins la cambra i els resultats obtinguts indiquen que als 

3 mesos, la meitat de les mostres ja havien reduït la seva humitat a menys del 40% i aquesta 

dada no va variar significativament durant els següents 3 mesos. D’aquí se’n pot concloure que 

la humitat es perd durant el primer temps d’emmagatzematge dins la cambra i que, tot i això, 

cal esperar més temps perquè es produeixi la mort dels patògens. 

3.3.4 Influència de la ràtio C/N 

Per una descomposició aeròbica òptima, la ràtio carboni/nitrogen (C/N)  ha d’estar entre 20/1 i 

35/1 (Mehl et al., 2011). Donat que els excrements humans tenen una ràtio 5-10/1, la ràtio 

C/N del material assecant que s’afegeixi a la massa influirà en la ràtio conjunta i per tant 

esdevé essencial per a que es pugui dur a terme la descomposició.  
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A la taula 19 que es presenta a continuació es resumeixen les ràtios C/N els elements que 

poden trobar-se presents en el compost, des dels propis excrements fins als típics materials 

assecants: 

Taula 19 Ràtios C/N dels típics elements presents en el compost. Font: Hurtado (2005) 

Excrements 8 Serradures 500 Herba 12 

Orina 0,8 Pela d’arròs 121 Cendra de fusta 25 

Barreja d’excrements i orina 2,5 Palla 128 Fulles 54 

Així doncs, si l’objectiu és aconseguir la ràtio ideal perquè pugui dur-se a terme la 

descomposició aeròbia, cal barrejar acuradament els excrements amb el material assecant 

escollit per tal que aquesta ràtio es faci efectiva en tot el volum. 

La realitat, però mostra que les ràtios del compost es troben entre 5,4 i 9,2, és a dir dins del 

rang dels excrements humans (Mehl et al., 2011). Aquests resultats tan baixos ens permeten 

afirmar que no s’està produint descomposició aeròbia dins les cambres de les latrines. 

D’aquesta manera per aconseguí triplicar la ràtio amb l’objectiu de descompondre els residus 

de forma aeròbia s’haurien d’afegir grans volums de material d’assecat per cada deposició, 

cosa que requeriria de volums de cambra inviables.  

3.3.5 Influència del PH 

El PH és un altre dels factors que potencia l’eliminació de patògens. Segons Hurtado (2005) un 

PH al voltant de 9 ha demostrat ser suficient per matar els bacteris patògens com els 

coliformes fecals. 

En els estudis realitzats, però, el pH mitjà trobat a les mostres analitzades ha estat de 7,7 i 

només el 17% de les mostres analitzades que provenien de cambres tancades tenien un pH 

superior a 9 (Mehl et al., 2011). D’aquest manera els valors de pH trobats no són prou elevats 

per a la eliminació dels patògens ells mateixos, tot i que combinat amb altes temperatures 

inactiven de forma eficient els ous i destrueixen els helmiths patogènics. 

En aquest cas el material assecant torna a ser un element influent en el pH de la barreja. Per 

exemple, la naturalesa alcalina de la cendra de fusta, pot augmentar els nivells de PH dins del 

compost fins a 12,5. En canvi, utilitzant serradures no pot esperar-se un augment del Ph 

significatiu. 

3.3.6 Influència del material d’assecat 

Demostrat ser un element influent, poden extreure’s les següents conclusions respecte del 

material assecant (Mehl et al., 2011): 

1. Donat que la descomposició aeròbia no es produeix perquè les condicions ambientals 

(temperatura, humitat...) no ho permeten, i en lloc d’això es vol matar els patògens 

per assecat, la serradura no és un bon material ja que se’n necessita molt volum i a 

sobre no ajuda a elevar el pH suficient per tal de matar els patògens.  
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2. La cendra, no és una assecant estacional, sinó que pot utilitzar-se durant tot l’any 

mentre que d’altres materials, són de caràcter més estacional i per tant no tant 

regulars. 

3.3.7 Conclusions 

Dels articles consultats i en base a les dades presentades en aquest apartat s’extreuen les 

següents conclusions pel que fa al funcionament de les latrines i a la correcta eliminació dels 

patògens: 

1. L’assecat ha demostrat ser un mecanisme exitós alhora d’eliminar patògens. 

Aconseguir un compost sec dins la latrina és possible i pot ser la forma més fàcil per a 

matar els patògens (Hurtado, 2005). 

2. Existeix una correlació significativa entre l’existència de plaques solars i la qualitat de 

la mostra final, és a dir, es recomana instal·lar plaques solars a les latrines (Redlinger et 

al., 2001). 

3. Les temperatures assolides no són suficients per destruir els patògens i per tant, a 

temperatura ambient, cal augmentar el temps de permanència dels residus dins la 

cambra a més de 12 mesos. Això vol dir educar als usuaris i augmentar els volums de 

les cambres, ja que caldria duplicar-los si actualment les famílies omplen la latrina en 6 

mesos (Mehl et al., 2011) 

4. El compost emmagatzemat durant un any, hauria de treure’s de la latrina durant 

l’estació seca o, si no existeix una estació seca marcada, durant el període de l’any 

amb menys pluja i en un dia clar. Un cop tret hauria d’assecar-se al sol durant almenys 

una setmana. Això es fa escampant el compost en capes fines (< 10 cm) sota la llum 

directa del sol. (Mehl et al., 2011) 

5. El material compost no s’ha d’utilitzar en cultius que creixen al terra i es consumeixen 

crus. El compost assecat al sol, només s’ha d’utilitzar si el benefici nutricional del cultiu 

fertilitzat exclou el risc d’esdevenir contaminat. Per tal de reduir el risc, es recomana 

utilitzar l’adob la voltant de cultius com els plataner, les papaies o els cultius que es 

mengen cuits. En conseqüència es recomana no escampar-los al voltant de vegetals o 

fruites que creixen sobre o sota la terra i que es mengen crues (Mehl et al., 2011; 

Redlinger et al., 2001)  

Pel que fa a la orina, és la que conté la major part del nutrients i, en general, està neta de 

patògens. D’aquesta manera pot utilitzar-se directament com a fertilitzant, és a dir, sense cap 

tractament previ. És per això que, si és possible, les latrines estan dissenyades de manera que 

els residus sòlids i la orina vagin a diferents cambres i per tant, no només serà possible utilitzar 

aquesta última com a fertilitzant sinó que es facilita la deshidratació de la part sòlida.  
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3.4 Solució adoptada 

En primer lloc, descartar la opció de les latrines de fossa simple,  ja que en cas que s’opti per 

anar buidant i netejant les fosses un cop han quedat plenes es requeriria de mitjans mecànics 

o manuals per al buidatge així com d’un abocador on dipositar els residus, de forma que 

s’encareix i complica l’alternativa de la mateixa manera que es generen residus de difícil 

tractament. D’altra banda, si s’opta per anar segellant les latrines a mesura que s’omplen, això 

implicaria la reconstrucció de casetes per protegir les latrines de forma periòdica. A més 

aquesta segona possibilitat requereix, a llarg termini de més superfície per a les latrines noves 

(les antigues queden segellades de forma permanent) a l’igual que augmenta el risc de 

contaminació de les aigües subterrànies ja que es van deixant fosses plenes de material fecal 

repartides pels terrenys de l’escola que, a més, són limitats. 

Així doncs, la solució passa per construir latrines solars. Per a la definició de la solució 

adoptada, que es presenta a continuació, s’han tingut en compte les característiques de cada 

tipus de latrina i els condicionants per a l’eliminació de patògens presentats al apartats 

anteriors. D’aquesta manera, les latrines que es projectaran per a l’escola d’Azeba seguiran les 

següents recomanacions: 

- Les latrines de doble fossa són les més utilitzades ja que permeten reutilitzar els 

residus en forma d’adob. 

- Segons CPISCA (2003) si mètode de neteja anal és el paper higiènic l’aportació per 

habitant i any és d’entre 0,04 i 0,05 m3/hab-any. Tenint en compte que els usuaris 

d’aquest projecte, és a dir, els alumnes i professors, només passen la meitat del dia al 

recinte escolar i fent una hipòtesi conservadora es considerarà una aportació de 0,025 

m3/alumne-any i 0,025 m3/professor-any.  

- Es recomana que el volum cambra sigui d’entre 1,1 i 2,23 m3 (CPISCA, 2003). 

- El temps d’emmagatzematge dels residus fecals dins la cambra ha de ser d’1 any. En 

conseqüència, el volum de cambra construït a de ser del doble de la producció de 

residus anual. 

- El mètode d’eliminació de patògens més exitós és l’assecat, és a dir, la deshidratació 

dels residus fecals. 

- S’instal·laran plaques solars, ja que queda demostrada la correlació de la seva 

presència amb la qualitat final de les mostres d’excrements. 

- S’evitaran cambres baixes i planes. La forma de les cambres ha de ser el màxim cúbica 

possible. Font: Fundacions Cocibolca (2001)  

Pel que fa a la operació i al manteniment: 

- El compost s’extraurà de les cambres durant l’estació més seca de l’any i un cop 

transcorregut un any des que s’ha segellat la cambra. 
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‐ Un  cop  extret,  s’escamparà  en  capes d’uns 10  cm  i  es deixarà  exposat directament 

sota el sol durant almenys una setmana. 

‐ El  compost  resultant  només  podrà  utilitzar‐se  per  adobar  plantes  ornamentals  o 

cultius que no hagin de consumir‐se crus. 

Aquest llistat defineix doncs, la solució adoptada. 
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4 Alternatives de sistema de gestió de residus orgànics 

En aquest apartat es valoren les alternatives per a la gestió dels residus orgànics que es 

produeixin al menjador. 

4.1 Compostatge 

El compostatge és un procés natural en el que la matèria orgànica (MO) és descomposta per 

una població microbiana en medi aeròbic. 

El procés de realització del compostatge pot definir-se com un procés relativament antic que 

es basa en transformar la MO a través de processos en presència d’oxigen, que permet a 

certes especies bacterianes, insecte i invertebrats a generar un producte, el compost, amb un 

grau de mineralització superior de manera que pot ser absorbit més fàcilment per les plantes. 

A la pràctica, el procés consisteix en apilar convenientment la matèria orgànica residu (de la 

cuina, del jardí, etc.) de manera que, mantenint un determinat grau d’humitat i un cert aireig 

(calen condicions aeròbies), es dugui a terme un procés de fermentació que genera altes 

temperatures i per tant, es produeixi l’eliminació dels patògens que puguin existir dins dels 

residus. Finalment algunes de les bactèries s’encarregaran de convertir aquests residus en el 

producte final, anomenat compost. Si durant el procés es garanteix l’aireig de la barreja no 

tenen perquè generar-se males olors. 

A continuació es descriuen dos sistemes de compostatge, que constituiran les alternatives 

considerades. 

4.1.1 Piles estàtiques 

És un sistema senzill i econòmic i per tant, el més utilitzat. Consisteix en apilar els residus sobre 

el sòl o paviment, sense comprimir-los excessivament. Les mides de pila òptimes oscil·len 

entre 1 i 2 metres d’altura i entre 2 i 4 metres d’amplada. La longitud és variable i la secció 

tendeix a ser trapezoïdal. 

Les piles es ventilen per convecció natural (l’aire calent puja des de l’interior de la pila i crea un 

buit parcial que força a l’aire extern a introduir-se a l’interior de la pila. D’aquesta manera, 

l’únic tractament extern que requereix el compost en piles estàtiques és el volteig o barreja 

periòdica amb una màquina adequada. En general l’interval que cal esperar entre cada barreja 

és d’entre 6 i 10 dies. La duració del procés de generació del compost és de dos a tres mesos. 

4.1.2 Sistemes tancats 

Son processos modulars (el compostatge es du a terme en contenidors tancats) que permeten 

ampliar la capacitat de processament, afegint les unitats de tractament necessàries. No 

obstant el fet de no barrejar de forma periòdica l’interior de la massa orgànica, limita aquests 

sistemes perquè els materials han de ser homogenis en cadascun dels contenidors. 
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Aquests contenidors poden tenir formes i ser de materials molt variats. Aquests sistemes es 

caracteritzen per requerir de poc personal per la operació i per la possibilitat de optimitzar i 

dirigir les variables del procés. 

4.2 Vermicompostatge 

El vermicompostatge és un mètode que, a l’igual que el compostatge, permet reduir els 

residus orgànics i millorar les seves qualitats per tal d’utilitzar-los com a adob. La diferència 

principal rau en que en el vermicompostatge els residus són biodegradats per cucs 

invertebrats. 

D’aquesta manera, potenciar no només les condicions ambientals descrites per al compost 

sinó també el desenvolupament dels cucs i la seva activitat és clau en el procés. Els cucs 

s’alimenten de la matèria orgànica en descomposició i alhora van generant galeries que fan 

que el contingut vagi barrejant-se i airejant-se (oxigenant-se). Aquesta funció metabòlica 

afavoreix la mineralització de la matèria orgànica i per tant la formació d’adob. 

Pel que fa a l’eliminació de patògens, el procés metabòlic que duen a terme els cucs, fa que 

l’eliminació de patògens sigui més eficient. 

Aquest procés de tractament dels residus suposa que, al igual que amb el producte de les 

latrines de doble fossa, amb el vermicompostatge elaborat es poden abonar els cultius de 

l'escola d'una manera molt barata. A més, els cucs produeixen un humus d'alta qualitat, amb 

una estructura porosa molt estable. El que suposa una sèrie d'avantatges enfront d'un altre 

tipus d'abonaments orgànics, com són la riquesa en enzims i microorganismes que estimulen 

el creixement de les plantes i restauren l'equilibri terra-vegetal. 

En principi, les matèries primeres per al vermicompostatge són les mateixes que per al 

compostatge, tot i que amb alguns matisos referents a les condicions i continguts necessaris 

perquè els cucs puguin dur a terme la metabolització dels residus. 

És una tècnica que es pot dur a terme en espais reduïts, motiu pel qual és ideal per a 

comunitats petites o escoles. Simplement es tracta d'afavorir les condicions ambientals en què 

viuen els cucs de forma natural sota el sòl, perquè amb la seva activitat contribueixin a 

alliberar els compostos essencials i posar-los novament a disposició de les plantes. 

4.3 Solució adoptada 

La necessitat de generar un adob de qualitat que reintrodueixi el menor nombre de patògens 

possibles en un entorn tan susceptible com una escola i la possibilitat d’operar el sistema en 

poc espai fan que el vermicompostatge sigui la millor alternativa i per tant la solució que es 

proposa en aquest projecte. 
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1 Objectius 

L’annex que es presenta a continuació té com a objectiu definir les principals característiques 

hidràuliques del sistema d’abastament, del sistema de sanejament i del sistema de tractament 

de l’escola d’Azeba. 

2 Xarxa d’abastament d’aigües 

A continuació es presenten les característiques de la xarxa d’abastament d’aigües dissenyada 

per a l’escola d’Azeba. 

Aquesta xarxa, que és un des objectius principals del projecte pretén connectar cadascun dels 

aularis així com les latrines a la xarxa d’abastament de la ciutat de Sekota. Aquesta connexió va 

més enllà de la comoditat de tenir accés a aigua corrent des dels propis aularis. El foment de 

rutines pel que fa a la neteja de mans és  vital per evitar transmissió de malalties així com 

infeccions degudes a la manca d’higiene. La existència d’aixetes dins de cada aula així com a les 

latrines facilitarà el treball dels mestres i permetrà establir la dinàmica de rentar-se les mans 

després d’utilitzar la latrina.  

2.1 Dades inicials 

Durant l’estada realitzada a Sekota, les autoritats municipals encarregades de la gestió de 

l’aigua ens van permetre copiar projecte realitzat per l’empresa “Amhara design and 

supervision Works Enterprise” finalitzat el Febrer de 2010 en el que s’hi dissenyen les línies de 

la xarxa de distribució d’aigua de la ciutat.  

Com es pot veure a la Figura 1, un dels punts de la xarxa de distribució dissenyada correspon al 

de l’escola d’Azeba. 

Figura 1 Detall dels plànols elaborats per “Amhara design and supervision Works Enterprise” on s’hi pot veure el 

punt de connexió de l’escola d’Azeba amb la xarxa d’abastament municipal. 
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En aquest projecte, que actualment està executat, s’hi detallen des dels materials de les 

canonades fins a les pressions i les cotes de cadascun dels nodes de la xarxa. Així doncs, a 

continuació presentem els detalls de la xarxa municipal que afectaran al disseny de les 

canonades des l’escola. 

- Diàmetres 

Les connexions entre la xarxa d’abastament i les cases particulars, són en general de diàmetres 

petits  (1/2”). 

- Materials 

Per a diàmetres petits i per a les xarxes secundaria i terciària canonades de HDPE (High density 

poliethilene). 

- Demanda 

El dimensionament de la xarxa esta fet a partir de la demanda estimada a l’any 2025 durant 

l’hora de demanda pic. Aquesta última s’estima com el doble de la demanda mitjana diaria. 

- Velocitats 

Les velocitats de l’aigua a l’interior de les canonades han d’estar entre 2,2 m/s i 0,3 m/s. 

- Pressió 

La pressió estimada a l’escola d’Azeba segons la demanda considerada es detalla a la Taula 1: 

Taula 1 Pressió estimada a l’escola d’Azeba en funció de la demanda. Font: ADASWE (2010) 

Demanda Alçada (m) Pressió (m.c.a.) 

Mitjana diària mínima (=0,3 * Demanda mitjana diària) 2.284 90,67 
Hora pic del dia pic (=2*Demanda mitjana diària) 2.284 87,77 

A partir de les dades proporcionades per ADASWE (2010) es determinen els següents 

paràmetres de la xarxa objecte d’aquest projecte: 

a. Diàmetres considerats: 1” i  ½” 

b. Material de les canonades: HDPE (“High density polethylene”: polietilè d’alta densitat) 

c. Pressió d’aigua de partida (hipòtesi conservadora): 87,77 m.c.a. 

 

2.2 Criteris de disseny de la xarxa i punts finals de consum 

A l’escola d’Azeba, doncs, hi arriba la xarxa d’abastament d’aigües municipal. El punt on 

aquesta connexió (PC) es fa efectiva, és a dir, on hi ha el comptador i les dues aixetes i que es 

pot veure a la Figura 2, és a l’entrada de l’escola, abans d’arribar als aularis: 
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Figura 2 Ubicació del punt de connexió de l’escola d’Azeba amb la xarxa municipal d’abastament d’aigua. 

 

Pel que fa al disseny de la xarxa d’abastament des del PC fins a cadascun dels aularis i latrines, 

s’han seguit els següents criteris: 

2.2.1 Recorregut de les canonades 

a. Donat que la pressió d’aigua al punt de connexió (PC) és de 87,77 m.c.a. el recorregut 

de les canonades estarà dissenyat segons el criteri de mínima distancia, ja que el 

desnivell del terreny on s’ubica l’escola no supera tal magnitud.  

b. Les canonades passaran per la part posterior dels aularis. D’aquesta manera es 

minimitzen els possibles sobrepesos causats pel pas dels alumnes sobre el traçat de les 

canonades. A més, durant la construcció s’evita que les rases obertes estiguin davant 

les zones d’entrada als aularis i per tant es minimitza el risc d’accident de caiguda 

d’algun alumne dins la rasa. 

c. Les canonades passaran a una distància d’1 m paral·leles a la part posterior dels 

aularis. Com es pot veure a la Figura 3, a la part posterior dels aularis hi ha un tram de 

0,5 m asfaltat. D’aquesta manera per tal de facilitar l’excavació de la rasa i no destruir 

la part construïda, la canonada es farà passar a 1m de distancia de la paret. 

Figura 3. Detall de l’estructura dels edificis per la part posterior 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 m 

Contorn de l’escola d’Azeba 

Punt de connexió a la xarxa municipal (PC) 
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2.2.2 Diàmetre i material de les canonades 

Tal i com s’indica, es dissenyarà la xarxa amb canonades de 1” i de ½”. El material serà el 

recomanat al projecte, és a dir polietilè d’alta densitat (HDPE). Aquesta decisió es pren per 

donar continuïtat a la xarxa d’abastament municipal i per la facilitat d’obtenir aquest tipus de 

materials. 

2.2.3 Pressions i velocitats màximes i mínimes 

- Pressió 

Les xarxes de distribució han d’estar sotmeses a unes pressions acotades per tal d’evitar 

trencaments per sobrepressió. El moment en el que una xarxa de distribució està sotmesa a 

pressions més elevades, és  quan no existeixen consums, és a dir, quan la pressió es estàtica. 

La resistència de les canonades és la que determina aquesta pressió màxima. D’aquesta 

manera, si acudim a un catàleg de canonades de HDPE, veurem quines són les pressions 

màximes per a canonades de ½” o d’1”. 

Taula 2 Característiques tècniques dels tubs fets amb HDPE. Font: Thyssen(2012) 

Diàmetre 
nominal 

Tipus de 
HDPE 

Equivalència 
en " 

Diàmetre 
interior 

Gruix 
Pressió 
nominal 

Factor de 
seguretat 

mm - " mm mm m.c.a. - 

20 PE-80 1/2" 16,2 1,9 125 1,25 

32 PE-80 1" 26 3 125 1,25 

 

Cal tenir en compte que les pressions nominals detallades en aquesta taula XX, han estat 

calculades segons un factor de seguretat d’1,25. 

En el cas d’aquest projecte, la pressió ve determinada per les dades referents a la xarxa 

d’abastament de la ciutat de Sekota. Segons ADASWE (2010), la pressió que arriba al node de 

l’escola d’Azeba és en moment de màxima demanda de 87,77 m.c.a. Podem comprovar per 

tant, que les canonades de polietilè d’alta densitat estan dissenyades per pressions nominals 

superiors i per tant no es produiran trencaments per sobrepressió. 

En les canonades que es calculen en aquest projecte no es te en compte el cop d’ariet donat 

que l’aigua es distribueix per gravetat i per tant el fenomen no pot donar-se. 

Pel que fa a la pressió mínima, es considerarà una pressió mínima de 3 m.c.a. que és l’alçada 

dels edificis de l’escola. Aquesta pressió mínima és necessària de ser determinada perquè 

l’aigua arribi a tots els punts de consum. 

- Velocitat 

La limitació de la velocitat màxima en les xarxes de distribució es conseqüència de la 

dependència que les pèrdues localitzades tenen de la velocitat. Així doncs, es recomana no 

dissenyar una xarxa de manera que s’assoleixin velocitats superiors a 2,5 m/s. 
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La velocitat mínima recomanada és de 0,5 m/s per evitar problemes de sedimentació dins les 

canonades. 

Les limitacions es resumeixen a la Taula 3: 

Taula 3 Velocitats i pressions màximes i mínimes recomanades 

Velocitat màxima (m/s) 2,5 

Velocitat mínima (m/s) 0,5 

Pressió màxima (m.c.a.) 125 

Pressió mínima (m.c.a.) 3 

2.2.4 Punts finals de consum: aixetes 

Es dissenyaran un total de 33 aixetes, que es distribuiran de la següent forma: 

- 1 aixeta a cadascun dels 13 aularis 

- 6 aixetes al laboratori 

- 6 aixetes a les latrines dels nois 

- 6 aixetes a les latrines de les noies 

- 2 aixetes a la latrina dels professors 

- 0 aixetes a la biblioteca 

- 0 aixetes a l’edifici d’audiovisuals 

 

A la Taula 4, es detallen el número d’aixetes segons l’edifici: 

Taula 4 Número d’aixetes per edifici 

Edifici Número aixetes 

Aularis 13 

Laboratori 6 

Latrines nois 6 

Latrines noies 6 

Latrines professors 2 

TOTAL 33 

La solució final queda projectada al Plànol 10. 

2.3 Estimació del cabal per trams 

El cabal s’ha estimat tenint en compte: 

- Un coeficient de simultaneïtat del 33,33%, és a dir, com a molt de les 33 aixetes n’hi 

haurà 11 d’obertes alhora. 

- Un cabal de sortida de cada aixeta de 3 l/min. 

La xarxa d’abastament s’ha dividit en 51 trams. A cadascun d’ells se li ha assignat un codi 

identificatiu i un cabal màxim estimat en funció dels criteris que s’acaben d’exposar. El cabal 

estimat per trams es presenta a la taula 5, juntament amb la longitud de cada tram: 
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Taula 5 Número d’aixetes per edifici 

Codi Longitud (m) Cabal (l/min) 

TA1 35,66 33 

TA2 9,15 9 

TA3 1 6 

TA4 1 6 

TA5 8,95 3 

TA6 23,05 3 

TA7 1 3 

TA8 8,89 33 

TA9 4,88 6 

TA10 7,4 3 

TA11 16,97 33 

TA12 17,45 33 

TA13 5,7 12 

TA14 0,97 12 

TA15 6,81 9 

TA16 8,4 6 

TA17 8,4 3 

TA18 9,18 21 

TA19 2,01 21 

TA20 1,02 12 

TA21 1 12 

TA22 6,3 9 

TA23 7,76 6 

TA24 7,8 3 

TA25 4,88 18 

TA26 45,38 18 

TA27a 0,5 15 

TA27b 0,5 12 

TA27c 0,5 9 

TA27d 0,5 6 

TA27e 0,5 3 

TA29 3,1 33 

TA30 2,46 18 

TA30a 1 15 

TA30b 1 12 

TA30c 1 9 

TA30d 8,24 6 

TA30e 1 3 

TA31 16,16 24 

TA32 4,72 18 

TA33 0,2 18 

TA33a 0,5 15 

TA33b 0,5 12 
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Codi Longitud (m) Cabal (l/min) 

TA33c 0,5 9 

TA33d 0,5 6 

TA33e 0,5 3 

TA34 34,56 6 

TA35a 7,19 6 

TA35b 0,5 3 

 

2.4 Càlculs hidràulics 

Un cop establerts els criteris de disseny de la xarxa, s’han dut a terme els càlculs hidràulics que 

ens permetran verificar que el disseny sigui viable.  

El flux d’aigua en una canonada es regeix per la següent equació 1: 

� = ��
2� + ℎ	 + ℎ	
 

          (Eq. 1) 

On: 

- � pèrdues de carrega totals (m) 

- 
��
� és la càrrega de velocitat (m) 

- � correspon a la velocitat mitjana de l’aigua dins la canonada (m/s) 

- � és la gravetat (9,81 m/s2) 

- ℎ	 correspon a les pèrdues per fregament (m) 

- ℎ	
 correspon a les pèrdues locals (m) 

D’aquesta manera la càrrega hidràulica disponible a cadascuna de les aixetes, és a dir, la 

càrrega hidràulica inicial (87,77 m.c.a) menys les pèrdues de càrrega, haurà de ser positiva i 

com a mínim del valor de l’alçada dels edificis (3m). 

Per al càlcul de les pèrdues per fregament s’utilitzarà l’expressió de Darcy-Weisbach, que 

proposa que en una canonada de longitud “L” i diàmetre “D” per on hi passa un flux de 

densitat i viscositat conegudes que circula a una velocitat “v” , es produeix una pèrdua de 

càrrega per fregament “ℎ	”, que es determina segons l’equació 2:  

ℎ	 = � · �� · �
�

2� 

          (Eq. 2) 

Per al càlcul d’ℎ	, cal determinar prèviament el factor f. Aquest factor de fregament, depèn de 

la velocitat, de la viscositat del líquid, de la rugositat i del diàmetre de la canonada. El càlcul 
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d’aquest factor no és directe, sinó que depèn directament del valor del número de Reynolds. 

Així doncs, en primer lloc s’introdueix l’equació per al càlcul del número de Reynolds (Eq. 3): 

�� = � · �
�  

         (Eq. 3) 

On: 

- � és el diàmetre de la canonada 

- � és la velocitat del fluid 

- � correspon a la viscositat cinemàtica (en el cas de l’aigua és de 1,011·10-6 m2/s) 

Un cop calculat, les expressions que permeten determinar el factor f en funció de Re són: 

- Si Re> 2.000, el règim és laminar i l’expressió per al càlcul de f només depèn de Re: 

� = 64
�� 

         (Eq. 4) 

- Si 2.000 < Re < 4.000 el règim és transitori i l’expressió és la següent: 

1
√f = −2 · log( 2,51

Re · √f +
K
D

3,71) 
        (Eq. 5) 

- Si Re > 4.000 el règim és turbulent i l’expressió és la següent: 

 

1
√f = −2 · log( 2,51

Re · √f) 
      (Eq. 6) 

 

Per al càlcul de les pèrdues localitzades s’utilitza l’equació següent (Eq.7): 

ℎ	
 = ( · �
�

2� 

         (Eq. 7)  

On: 

- ( correspon al coeficient adimensional que depèn de la singularitat on es 

 produeix la pèrdua de càrrega (veure Taula 6)  

- � és la velocitat mitjana del fluid dins la canonada 

- � és la gravetat (9,81 m/s2) 

 

A la Taula 6 es presenten els valors de k segons el tipus de singularitat que el fluid ha de 

superar:  
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Taula 6 Valors de la constant k per al càlcul de les pèrdues de càrrega localitzades en funció de la singularitat. Font: 
EUITACR (?) 

Singularitat k L/D 

Vàlvula esfèrica (totalment oberta) 10 350 

Vàlvula d’angle recte (totalment oberta) 5 175 

Vàlvula de seguretat (totalment oberta) 2,5 - 

Vàlvula de retenció (totalment oberta) 2 135 

Vàlvula de comporta (totalment oberta) 0,2 13 

Vàlvula de comporta (oberta ¾ ) 1,15 35 

Vàlvula de comporta (oberta ½ ) 5,6 160 

Vàlvula de comporta (oberta ¼ ) 24 900 

Vàlvula de papallona (totalment oberta) - 40 

“T” per sortida lateral 1,8 67 

Colze a 90º de radi curt 0,9 32 

Colze a 90º de radi normal 0,75 27 

Colze a 90º de radi gran 0,6 20 

Colze a 45º de radi curt 0,45 - 

Colze a 45º de radi normal 0,40 - 

Colze a 45º de radi gran 0,35 - 

 

Les files marcades de color verd a la Taula 6, corresponen a les singularitats que es donen a la 

xarxa d’abastament dissenyada en aquest projecte. 

 

Per al càlcul de les pèrdues de càrrega s’ha elaborat un arxiu d’Excel a partir del qual s’han 

extret els resultats que a continuació es presenten. En primer lloc, s’ha calculat les pèrdues de 

càrrega per fregament (hf) (veure Taula 7) i després s’han sumat les pèrdues de càrrega 

localitzades i la càrrega de velocitat (veure Taula 8).   

Taula 7 Càlcul de les pèrdues de càrrega per fregament 

Tram Diàmetre Cabal Velocitat 
Viscositat 

cinemàtica 
Número de 
Reynolds 

Règim 
Factor  
fricció 

hf 

- m l/s m/s m
2
/s - - - m 

TA1 0,026 0,550 1,036 1,011E-06 26640,864 Turbulent 0,024 1,812 

TA2 0,016 0,150 0,728 1,011E-06 11660,984 Turbulent 0,030 0,453 

TA3 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,024 

TA4 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,024 

TA5 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,041 0,067 

TA6 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,041 0,173 

TA7 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,041 0,008 

TA8 0,026 0,550 1,036 1,011E-06 26640,864 Turbulent 0,024 0,452 

TA9 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,119 

TA10 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,041 0,056 

TA11 0,026 0,550 1,036 1,011E-06 26640,864 Turbulent 0,024 0,862 

TA12 0,026 0,550 1,036 1,011E-06 26640,864 Turbulent 0,024 0,887 

TA13 0,016 0,200 0,970 1,011E-06 15547,979 Turbulent 0,028 0,465 

TA14 0,016 0,200 0,970 1,011E-06 15547,979 Turbulent 0,028 0,079 

TA15 0,016 0,150 0,728 1,011E-06 11660,984 Turbulent 0,030 0,337 

TA16 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,205 
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Tram Diàmetre Cabal Velocitat 
Viscositat 

cinemàtica 
Número de 
Reynolds 

Règim 
Factor  
fricció 

hf 

- m l/s m/s m
2
/s - - - m 

TA17 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,040 0,062 

TA18 0,016 0,350 1,698 1,011E-06 27208,963 Turbulent 0,024 1,999 

TA19 0,016 0,350 1,698 1,011E-06 27208,963 Turbulent 0,024 0,438 

TA20 0,016 0,200 0,970 1,011E-06 15547,979 Turbulent 0,028 0,083 

TA21 0,016 0,200 0,970 1,011E-06 15547,979 Turbulent 0,028 0,082 

TA22 0,016 0,150 0,728 1,011E-06 11660,984 Turbulent 0,030 0,312 

TA23 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,190 

TA24 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,041 0,059 

TA25 0,016 0,300 1,455 1,011E-06 23321,968 Turbulent 0,025 0,810 

TA26 0,016 0,300 1,455 1,011E-06 23321,968 Turbulent 0,025 7,531 

TA27a 0,016 0,250 1,213 1,011E-06 19434,974 Turbulent 0,026 0,060 

TA27b 0,016 0,200 0,970 1,011E-06 15547,979 Turbulent 0,028 0,041 

TA27c 0,016 0,150 0,728 1,011E-06 11660,984 Turbulent 0,030 0,025 

TA28a 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,012 

TA28b 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,041 0,004 

TA29 0,016 0,550 2,668 1,011E-06 42756,942 Turbulent 0,022 1,500 

TA30 0,016 0,300 1,455 1,011E-06 23321,968 Turbulent 0,025 0,408 

TA30a 0,016 0,250 1,213 1,011E-06 19434,974 Turbulent 0,026 0,121 

TA30b 0,016 0,200 0,970 1,011E-06 15547,979 Turbulent 0,028 0,082 

TA30c 0,016 0,150 0,728 1,011E-06 11660,984 Turbulent 0,030 0,049 

TA30d 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,201 

TA30e 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,041 0,008 

TA31 0,016 0,400 1,941 1,011E-06 31095,958 Turbulent 0,023 4,461 

TA32 0,016 0,300 1,455 1,011E-06 23321,968 Turbulent 0,025 0,783 

TA33 0,016 0,300 1,455 1,011E-06 23321,968 Turbulent 0,025 0,033 

TA33a 0,016 0,250 1,213 1,011E-06 19434,974 Turbulent 0,026 0,060 

TA33b 0,016 0,200 0,970 1,011E-06 15547,979 Turbulent 0,028 0,041 

TA33c 0,016 0,150 0,728 1,011E-06 11660,984 Turbulent 0,030 0,025 

TA33d 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,012 

TA33e 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,040 0,004 

TA34 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,845 

TA35a 0,016 0,100 0,485 1,011E-06 7773,989 Turbulent 0,033 0,176 

TA35b 0,016 0,050 0,243 1,011E-06 3886,995 Transició 0,041 0,004 

 

Com es pot observar a la taula les limitacions de velocitat mínima no es compleixen en alguns 

dels trams. Això és degut a que els cabals estimats són molt petits, tot i això el diàmetre 

proposat per aquestes canonades és el més petit dels considerats. Es recomana doncs, per als 

trams on la velocitat mínima no se supera que de forma periòdica s’obrin totes les aixetes 

l’aigua que surt de les quals passa per la canonada, de forma que s’augmenti el cabal i per tant 

la velocitat. Els diàmetres s’han escollit en funció del cabal de cada tram i per tant, de les 

pèrdues de càrrega que s’hi generen. A la Figura 4, queda palès que les canonades d’1” de 
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diàmetre superior són les del principi mentre que a mesura que s’avança en l’arbre de 

canonades passen a ser de ½”. 

 
Figura 4. Detall de l’estructura dels edificis per la part posterior 

 
 

 

A la Taula 8 que es presenta a continuació es sumen a les pèrdues de càrrega per fregament 

les pèrdues de càrrega localitzades i la càrrega de velocitat: 

Taula 8 Càlcul de les pèrdues de càrrega totals 

Tram 
Pèrdues de 
càrrega per 

fregament (hf) 

Pèrdues de 
càrrega 

localitzades (hfc) 

Càrrega de 
velocitat 
(v^2/2g) 

Pèrdues de 
càrrega totals 

- m m m m 

TA1 1,81 0,00 0,05 1,87 

TA2 0,45 0,05 0,03 0,53 

TA3 0,02 0,02 0,01 0,06 
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Tram 
Pèrdues de 
càrrega per 

fregament (hf) 

Pèrdues de 
càrrega 

localitzades (hfc) 

Càrrega de 
velocitat 
(v^2/2g) 

Pèrdues de 
càrrega totals 

- m m m m 

TA4 0,02 0,02 0,01 0,06 

TA5 0,07 0,01 0,00 0,08 

TA6 0,17 0,01 0,00 0,18 

TA7 0,01 0,01 0,00 0,02 

TA8 0,45 0,10 0,05 0,60 

TA9 0,12 0,05 0,01 0,18 

TA10 0,06 0,00 0,00 0,06 

TA11 0,86 0,10 0,05 1,02 

TA12 0,89 0,10 0,05 1,04 

TA13 0,47 0,09 0,05 0,60 

TA14 0,08 0,02 0,05 0,15 

TA15 0,34 0,00 0,03 0,36 

TA16 0,21 0,00 0,01 0,22 

TA17 0,06 0,01 0,00 0,07 

TA18 2,00 0,26 0,15 2,41 

TA19 0,44 0,13 0,15 0,72 

TA20 0,08 0,09 0,05 0,22 

TA21 0,08 0,04 0,05 0,17 

TA22 0,31 0,00 0,03 0,34 

TA23 0,19 0,00 0,01 0,20 

TA24 0,06 0,01 0,00 0,07 

TA25 0,81 0,19 0,11 1,11 

TA26 7,53 0,10 0,11 7,74 

TA27a 0,06 0,00 0,07 0,14 

TA27b 0,04 0,00 0,05 0,09 

TA27c 0,02 0,05 0,03 0,11 

TA28a 0,01 0,00 0,01 0,02 

TA28b 0,00 0,00 0,00 0,01 

TA29 1,50 0,65 0,36 2,52 

TA30 0,41 0,19 0,11 0,71 

TA30a 0,12 0,00 0,07 0,20 

TA30b 0,08 0,00 0,05 0,13 

TA30c 0,05 0,00 0,03 0,08 

TA30d 0,20 0,00 0,01 0,21 

TA30e 0,01 0,01 0,00 0,02 

TA31 4,46 0,35 0,19 5,00 

TA32 0,78 0,19 0,11 1,09 

TA33 0,03 0,05 0,11 0,19 

TA33a 0,06 0,07 0,07 0,20 

TA33b 0,04 0,00 0,05 0,09 

TA33c 0,02 0,00 0,03 0,05 
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Tram 
Pèrdues de 
càrrega per 

fregament (hf) 

Pèrdues de 
càrrega 

localitzades (hfc) 

Càrrega de 
velocitat 
(v^2/2g) 

Pèrdues de 
càrrega totals 

- m m m m 

TA33d 0,01 0,00 0,01 0,02 

TA33e 0,00 0,00 0,00 0,01 

TA34 0,84 0,02 0,01 0,88 

TA35a 0,18 0,01 0,01 0,20 

TA35b 0,00 0,01 0,00 0,01 

 

A la Taula 9, es calculen les pèrdues de càrrega des del node inicial (punt de connexió amb la 

xarxa municipal) fins a les últimes aixetes (màximes pèrdues de càrrega). El valor d’aquestes 

pèrdues ha de ser inferior a 87,77m – 3m (alçada d’un edifici) = 84,77 m. Com es pot 

comprovar les pèrdues de càrrega més altes es produeixen entre el node inicial i la latrina dels 

nens i és de 16,83 m, de forma que l’aigua arribarà a totes les aixetes projectades al recinte 

escolar amb suficient pressió. 

Taula 9 Càlcul de les pèrdues de càrrega per trams 

Node 
inicial  

Aixeta 
Final 

Pèrdues de 
càrrega per 
fregament 

(hf) 

Pèrdues de 
càrrega 

localitzades 
(hfc) 

Càrrega de 
velocitat 
(v^2/2g) 

Pèrdues de 
càrrega 
totals 

- m m m m m 

Inici AE1 2,45 0,06 0,09  2,60 

Inici AE22 2,38 0,10 0,11 2,59 

Inici AE42 2,44 0,14 0,12 2,71 

Inici AE34 5,16 0,41 0,36 5,93 

Inici AE64 7,17 0,83 0,65 8,65 

Inici ALHc 14,92 1,04 0,88 16,83 

Inici AE56 5,49 1,05 0,80 7,34 

Inici ALDe 10,05 1,51 1,10 12,65 

Inici ALPb 10,11 1,23 0,75 12,09 

 

La xarxa dissenyada compleix les condicions de pèrdues de càrrega. Es resumeixen doncs, a 

continuació, els metres de canonada que es requereixen segons el diàmetre de la mateixa: 

Taula 10 Longitud de la xarxa segons el tipus de canonada 

Canonada Longitud (m) 

1" 79 

1/2" 258 

TOTAL 337 
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3 Xarxa de sanejament 

A continuació es presenten els criteris seguits i els càlculs realitzats per al disseny de la xarxa 

de sanejament que evacuarà l’aigua residual provinent de les 33 aixetes projectades a l’apartat 

anterior. Aquesta aigua serà conduïda a un sistema de tancs sèptics i filtració per ser tractada 

abans de ser abocada al riu. 

3.1 Criteris de disseny de la xarxa 

3.1.1 Recorregut de les canonades 

Per establir el recorregut de la xarxa s’han seguit els següents criteris: 

- Mínima longitud de les canonades. 

- Perfil del terreny descendent. 

- Màxima coincidència amb la xarxa d’abastament d’aigües per tal de minimitzar els 

metres de rasa a excavar. 

- Coincidència dels tres ramals en un pou de registre situat prop del riu. 

- Pas per la part posterior dels aularis i paral·lel a 1 m de distància d’aquests seguint el 

mateix criteri que les canonades d’abastament. 

El recorregut de la xarxa de Sanejament queda detallat al Plànol 12. 

3.1.2 Diàmetre i material de les canonades 

El material de la xarxa de sanejament projectada serà el PVC ja que és un material àmpliament 

utilitzat per a tal finalitat i de fàcil subministrament a la zona on s’ubica el projecte. El diàmetre 

de les canonades serà de 16 cm, d’aquesta manera es minimitza el risc de que es col·lapsi amb 

sòlids voluminosos o amb grans concentracions de sorra. 

3.1.3 Velocitats, profunditats, pendents i calats màxims i mínims 

Per al disseny de la xarxa de sanejament s’han intentat complir els següents criteris: 

Taula 11 Criteris per al disseny de la xarxa de sanejament 

Paràmetre Criteri 

Profunditat de la part superior de la canonada >0,8 

Velocitat màxima <5 m/s 

Velocitat mínima >0,5 m/s 

Pendent màxim <20% 

Pendent mínim >0,5% 

Calat màxim >70% 

Aquests criteris condicionen els perfils de la xarxa, de la mateixa manera que ho fa el perfil del 

terreny. 
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La imposició d’aquests criteris s’ha fet efectiva en la majoria dels nodes, tot i això, cal tenir en 

compte les limitacions pròpies tant de la informació de referència com dels resultats obtinguts. 

Aquestes limitacions es presenten a continuació: 

- La topografia és aproximada i per tant no es poden prendre de forma literal les 

profunditats ni els volums excavats. 

- Els cabals són molt petits, per tant les velocitats de circulació de l’aigua també ho són. 

- En el cas de la canonada que connecta les latrines dels professors la velocitat és 

inferior al límit, això és degut a que són cabals molt petits i la distància és molt llarga. 

No suposa un problema real ja que els sediments que puguin haver-hi a l’aigua 

provinent de les latrines dels professors són inferiors a les latrines dels nens i nenes 

que en general tenen les mans més brutes. En qualsevol cas les velocitats sempre 

superen els 0,4m/s. 

Els perfils de la xarxa de Sanejament queden detallats al Plànol 14. 

3.2 Estimació del cabal per tram 

El cabal en cada tram s’ha estimat en base a un cabal de sortida per aixeta de 3l/min (igual que 

en el cas de la xarxa d’abastament) però tenint en compte dos escenaris: 

- Escenari de mínims: Cabals mínims (coeficient de simultaneïtat del 0.33) 

- Escenari de màxims: Cabal màxims (totes les aixetes obertes simultàniament) 

A la Taula 12 que es presenta a continuació s’hi resumeixen els cabals per als dos escenaris i 

per cada tram de la xarxa: 

Taula 12 Cabals considerats per als dos escenaris 

 Tram 
Cabal considerat 

Escenari de mínims Escenari de màxims 

- l/min l/min 

TS3 3 6 

TS5.a 3 9 

TS5.b 3 9 

TS6.a 3 9 

TS6.b 3 9 

TS6.c 3 9 

TS6.d 3 9 

TS10 6 18 

TS11 6 18 

TS14 9 24 

TS15 9 24 

TS16.a 9 24 

TS16.b 9 24 

TS18 12 36 
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 Tram 
Cabal considerat 

Escenari de mínims Escenari de màxims 

- l/min l/min 

TS19.a 12 36 

TS19.b 12 36 

TS19.c 12 36 

TS12 3 6 

TS13.a 3 6 

TS13.b 3 6 

TS20.a 3 6 

TS20.b 3 6 

TS20.c 3 6 

TS23 9 24 

TS24 9 24 

TS27 12 36 

TS28.a 12 36 

TS28.b 12 36 

TS28.c 12 36 

TS22.a 6 18 

TS22.b 6 18 

TS29.a 3 18 

TS29.b 3 18 

TS29.c 3 18 

 

3.3 Càlculs hidràulics 

A continuació es presenten les expressions que s’han fet servir per al càlcul de la velocitat i el 

calat de l’aigua en cadascun dels trams. Per al càlcul del calat s’ha utilitzat la equació de 

Manning, que s’ha resolt de forma iterativa: 

) = *+
, · �-

�
. · /0� 

On: 

- ) És el cabal. 

- *+ Representa l’àrea mullada 

- , Correspon al coeficient de Manning (0,009) 

- �- És el radi hidràulic 

- / Representa el pendent del tram considerat 

En una canonada circular, tant l’àrea mullada com el radi hidràulic depenen de l’angle que la 

làmina d’aigua forma amb el centre de la canonada i aquest angle depèn del calat. A 

continuació es presenten les expressions que relacionen aquests paràmetres i que ens 

permeten calcular el calat: 
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*+ = (1 − sin 1) · ��

8  

On: 

- 1 És l’angle que forma la làmina d’aigua amb el centre de la canonada 

- � Representa el diàmetre de la canonada. 

 

Per calcular el radi hidràulic s’utilitza: 

�- = 61 − sin1
1 7 · �4  

La relació entre l’angle 1 i el calat queda resumida a la Taula 13: 

Taula 13 Expressions que relacionen l’angle θ amb el calat 

y>R 1 = 2 · sin80( 9� − 1) + 180 

y<R 1 = 180 − 2 · sin80( 1 − 9
�) 

 

Un cop determinat el calat, la velocitat de l’aigua dins la canonada s’extreu dividint el cabal 

entre l’àrea mullada. 

A continuació doncs, es presenten els resultats obtinguts en forma de taules. 

- Característiques dels Nodes de la xarxa 

- Característiques dels Trams de canonada 

La numeració dels nodes i la tramificació de les canonades queda establerta als Plànols 12 i 14. 

3.3.1 Característiques dels nodes 

En primer lloc i pel que fa als nodes, la Taula 14 detalla el llistat dels diferents nodes, la cota de 

cadascun d’ells i la profunditat respecte la superfície del terreny. En relació a aquest últim 

paràmetre, es presenten tres profunditats: la profunditat del centre de la canonada (Hc), que 

correspon a la línia dibuixada als perfils (Plànol 14), la profunditat de la rasa (Ht) i la 

profunditat del punt més alt de la canonada (Hcs), que ha de complir la condició establerta a la 

Taula 11. 
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Taula 14 Característiques dels nodes de la xarxa de sanejament 

Node Cota Hc Ht Hcs 

- m m m m 

N1 2282,63 0,875 1,05 0,8 

N2 2282,06 1,2 1,375 1,125 

N3 2281,73 1,27 1,445 1,195 

N4 2281,43 1,16 1,335 1,085 

N5 2279,50 0,5 0,675 0,425 

N6 2279,00 1 1,175 0,925 

N7 2278,30 0,7 0,875 0,625 

N8 2279,95 0,875 1,05 0,8 

N9 2279,83 0,875 1,05 0,8 

N10 2279,72 1,15 1,325 1,075 

N11 2279,20 0,8 0,975 0,725 

N12 2279,11 1,39 1,565 1,315 

N13 2278,40 1,6 1,775 1,525 

N14 2278,35 1,65 1,825 1,575 

N15 2278,25 1,75 1,925 1,675 

N16 2278,10 1,9 2,075 1,825 

N17 2278,00 1 1,175 0,925 

N18 2281,50 1,07 1,245 0,995 

N19 2281,13 0,875 1,05 0,8 

N20 2280,13 0,875 1,05 0,8 

N10 2279,72 1,15 1,325 1,075 

N21 2280,67 0,875 1,05 0,8 

N22 2280,13 0,875 1,05 0,8 

N23 2279,30 0,7 0,875 0,625 

N24 2279,00 0,94 1,115 0,865 

N25 2278,90 0,75 0,925 0,675 

N26 2278,40 1,43 1,605 1,355 

N27 2278,20 1,68 1,855 1,605 

N28 2277,80 2,19 2,365 2,115 

N29 2277,75 1,25 1,425 1,175 

N30 2279,45 0,875 1,05 0,8 

N31 2279,13 0,875 1,05 0,8 

N32 2279,05 0,875 1,05 0,8 

N33 2278,90 1,1 1,275 1,025 

N34 2278,00 1 1,175 0,925 

NPR 2277,60 0,875 1,05 0,8 

3.3.2 Característiques dels trams 

En segon lloc, a la Taula 15, es presenten les característiques de cadascun dels trams de la 

xarxa:
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Taula 15 Característiques dels nodes de la xarxa de sanejament 

 
Escenari de mínims Escenari de màxims 

Tram Node Inicial Node Final Longitud Longitud en planta Pendent Cabal Calat Àrea mullada Velocitat Cabal Calat Àrea mullada Velocitat 

- - - m m - l/min mm mm2 m/s l/min mm mm2 m/s 

TS3 N1 N2 13,11 13,1 0,04 3 4 129,6 0,39 6 5 180,7 0,55 

TS5.a N2 N3 14,20 14,2 0,02 3 4 129,6 0,39 9 7 298,2 0,50 

TS5.b N3 N4 1,59 1,57 0,19 3 3 84,3 0,59 9 4 129,6 1,16 

TS6.a N4 N5 11,85 11,7 0,16 3 3 84,3 0,59 9 5 180,7 0,83 

TS6.b N5 N6 4,70 4,68 0,11 3 3 84,3 0,59 9 5 180,7 0,83 

TS6.c N6 N7 11,77 11,75 0,06 3 3 84,3 0,59 9 6 237,1 0,63 

TS6.d N7 NPR 11,66 11,64 0,06 3 3 84,3 0,59 9 6 237,1 0,63 

TS10 N8 N9 2,11 2,11 0,06 6 5 180,7 0,55 18 8 363,5 0,83 

TS11 N9 N10 3,11 3,11 0,04 6 5 180,7 0,55 18 9 432,9 0,69 

TS14 N10 N11 17,3 17,29 0,03 9 7 298,2 0,50 24 11 582,5 0,69 

TS15 N11 N12 4,24 4,24 0,02 9 7 298,2 0,50 24 12 662,3 0,60 

TS16.a N12 N13 22,91 22,9 0,03 9 7 298,2 0,50 24 11 582,5 0,69 

TS16.b N13 N14 1,76 1,76 0,03 9 7 298,2 0,50 24 11 582,5 0,69 

TS18 N14 N15 6,80 6,8 0,01 12 8 363,5 0,55 36 13 745,2 0,81 

TS19.a N15 N16 11,22 11,22 0,01 12 8 363,5 0,55 36 13 745,2 0,81 

TS19.b N16 N17 7,46 7,46 0,01 12 8 363,5 0,55 36 13 745,2 0,81 

TS19.c N17 NPR 3,69 3,67 0,11 12 5 180,7 1,11 36 8 363,5 1,65 

TS12 N18 N19 2,07 2,04 0,18 3 3 84,3 0,59 6 4 129,6 0,77 

TS13.a N19 N20 10,92 10,87 0,09 3 3 84,3 0,59 6 4 129,6 0,77 

TS13.b N20 N10 4,12 4,1 0,10 3 3 84,3 0,59 6 4 129,6 0,77 

TS20.a N21 N22 8,76 8,74 0,06 3 3 84,3 0,59 6 5 180,7 0,55 

TS20.b N22 N23 21,27 21,25 0,04 3 4 129,6 0,39 6 5 180,7 0,55 

TS20.c N23 N24 3,92 3,91 0,08 3 3 84,3 0,59 6 5 180,7 0,55 
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 Escenari de mínims Escenari de màxims 

Tram Node Inicial Node Final Longitud Longitud en planta Pendent Cabal Calat Àrea mullada Velocitat Cabal Calat Àrea mullada Velocitat 

- - - m m - l/min mm mm2 m/s l/min mm mm2 m/s 

TS23 N24 N25 13,12 13,12 0,01 9 9 432,9 0,35 24 15 919,7 0,43 

TS24 N25 N26 22,77 22,76 0,02 9 7 298,2 0,50 24 12 662,3 0,60 

TS27 N26 N27 6,29 6,29 0,03 12 7 298,2 0,67 36 11 582,5 1,03 

TS28.a N27 N28 14,81 14,81 0,03 12 7 298,2 0,67 36 11 582,5 1,03 

TS28.b N28 N29 4,89 4,89 0,01 12 9 432,9 0,46 36 14 831,0 0,72 

TS28.c N29 NPR 2,22 2,21 0,07 12 6 237,1 0,84 36 9 432,9 1,39 

TS22.a N30 N31 3,30 3,28 0,10 6 4 129,6 0,77 18 7 298,2 1,01 

TS22.b N31 N24 0,62 0,62 0,08 6 4 129,6 0,77 18 7 298,2 1,01 

TS29.a N32 N33 1,68 1,67 0,09 3 3 84,3 0,59 18 7 298,2 1,01 

TS29.b N33 N34 5,26 5,18 0,17 3 3 84,3 0,59 18 6 237,1 1,27 

TS29.c N34 NPR 2,28 2,25 0,18 3 3 84,3 0,59 18 6 237,1 1,27 

 

Tot i que en el disseny de la xarxa s’ha procurat complir sempre les condicions de velocitat i pendent, en alguns trams de la xarxa de sanejament, la velocitat 

és inferior a la mínima (0,5 m/s).  Per evitar doncs, problemes d’obturació o sedimentació es recomana introduir de forma periòdica cabals superiors als 

diaris per tal de netejar la xarxa. 

Totes les canonades arriben a un pou de registre ubicat prop de l’escola des d’on es conduirà l’aigua fins al sistema de filtres abans de ser abocada al riu. 
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4 Sistemes de tractament: El Tanc Sèptic i la filtració 

Per al disseny del sistema de “Tanc Sèptic i filtració” per al tractament de l’aigua residual 

generada i provinent de les aixetes projectades, cal, en primer lloc estimar el consum d’aigua 

diari així com caracteritzar el tipus d’aigua a tractar. Ambdós paràmetres condicionaran el 

disseny del sistema i es descriuen en els següents apartats. 

4.1 Estimació del consum 

L’estimació del consum, és a dir, del cabal d’aigua residual que es generarà a l’escola d’Azeba 

s’ha realitzat en base als cabals mitjans consumits segons l’ús de l’aigua. A la Taula 16, que es 

presenta a continuació es detallen els possibles usos de l’aigua i els cabals corresponents 

estimats per cada ús. Es marquen en verd, aquells usos que es consideren a l’escola i que per 

tant constitueixen els consums que s’han tingut en compte: 

Taula 16 Estimació del cabal consumit per habitant i dia segons l’ús de l’aigua. Font: UNATSABAR (2005) 

Ús de l'aigua 
Consum (l/hab-dia) 

Mínim Màxim 

Beguda 2 2 

Preparació aliments 6 6 

Rentat d'utensilis 2 9 

Rentat de mans i cara 5 5 

Bany 10 30 

Rentat de la roba 10 15 

Neteja de recipients sanitaris 9 10 

Pèrdues eventuals 6 13 

TOTAL 50 90 

 

Per tal d’estimar el cabal d’aigua residual que s’haurà de transportar per la xarxa de 

sanejament des dels punts de consum fins al sistema de tractament, s’han tingut en compte 

les següents hipòtesis: 

A. Només es considera el consum d'aigua per beguda i per rentat de mans i cara, ja que la 

resta de consums no es realitzen a l’escola sinó en l’àmbit domèstic. 

B. Es consideren les pèrdues eventuals (mínimes) de manera que queda contemplada 

l'aigua que pogués consumir-se al laboratori. 

C. Es considera només la meitat del consum per habitant i dia ja que cada alumne només 

passa la meitat del dia a l'escola. 

D. Es consideren 1.500 usuaris, dada conservadora donat que hi ha 1409 alumnes i 48 

professors. 

En base a aquestes hipòtesis i als consums de la Taula 16 s’estima el cabal total d’aigua 

residual. A continuació (Taula 17) es presenta un càlcul que ens permetrà determinar el 

consum en el conjunt de l’escola: 
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Taula 17 Càlcul del consum en el conjunt de l’escola. 

Hip. A i B: Consum per hab-dia segons els usos considerats (l/hab-dia) 13 

Hip. C: La meitat del dia a l'escola (l/hab-dia) 0,5 

l/nen-dia 6,5 

Hip. D: Número de nens, nenes i professors (cardinal) 1.500 

Consum total diari (l/dia) 9.750 

Cabal (l/s) 0,113 

 

4.2 Anàlisi de l’aigua a tractar 

L’objectiu d’aquest apartat és analitzar la qualitat de l’aigua que arribarà al sistema de 

tractament. 

Podem dividir l’aigua en tres grups: 

a. Aigua que prové dels aularis. 

b. Aigua que prové de les latrines. 

c. Aigua del laboratori. 

L’aigua que provingui dels aularis serà consumida principalment amb l’objectiu de rentar-se les 

mans o la cara. Es pot estimar doncs, que el principal element contingut en l’aigua serà la terra 

que els nens i nenes introdueixin a la xarxa alhora de rentar-se les mans. D’aquesta manera cal 

tenir en compte que l’aigua pot tenir un contingut elevat de sòl en suspensió així com de sorra. 

Aquest fet fa que s’hagi de considerar la velocitat amb la que es colmatarà el filtre. 

L’aigua que provingui de les latrines, tot i ser consumida, a l’igual que la dels aularis, per a la 

neteja de les mans i la cara pot ser que contingui patògens, contagiada a través de les mans 

per microorganismes fecals. 

L’aigua residual provinent del laboratori, cal caracteritzar-la en funció de l’activitat que s’hi 

dugui a terme. Així doncs, el laboratori de l’escola d’Azeba, que és una escola de primària amb 

pocs recursos econòmics, s’utilitza per realitzar experiments bàsics, en els que no s’utilitzen 

components químics que poden ser contaminants i difícils d’eliminar de l’aigua. 

L’aigua que el sistema haurà de tractar, doncs, serà aigua substancialment més neta del que ho 

està, en general, l’aigua residual domèstica. Aquesta última no només prové del rentat de 

mans, sinó també del rentat de roba, de la cuina (inclou residus orgànics) i del lavabo. 

Per al disseny del sistema de tractament d’aigües, caldrà tenir en compte la possible existència 

del menjador, projectat en segona fase en aquest document, i del qual sortirien aigües per 

tractar contingents de matèria orgànica. 
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4.3 Dimensionament del tanc sèptic 

Coneguts el cabal d’aigua per tractar i les característiques d’aquesta aigua, es dimensiona el 

tanc sèptic seguint la següent formulació. A l’interior del tanc sèptic s’hi diferencien tres capes, 

cadascuna de les quals ocupa un volum dins la cambra que cal quantificar. Establerts aquests 

volums així com l’àrea en planta, es dimensiona el tanc. Els volums que cal dimensionar són 

doncs, 

a. Volum de sedimentació (;<) 

Correspon a aquell espai on roman prou temps per tal que les partícules 

sedimentables queden dipositades al fons del tanc. 

;< = 108. · = · ) · >�� 

On: 

- ;<  És el volum de sedimentació; en m3. 

- =  Representa la població que genera l’aigua a tractar; en persones. 

- )  Representa el cabal generat unitari per persona i any d’aigües   

  residuals; en l/dia. 

- >�� És el temps de retenció hidràulica; en dies. 

El >�� es calcula amb la següent expressió: 

>�� = 1,5 − 0,3 · log	(= · )) 

Per al càlcul del volum de sedimentació en el cas de l’escola d’Azeba s’han considerat 

les següents dades: 

- A l’escola hi ha 1.409 nens i nenes. 

- S’estan a l’escola la meitat del dia: factor de reducció del 0,5% 

- L’aigua que tractarà la fossa sèptica correspon a l’aigua que prové de les aixetes 

dels aularis i del laboratori i de les aixetes de les latrines. Així doncs, tal i com s’ha 

estimat a l’apartat anterior, el cabal d’entrada a la fossa sèptica serà de 9.750 

l/dia, que correspon al producte de = · ). 

El >�� resultant és de 7,3 hores. 

El ;< resultant és de 2,96 m3. 

b. Volum d’emmagatzematge de fangs (;@) 

Aquest volum correspon al volum dins del tanc reservat per l’emmagatzematge dels 

fangs entre buidatge i buidatge dels mateixos. L’expressió que ens permet calcular 

aquest volum és la següent: 

;@ = 108. · A · = · B 

On: 
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- =  Representa la població que genera l’aigua a tractar; en persones. 

- B  Correspon a l’interval de temps entre buidatge i buidatge; en anys. 

- A  És la quantitat de fangs produïda per persona i any; en litres. 

Per al càlcul del volum de sedimentació en el cas de l’escola d’Azeba s’han considerat 

les següents dades: 

- El producte de = · ) es calcula de la mateixa manera que per al càlcul del volum de 

sedimentació. 

- Els valors de producció de fang unitaris recomanats per UNATSABAR(2003) són de 

40 l/pers-any en climes càlids i de 50 l/pers-any en climes freds. En el cas del 

projecte que es presenta es prendrà el valor de 40 l/pers-any. 

- A aquest valor de producció de fangs se li aplica un factor reductor de 0,26, ja que 

l’aigua que arriba al tanc sèptic correspon a l’aigua del rentat de mans i cara, 

l’aigua de les aixetes del laboratori i aquest volum correspon al 26% del consum 

mig d’aigua per persona. Els fangs generats per alumne, per tant, equivaldran com 

a molt al mateix percentatge de la producció unitària mitjana. 

- Els intervals de neteja, depenen de l’ús que es faci de la fossa sèptica i acostumen 

a ser d’1 any a 5 anys. En el cas d’aquest projecte, es contemplarà un buidatge 

anual. 

El ;@ resultant és de 7,33 m3. 

c. Volum de “nates” (;C) 

El volum de nates és el volum reservat per a l’emmagatzematge d’aquells 

contaminants lleugers o grasses que conté l’aigua i que es separen per flotació. També 

per les escumes generades a causa de l’emissió de gasos durant la descomposició 

anaeròbia de la matèria orgànica dins del tanc.  

Segons IS.020 cal considerar un volum de 0,7 m3 per a les nates. 

El volum total interior del tanc haurà de ser doncs de: 

;D = ;< + ;@ + ;C 

Aquest volum total, en el cas del tanc sèptic dissenyat per a l’escola d’Azeba es de 10,98 m3. 

Per a fosses sèptiques de volums superiors a 7m3, però, es recomana instal·lar sistemes 

intermitents de descàrrega com sifons automàtics o equips de bombeig. Per evitar construir 

aquest tipus de sistemes a l’escola, s’optarà per construir dues fosses sèptiques paral·leles, 

cadascuna de la meitat del volum calculat. 

Així doncs, el ;D de cadascun dels tancs, que correspon al volum mínim, ha de ser de 5,49 m3. 

Per al dimensionament dels tancs, a més de respectar els volums destinats a la sedimentació, a 

l’emmagatzematge de fangs i a l’emmagatzematge de nates, hi ha certes restriccions 

geomètriques que cal seguir i que es presenten a la Taula 18: 
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Taula 18 Restriccions geomètriques per al disseny de fosses sèptiques. Font: UNATSABAR(2003) i IS.020 

Volum del tanc (m3) >2 

Àrea superficial (m2) > 2 

Cabal de tractament (m3/dia) < 20 

Espai de seguretat (m) <0,1 

Profunditat de sedimentació (m) > 0,3 

Relació longitud/amplada 2:1 a 5:1 

Nata per sobre del nivell de l'aigua 1/3 

Marge entre nata i sostre (m) 0,3 

Ample tanc (m) > 0,6 

Profunditat tanc (m) > 0,75 

Diàmetre tub d'entrada (m) > 0,1 

Diàmetre tub de sortida (m) > 0,075 

Pendiente del fondo (%) 2 

Diferència de cota entre tubs entrada/sortida (m) 0,05 

Dimensions dels espais per al registre (m x m) <0,6 x 0,6 

La majoria de les recomanacions de disseny presentades a la Taula 18, queden reflectides de 

forma gràfica a la Figura 5 que és un esquema d’un tanc sèptic: 

Figura 5. Esquema d’un tanc sèptic. Font: UNATSABAR(2003) 

 

Seguint, doncs, totes les indicacions especificades, el disseny del tanc sèptic projectat per al 

tractament de les aigües residuals a l’escola d’Azeba té les següents dimensions (Taula 19): 

Taula 19  Dimensions de la fossa sèptica projectada 

Dimensions 

Ample (m) 1,2 

Llarg (m) 3,3 

Profunditat (m) 1,78 
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Tal i com indica la guia, la fossa sèptica, estarà enterrada i per tant el terreny actuarà com a 

estructura resistent. Seguint les indicacions de IS.020 el fons del tanc es construirà amb 

formigó no reforçat. Les parets laterals seran de totxana de formigó de les dimensions 

estàndard (20 x 20 x 40), recobertes de morter amb l’objectiu d’impermeabilitzar l’espai. La 

impermeabilització de la fossa sèptica a l’escola d’Azeba és d’especial importància donada la 

proximitat amb el riu, que fa que el risc de contaminació de les aigües superficials i 

subterrànies sigui elevat. 

El detall del disseny queda reflectit al Plànol 15. 

4.4 Dimensionament del filtre subsuperficial de sorra 

Per al dimensionament del Filtre subsuperficial de sorra, es segueixen les indicacions de 

UNATSABAR (2003 b.). Els càlculs realitzats així com les hipòtesis preses, es detallen tot seguit: 

4.4.1 Dimensions en profunditat 

Seguint les indicacions el filtre subsuperficial projectat tindrà una profunditat de sorra de 

0,75m, que serà la matriu filtrant. Les dimensions de referència seran les indicades a la Figura 

6. 

Figura 6  Esquema i dimensions d’un filtre subsuperficial de sorra. Font: UNATSABAR(2003b.) 

 

4.4.2 Dimensions en planta 

Per al càlcul de l’àrea d’infiltració es requereix de la taxa d’infiltració i del cabal que  caldrà 

tractar. Pel que fa a la taxa d’infiltració es considerarà de 70 l/m2 i dia. Pel que fa  al 

cabal, és de 9.750 l/dia (veure apartat XX). 

A la Taula 20 es detalla el càlcul de la superfície que haurà de tenir el filtre: 

Taula 20 Càlcul de la superfície d’infiltració 

Taxa d'infiltració (l/m2 i dia) 70 

Consum (l/dia) 9.750 

Superfície (m2) 139 
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Així doncs, tenint en compte que la superfície d’infiltració ha de ser, com a mínim, de 139 m2, i 

seguint les indicacions de la Figura 6, es proposa un filtre subsuperficial de sorra que contingui 

quatre canonades de distribució i tres de recol·lecció distanciades 1,8 m entre elles de forma 

que les dimensions en planta seran les indicades a la Taula 21: 

Taula 21 Dimensions en planta del filtre subsuperficial de sorra 

Amplada (m) 7,2 

Longitud (m) 19,5 

Superfície (m2) 140,4 

El detall del disseny queda reflectit al Plànol 16. 

4.5 Disseny de la unió entre la xarxa de sanejament i el sistema de tractament 

A continuació es presenten els cabals. les característiques dels nodes i dels trams de les 

canonades que uneixen en primer lloc, el pou de registre amb els tancs sèptics, en segon lloc 

aquests amb el filtre subsuperficial de sorra i per últim condueixen l’aigua ja tractada fins al 

riu. 

4.5.1 Estimació dels cabals  

Taula 22 Cabals estimats 

Tram 

Cabal considerat 

Escenari de 
mínims 

Escenari de 
màxims 

- l/min l/min 

TT1 33 99 

TT2-3 33 99 

TT4-5 33 99 

TT6 33 99 

4.5.2 Característiques dels nodes 

Taula 23 Característiques dels nodes 

Node Cota Hc Ht Hcs 

- m m m m 

NPR 2277,61 0,87 1,05 0,80 

N35 2277,42 0,83 1,01 0,76 

N36-7 2277,41 0,75 0,93 0,68 

N38-9 2277,36 0,80 0,98 0,73 

N40 2277,16 0,40 0,58 0,33 

N41 2276,11 2,98 3,16 2,91 

N42 2275,78 1,28 1,46 1,21 
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4.5.3 Característiques dels trams 

Taula 24 Característiques dels trams 

Tram 
Node 
Inicial 

Node Final Longitud 
Longitud 
en planta 

Pendent 

- - - m m % 

TT1 NPR N35 18,91 18,91 0,01 

TT2-3 N35 N36-7 0,86 0,86 0,01 

TT4-5 N38-9 N40 2,28 2,08 0,10 

TT6 N41 N42 32,99 32,9 9 0,01 

 
Taula 25 Característiques dels trams: escenari de mínims i de màxims 

Escenari de mínims Escenari de màxims 

Cabal Calat Àrea mullada Velocitat Cabal Calat Àrea mullada Velocitat 

l/min mm mm2 m/s l/min mm mm2 m/s 

33 16 1011,0 0,54 99 28 2279,1 0,72 

33 16 1011,0 0,54 99 27 2163,0 0,76 

33 10 505,9 1,09 99 16 1011,0 1,63 

33 16 1011,3 0,54 99 28 2279,0 0,72 

 

5 Càlcul dels Volums d’Excavació 

En aquest apartat es calculen els volums de terreny que caldrà excavar per a l’execució de les 

següents obres: 

- Xarxa d’abastament 

- Xarxa de sanejament 

- Tancs Sèptics i filtre 

5.1 Xarxa d’abastament 

A la taula 26 es presenten els volums d’excavació requerits per al soterrament de la xarxa 

d’abastament: 

Taula 26 Càlcul dels volums d’excavació necessaris per a la construcció de la xarxa d’abastament 

Codi 

Longituds 
d'excavació 

(només 
abastament) 

Diàmetre 
interior de la 

canonada  

Volum 
d'excavació 

Volum de 
sorra 

Volum de 
rebliment 

- m m m3 m3 m3 

TA1 35,66 0,0260 20,04 4,65 15,39 

TA2 9,15 0,0162 5,03 1,11 3,93 

TA6 9,95 0,0162 5,47 1,20 4,27 

TA8 8,89 0,0260 5,00 1,16 3,84 

TA18 9,18 0,0162 5,05 1,11 3,94 

TA19 2,01 0,0162 1,11 0,24 0,86 

TA25 4,88 0,0162 2,68 0,59 2,09 
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Codi 

Longituds 
d'excavació 

(només 
abastament) 

Diàmetre 
interior de la 

canonada 

Volum 
d'excavació 

Volum de 
sorra 

Volum de 
rebliment 

TA26 45,38 0,0162 24,96 5,49 19,47 

TA31 16,16 0,0162 8,89 1,96 6,93 

TA32 4,72 0,0162 2,60 0,57 2,02 

TA34 34,56 0,0162 19,01 4,18 14,83 

TA35a 7,19 0,0162 3,95 0,87 3,08 

TOTAL 103,79 23,13 80,65 
Observació: aquells trams comuns en la xarxa d’abastament i sanejament estan comptabilitzats a la xarxa de 

sanejament. 

Els detalls de la rasa per al soterrament del sistema d’abastament estan descrits al Plànol XX. 

5.2 Xarxa de sanejament 

A la taula 27 es presenten els volums d’excavació requerits per al soterrament de la xarxa de 

sanejament: 

Taula 27 Càlcul dels volums d’excavació necessaris per a la construcció de la xarxa de sanejament 

Tram 
Longitud 

tram 
Profunditat 

mitja 

Volum d'excavació 

Total Sorra 
Rebliment 
material 

excavació 

- m m m3 m3 m3 

TS3 13,1 1,21 13,86 3,11 11,53 

TS5.a 14,2 1,41 13,72 2,28 11,19 

TS5.b 1,6 1,39 1,51 0,25 1,22 

TS6.a 11,9 1,01 7,35 1,90 5,25 

TS6.b 4,7 0,93 2,63 0,75 1,79 

TS6.c 11,8 1,03 7,49 1,89 5,40 

TS6.d 11,7 0,96 6,85 1,87 4,78 

TS10 2,1 1,05 1,87 0,50 1,50 

TS11 3,1 1,19 3,21 0,74 2,65 

TS14 17,3 1,15 17,14 4,10 14,06 

TS15 4,2 1,27 4,75 1,01 3,99 

TS16.a 22,9 1,67 27,87 3,67 23,79 

TS16.b 1,8 1,80 2,38 0,28 2,06 

TS18 6,8 1,88 9,72 1,09 8,51 

TS19.a 11,2 2,00 17,58 1,80 15,58 

TS19.b 7,5 1,63 8,74 1,20 7,41 

TS19.c 3,7 1,11 2,61 0,59 1,95 

TS12 2,1 1,15 2,05 0,49 1,68 

TS13.a 10,9 1,05 9,69 2,58 7,75 

TS13.b 4,1 1,19 4,25 0,98 3,51 

TS20.a 8,8 1,05 5,75 1,40 4,19 
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Tram 
Longitud 

tram 
Profunditat 

mitja 

Volum 
d'excavació 

Tram Longitud tram 

Total   

TS20.b 21,3 0,96 12,50 3,41 8,71 

TS20.c 3,9 1,00 2,40 0,63 1,70 

TS23 13,1 1,02 8,30 2,10 5,96 

TS24 22,8 1,27 19,03 3,65 14,98 

TS27 6,3 1,73 8,03 1,01 6,92 

TS28.a 14,8 2,11 25,05 2,37 22,42 

TS28.b 4,9 1,90 7,10 0,78 6,23 

TS28.c 2,2 1,24 1,80 0,36 1,41 

TS22.a 3,3 1,05 2,17 0,53 1,58 

TS22.b 0,6 1,05 0,41 0,10 0,30 

TS29.a 1,7 1,16 1,26 0,27 0,96 

TS29.b 5,3 1,23 4,22 0,84 3,28 

TS29.c 2,3 1,11 1,61 0,37 1,21 

TOTAL 264,86 48,88 215,44 

Els detalls de la rasa que es tracta estan descrits al Plànols 13 i 14. 

5.3 Tancs Sèptics i Filtre 

Els volums d’excavació requerits per a la construcció dels tancs sèptics i dels filtres 

5.3.1 Càlcul del volum d’excavació per tal de reduir el nivell del terreny: 

Per poder realitzar aquest càlcul de forma acurada caldria una topografia acurada del terreny. 

Donat que no es disposa de tal informació, s’estimarà el volum d’excavació necessari per 

disminuir el nivell del terreny en l’àrea dels tancs sèptics i una part del filtre establint una àrea 

d’influència (marcada en vermell a la Figura 7) de forma rectangular i paral·lela al filtre que 

comença a 8,5 m de l’inici del filtre, acaba a la meitat del filtre i té una amplada de 9,2m. La 

raó per la qual es rebaixa el nivell del terreny en aquesta zona rectangular és per evitar que a 

l’entorn de l’escola, on hi circulen nens i nenes, hi hagi excavacions permanents molt 

profundes que podrien ser perilloses. 
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Figura 7  Esquema de l’àrea d’excavació definida per al càlcul dels volums d’excavació 

 

El volum d’excavació s’obtindrà del producte entre l’àrea d’excavació a la secció central 

longitudinal del triangle (veure Perfil del Plànol 14) i l’amplada de l’àrea d’influència. A la Taula 

28 s’expliciten els càlculs realitzats. 

Taula 28 Dimensions del volum d’excavació per reduir el nivell del terreny 

Amplada (m) 9 

Àrea vertical (m2) 33 

Volum d'excavació (m3) 301 

 

Caldrà a més excavar els volum de terra que hi hagi sobre del filtre, en la zona de la qual no 

s’ha rebaixat el nivell del terreny. Aquest volum és de 155,5 m3. 

5.3.2 Càlcul del volum d’excavació dels tancs sèptics i del Filtre  

 A la Taula 29, s’hi detallen els volums d’excavació dels Tancs Sèptics i del Filtre Subsuperficial 

de Sorra: 

Taula 29 Dimensions d’excavació del Tanc Sèptic i del Filtre 

Dimensions Tanc Sèptic Filtre 

Longitud (m) 3,7 19,9 

Amplada (m) 1,6 7,6 

Profunditat (m) 2,15 1,57 

Volum d'excavació (m3) 12,7 237,4 

5.3.3 Càlcul del volum d’excavació de les rases  

En aquest apartat es calculen els volums d’excavació de les rases per al soterrament de les 

conduccions que uneixen el pou de registre amb els tancs sèptics, aquests amb el filtre i 

finalment condueixen l’aigua filtrada fins al riu (veure Plànol 14). 
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Taula 30 Dimensions d’excavació de les rases que connecten amb el Tanc sèptic i amb els filtres 

Tram 
Longitud 

tram 

 
Profunditat 

mitja 

Volum d'excavació 

Total Sorra 
Rebliment 
material 

excavació 

- m m m3 m3 m3 

TT1 18,91 1,03 12,07 3,03 8,71 

TT2-3 0,86 0,97 1,01 0,28 0,71 

TT4-5 2,30 0,78 2,05 0,73 1,24 

TT6 33,0 1,87 93,62 10,57 81,88 

TOTAL 108,75 14,61 92,53 
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1 Menjador 

1.1 Descripció de l’estructura 

El menjador està constituït per un edifici que consta de 5 pòrtics separats entre ells 4 m, de 

forma que la longitud total d’aquest és de 16m. L’amplada de l’edifici és de 6 m i l’alçada de 

2.9m. 

Els pòrtics que conformen el menjador són doncs pòrtics ortogonals de 6 m d’amplada i 2,9 m 

d’alçada.  

Per donar continuïtat a la tipologia d’estructures existents a l’escola i per facilitar la 

construcció del nou menjador, tots els pòrtics que el conformin i tan els pilars com el llinda 

tindran una secció quadrada de 20 cm x 20 cm. Aquestes dimensions són les mateixes que 

trobem als altres edificis. A més les totxanes comercialitzades a la ciutat de Sekota, amb les 

que es pretenen construir les parets tenen també aquestes dimensions. 

També per tal de facilitar la construcció es posarà la mateixa armadura tan als pilars com al 

llinda i serà armadura simètrica.  

El formigó serà HA-25 i l’acer B-500 S. 

En relació al sostre es projecten encavallades de fusta triangulars de 6 m d’ample, 1 d’alçada i  

espaiades 2m (veure detalls al Plànol 19), que unides mitjançant bigues de fusta i cobertes 

amb xapa metàl·lica formaran la teulada de dues aigües. 

1.2 Càlcul del pòrtic transversal 

1.2.1 Accions 

Les accions permanents que actuen sobre la llinda són: 

PL1. Pes propi 

�������� = 2.500 ��� ∗ 0,04�� = 100	�/� = 1	��/� 

PL 2. Pes de la xapa metàl·lica que cobrirà el sostre 

�����	���à�·�� � = 6 ��� ∗ 25,06	��6	� = 25,06	�/� = 0,2506	��/� 

PL 3. Elements d’unió per a la construcció del sostre 

���."��ó = 1,5 ��� ∗ 4	� = 6	�/� = 0,06	��/� 

PL 4. Pes de les encavallades de fusta (considerant una densitat de la fusta de 800kg/m3) 
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Cada encavallada situada sobre el pòrtic ortogonal formada per bigues de fusta de 10, 15 i 20 

cm, pesa 168 kg. La càrrega que genera cada encavallada sobre el pòrtic en el qual se suporta 

és triangular i respon a la següent expressió: 

��� �$������	����% = 0,187 · (			��/�											(	[0,3] 
El paràmetre x, correspon al punt del llinda en que es vol quantificar la càrrega i té valor 0 als 

dos pilars (x=0) i valor 0,187 al centre del llinda (x=3). 

PL5. Pes de les bigues de fusta longitudinals 

El sostre del menjador consta de 7 bigues entre cada encavallada. El volum doncs de les 56 

bigues de 2 m de longitud i 10 cm de diàmetre és de 0,88 m3.  

�,�-"�.	�/�-��"�����. = 0,88	��	96	�� 	 · 800 ��� 		 · 4� = 29,32	�/� = 0,29	��/� 

 

No actuen accions variables sobre el llinda. 

Les accions permanents que actuen sobre el pilar són: 

PP1. Pes propi del pilar 

������% = 2.500 ��� ∗ 0,04�� = 100	�/� = 1	��/� 

Les accions variables que actuen sobre el pilar són: 

VP1. Vent (transversal) 

Es considera el valor de l’acció per unitat de superfície indicat a continuació a falta de valors 

concrets: 

1$��� = 0,8	 ���� · 4� = 	3,2	��/� 

Els valors representatius de les accions per a la comprovació de ELU s’obtenen aplicant un 

coeficient a les mateixes, que en el cas de les permanents és de 1,35 i en el cas de les variables 

és d’1,5. Així doncs, 

- Combinació d’accions permanents o transitòries aplicades al llinda 

������� = 2341 + 342 + 343 + 344 + 3456 ∗ 1,35 = 2,165 + 0,757 · (		��/�								([0,3] 
- Combinació d’accions permanents o transitòries aplicades al pilar 

S’indica entre parèntesis la direcció de les accions en relació al pilar. 

������� = 331 ∗ 1.35 + 731 ∗ 1.5 = 1,35	2�898:. 6 + 4,8	2�;9�;<. 6		��/�		 
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S’ha utilitzat el programari WinEva7 per calcular els esforços que les accions presentades 

generen sobre l’estructura. A la Taula 1, es presenten els esforços màxims a la llinda i al pilar, 

sobre el recolzament i a una distancia “d” (cantell útil) del recolzament. 

Taula 1 Esforços sobre el pòrtic calculats amb WinEva7 

 Esforç Sobre la llinda Sobre el pilar 

Sobre el recolzament 

Moment màxim 9,181 KNm 9,181 KNm 

Axial màxim(A) 6,05 KN 12,38 KN 

Tallant màxim -8,46 KN 7,87 KN 

A una distància “d” 
del recolzament 

Moment 8,014 8,219 KNm 

Axial(A) 6,05 KN 12,38 KN 

Tallant -8,054 KN 7,107 KN 
(A) Compressió (>0); tracció (<0) 

1.2.2 Dimensionament i comprovació de l’armadura 

Es calculen a continuació les resistències de càlcul de l’acer i del formigó: 

= � = = >? = 251,5 = 16,67	�/��� 

=@� = =@>?. = 5001,15 = 434,8	�/��� 

La secció tan del pilar com del llinda és de 20cm x 20cm. Se suposa una armadura longitudinal 

de 12 mm de diàmetre (ф12) i una armadura tranversal de 6 mm de diàmetre (ф6). Es presenta 

a continuació el càlcul del recobriment: 

- Marge de recobriment (Δr) = 10mm 

- Recobriment mínim (rmin) = 20mm 

- Cantell total = 200 mm 

- Cantell útil (d) = 200-10-20-6-6 = 158 mm 

Donat que el pilar és l’element que suporta un moment i un axial superiors, dimensionarem 

l’armadura del pilar i després comprovarem que amb la mateixa armadura (per tal de facilitar 

la construcció) el llinda resisteixi. 

Armadura longitudinal del pilar 

L’armadura dimensionada serà simètrica per facilitar la construcció. Per al dimensionament de 

l’armadura s’utilitzarà el mètode simplificat de càlcul per a seccions rectangulars amb dos 

capes simètriques d’armadura establert a l’Annex 7 de la EHE-08.  

Pel que fa al pòrtic transversal del menjador, l’esforç axial és de compressió. Segons la EHE-08, 

per tant, de signe positiu. L’expressió per al càlcul de l’armadura dependrà doncs del valor de 0,5	A/: 
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0,5 · A/ = 0,5 · = � · B · C = 526,67	�� 

L’axial, que té un valor de 12,38 KN, és inferior a 0,5	A/ i per tant per al càlcul de A.D, que serà 

igual a A.�, utilitzarem la següent expressió: 

A.D = A.� = E�2C − CG6 − ��2 − �� · CC − CG 21 − ��2AH6 = 68,67	�� 

A partir d’aquí calculem l’àrea d’armadura: 

I.D = I.� = A.D=@� = A.�=@� = 158	��� 

Això correspon a 4 barres ф12 a les cantonades del pilar, de forma a que l’àrea final serà de: 

I.DJK���� = I.�JK���� = 226,2	��� 

Comprovem si és superior a l’armadura mínima requerida: 

I�� ��� = 0,04 · I · = �=@� = 61,3	��� 

I-�/���� = 4/1000 · I = 164	��� 

I /����� = 0,3 · I-�/���� = 48	��� 

Efectivament As1=As2 són superiors a les armadures mínimes requerides. 

Comprovació de l’armadura longitudinal de la llinda 

Es comprova a continuació si l’armadura dimensionada per resistir els esforços als que està 

sotmès el pilar, suporta també els esforços als que està sotmès el llinda, que són de             

Md= 9.181 KNm el moment i de Nd = 6,05 KN l’axial. 

La comprovació, tal i com indica a l’Annex 7 de la EHE-08, per a seccions rectangulars sotmeses 

a flexió composta recta i armadura simètrica disposada en dues capes amb recobriments 

iguals, depèn del valor de e0: 

;H = E��� + C − ℎ2 = 6,059,181 + 0,158 − 0,22 = 1,58	� > 0 

Cal calcular també: 

A.D2C − CG6 + 0,125 ∗ AH2C + 2CG − 4;H6 = −387,6	��� < 0 

Així doncs,  
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�" = OPQ;H − 0,5ℎC R� + 2 · A.D2C − CG6A/C − ;H − 0,5ℎC SAH = 7,73	�� 

E" = �" · ;H = 12,17	��� 

Donat que Nu>Nd i Mu>Md l’armadura dimensionada per al pilar resisteix els esforços del llinda. 

D’aquesta manera l’armadura longitudinal estarà composta per 4 barres de ф12 a les 

cantonades. 

Armadura transversal del pilar 

Per al dimensionament de l’armadura transversal tindrem en compte els esforços tallants 

detallats a la Taula 1, que són els següents: 

7�J�������28:	9;TU:V8�;<W6 = −8,46	�� 

7�J����%28:	9;TU:V8�;<W6 = 7,87	�� 

7�J�������28	"d"	del	recolzament6 = −8,054	�� 

7�J����%28	"d"	del	recolzament6 = 7,107	�� 

Definim doncs, el tallant efectiu de càlcul  (Vrd), que donada la geometria del pòrtic i la falta de 

pretesat, serà: 

7%� = 7� 

Dimensionament de l’armadura transversal al llinda 

En primer lloc, cal comprovar que no esgotin les bieles comprimides, és a dir que: 

7%� ≤ 7"D 

Aquesta comprovació es realitza a la secció sobre el recolzament. Calculem doncs, Vu1: 

7"D = � · =D � · BH · C · TUW2e6 + TUW2f61 + TUW�2e6  

Tenint en compte θ=45º i α=90º, el valor de Vu1 és de 159,4 KN de forma que es compleix la 

condició establerta. 

En segon lloc, cal comprovar que no esgotin els muntants traccionats, és a dir que: 

7%� ≤ 7"� 

Aquesta comprovació es realitza a la secció que es troba a una distancia “d” del recolzament i 

per dur-la a terme cal conèixer el moment de fissuració, que es defineix com: 

EK�.,� = = �,� · g, = 1,6	��� <	E�	2�	"d"	del	recolzament6 = 8,014	��� 
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El fet que EK�.,� < E� significa que hi haurà regions fissurades a flexió. El valor de Vu2 es 

calcula doncs de la següent forma: 

7"� = Q0,18? · h · 2100 · i� · = $6D� + 0,15 · jG �R · BH · C = 20,55	�� 

Si calculem l’7"�_�í� ens adonem que és superior a 7"� de manera que,                      

7"� = 7"�_�í� = 23,06	�� > 	7%� = 8,054	�� 

Donat que es compleixen les dues condicions, l’única armadura que col·locarem és la mínima, 

que respon a la següent expressió: 

∑In · =@n�op<f ≥ = �� · BH7,5  

 D’aquesta desigualtat se’n extreu que ∑In > 171	���/�. A continuació cal calcular la 

separació longitudinal entre cèrcols, que, donat que 7%� ≤ 1/57"D es calcula segons la següent 

expressió: 

o� ≤ 0,75 · C · r1 + TUW2f6s = 120�� ≤ 600�� 

Si considerem cèrcols de 6mm de diàmetre de barra, el número de rames de cada cèrcol serà: 

< > In · o�I∅n = 171 ∗ 0,1228,3 = 0,72 

El mínim de rames d’un cèrcol és de 2, i per tant, l’armadura transversal serà de cèrcols de 6 

mm de diàmetre de barra, separats 0,12 m. 

Comprovació de l’ELS a fissuració 

Tal i com indica a la EHE-08 per a la comprovació a fissuració no cal majorar les carregues, de 

forma que ? = 1. 

Els esforços als que estarà sotmès el pòrtic seran de Md=6,58 KNm i Nd=9,1KN. Per a la 

comprovació de fissuració cal, en primer lloc, avaluar l’aparició de fissures per compressió i 

després per tracció: 

- Aparició de fissures per compressió 

Cal que les tensions de compressió al formigó compleixin: 

j ≤ 0,6 · = >,u 

Calculem j , 

j = E>vK�. · w� 
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On: 

E> = 6,58	��� 

w� = 40,7	�� 

vK�. = 23.977	��x 

De forma que, 

j = 11,17 ���� < 0,6 · = >,u = 0,6 · 25 ���� = 15 ���� 

És a dir que es compleix la condició. 

- Aparició de fissures a tracció 

Per aquesta comprovació, la condició que s’ha de compir és la la obertura característica de la 

fissura sigui inferior a la obertura màxima de fissura definida a la pròpia EHE-08, i que en el 

nostre cas és de 0,3 mm. 

y> ≤ y�à� = 0,3	�� 

La obertura característica es calcula de la següent manera: 

y> = z · o� · {.� 

On: 

z = 1,7 

o� = 87,2	�� 

{.� = 0,0011 

De manera que 

y> = 0,07	�� < y�à� 

Es compleixen doncs les condicions de fissuració per compressió i per tracció. 

1.3 Càlcul del pòrtic longitudinal 

1.3.1 Accions 

El pòrtic longitudinal consta de 4 trams de 4 m d’amplada cadascun (el menjador fa 16 m de 

llarg) i 2,9 m d’altura. Les accions aplicades sobre el pòrtic longitudinal són les mateixes que 

sobre el pòrtic transversal i es calculen a continuació: 

Les accions permanents que actuen sobre les llindes són: 

PL1. Pes propi 
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�������� = 2.500 ��� ∗ 0,04�� = 100	�/� = 1	��/� 

PL 2. Pes de la xapa metàl·lica que cobrirà el sostre 

�����	���à�·�� � = 6 ��� · 6,26�� = 37,6	� = 0,376	�� 

PL 3. Elements d’unió per a la construcció del sostre 

���."��ó = 1,5 ��� ∗ 3,13	� = 4,7	�/� = 0,047	��/� 

PL 4. Pes de les encavallades de fusta (considerant una densitat de la fusta de 800kg/m3) 

Sobre el pòrtic longitudinal hi generen càrregues les encavallades que es troben sobre el pòrtic 

transversal, però també les encavallades intermitges. Ambdues generen sobre el pòrtic 

longitudinal una força puntual. El pes de les encavallades és de 168 kg i 310kg respectivament. 

El valor de les accions puntuals és doncs de: 

��� �$������	����% = 1682 � = 84	� = 0,84	��										 
��� �$������	����%���u� = 3102 � = 155	� = 1,55	��								 

PL5. Pes de les bigues de fusta longitudinals 

El sostre del menjador consta de 7 bigues entre cada encavallada. El volum doncs de les 56 

bigues de 2 m de longitud i 10 cm de diàmetre és de 0,88 m3.  

�,�-"�.	�/�-��"�����. = 0,88	��	96	�� 	 · 800 ��� 		 · 6,26	�� = 43,98	� = 0,44	�� 

 

No actuen accions variables sobre la llinda. 

Les accions permanents que actuen sobre el pilar són: 

PP1. Pes propi del pilar 

������% = 2.500 ��� ∗ 0,04�� = 100	�/� = 1	��/� 

Les accions variables que actuen sobre el pilar són: 

VP1. Vent (transversal) 

Es considera el valor de l’acció per unitat de superfície indicat a continuació a falta de valors 

concrets: 
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1$��� = 0,8	 ���� · 3� = 	2,4	��/� 

Els valors representatius de les accions per a la comprovació de ELU s’obtenen aplicant un 

coeficient a les mateixes, que en el cas de les permanents és de 1,35 i en el cas de les variables 

és d’1,5. Així doncs, 

- Combinació d’accions permanents o transitòries aplicades al llinda 

Accions uniformement distribuïdes: 

������� = 2341 + 3436 ∗ 1,35 = 1,413		��/� 

 Accions puntuals 

�./,%�	��	����% = 2342 + 3448 + 3456 ∗ 1,35 = 3,19		�� 

�./,%�	��	 ���%�	��	��	������ = 2342 + 344B + 3456 ∗ 1,35 = 2,37		�� 

- Combinació d’accions permanents o transitòries aplicades al pilar 

S’indica entre parèntesis la direcció de les accions en relació al pilar. 

������� = 331 ∗ 1.35 + 731 ∗ 1.5 = 1,35	2�898:. 6 + 4,8	2�;9�;<. 6		��/�		 
S’ha utilitzat el programari WinEva7 per calcular els esforços que les accions presentades 

generen sobre l’estructura. A la taula 2, es presenten els esforços màxims a la llinda i al pilar, 

sobre el recolzament i a una distancia “d” (cantell útil) del recolzament. 

Taula 2 Esforços sobre el pòrtic calculats amb WinEva7 

 Esforç Sobre la llinda Sobre el pilar 

Sobre el recolzament 

Moment màxim 4,36 1,41 

Axial màxim(A) 4,71 15,44 

Tallant màxim -4,96 0,83 

A una distància “d” 
del recolzament 

Moment 3,65 1,34 

Axial (A) 4,71 15,44 

Tallant -4,24 0,83 
(A)

Compressió (>0); tracció (<0) 

Seguin els mateixos passos detallats per al càlcul de l’armadura del pòrtic transversal, es 

dimensionarà l’armadura del pòrtic longitudinal. Per a facilitar la construcció, tot l’edifici estarà 

armat de forma homogènia, de forma que prendrem com a base la quantia de l’element més 

armat. 

1.3.2 Dimensionament i comprovació de l’armadura 

Dimensionament de l’armadura passiva de la llinda 

L’axial, que té un valor de 4,71 KN, és inferior a 0,5	A/ = 263	�� i per tant el valor d’ A.D i 

d’A.� és: 
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A.D = A.� = 33,55	�� 

A partir d’aquí calculem l’àrea d’armadura: 

I.D = I.� = 77,2	��� 

Això correspon a 1 barra ф12 que té una àrea de 113 mm2. Donada la condició d’agafar 

l’armadura de l’element més armat, es prendran 2 barres ф12 per cada cara de la biga, és a dir 

4 barres ф12 una a cada cantonada de la secció. L’àrea final serà doncs: 

I.DJK���� = I.�JK���� = 226,2	��� 

Aquesta armadura és superior a les armadures mínimes mecàniques i geomètriques 

requerides. 

Comprovació de l’armadura passiva del pilar 

Es calcula en primer lloc l’excentricitat: 

;H = 0,15	� > 0 

Donat que és positiva, es calcula també: 

A.D2C − CG6 + 0,125 ∗ AH2C + 2CG − 4;H6 = −12,03	��� < 0 

De forma que els valor de l’axial i del moment últims són:  

�" = 156,35	�� 

E" = 23,38	��� 

Donat que Nu>Nd i Mu>Md l’armadura dimensionada per al pòrtic transversal resisteix els 

esforços sobre el pòrtic longitudinal. D’aquesta manera l’armadura longitudinal estarà 

composta per 4 barres de ф12 a les cantonades. 

Armadura transversal a la llinda 

Comprovem les bieles comprimides amb el tallant sobre el recolzament: 

7%� = 7� = 4,96	�� ≤ 7"D = 159,12	�� 

Comprovem els muntants traccionats amb el tallant a una distància “d” del recolzament i 

donat que EK�.,� <	E�	: 
7%� = 7� = 4,24	�� ≤ 7"� = 7"�|í} = 22,9	�� 

Armadura transversal al pilar 

Comprovem les bieles comprimides amb el tallant sobre el recolzament: 
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7%� = 7� = 0,83	�� ≤ 7"D = 161,66	�� 

Comprovem els muntants traccionats amb el tallant a una distància “d” del recolzament i 

donat que EK�.,� <	E�	: 
7%� = 7� = 3,65	�� ≤ 7"� = 7"�|í} = 24,17	�� 

Les condicions es compleixen ambdues tan pel pilar com pel llindar, per tant l’armadura 

necessària serà la mínima requerida, que ha estat calculada a l’apartat anterior i que consta de 

cèrcols de 6 mm de diàmetre de barra, separats 0,12 m. 

Comprovació de l’ELS a fissuració 

El moment representatiu que equival al moment de càlcul en el cas de les comprovacions ELS 

es: 

E� = 4,36	��� 

Comprovem la fissuració a compressió: 

j = 7,4 ���� < 0,6 · = >,u = 15 ���� 

y> = 0,05	�� < y�à� = 0,3 

Les condicions de fissuració també es compleixen. 

1.4 Detall armadura pilars i llindes 

Els elements estructurals del menjador, que consten de pilars i llindes de secció quadrada 20 

cm x 20 cm, fets amb formigó HA-25, caldrà armar-los amb armadura B-500S en la següent 

quantitat: 

- Armadura longitudinal: 4 barres ф12 a les cantonades 

- Armadura transversals: cèrcols ф6 cada 0,12m 

El recobriment nominal és de 30 mm. 

A continuació comprovarem que es compleixen les condicions respecte la disposició de les 

armadures: 

- Transversal (o� = 120	��;	∅� = 6	��) 

o� ≤ 15 · ∅��� = 15 ∗ 12�� = 180�� 

∅� ≥ 1/4 · ∅�à� = 1/4 ∗ 12�� = 3�� 

- Longitudinal (o = 11,6	��; 	∅ = 12	��) 
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o ≤ 300	�� i o ≤ 3 · B = 3 · 200 = 600	�� 

A la Figura 1, es presenta un esquema de l’armadura. 

Figura 1 Detalls de l’armadura dels elements estructurals del menjador 

 

Totes les armadures requerides per a l’armat del menjador, tant sigui dels pilars, com dels 

llindars han estat també dimensionats, utilitzant hipòtesis de càrrega conservadores amb el 

software CYPE 2013. 

Els resultats obtinguts coincideixen o impliquen menys armadura que la calculada en aquest 

apartat, de forma que els càlculs queden verificats (veure l’apendix d’aquest annex). 

1.5 Dimensionament de l’armadura de la llosa 

En el cas de la llosa, l’armadura s’ha dimensionat utilitzant el programa CYPE 2013. Per 

reproduir l’estructura s’han considerat bigues d’unió entre els pilars i un pany de 30 cm de 

profunditat que uneix totes les bigues entre elles (veure Figura 2) 

Figura 2 Estructura base per al dimensionament de la llosa 

 

L’armadura resultant, calculada pel programa és la que es presenta a continuació i es la que es 

projectarà. 

- Armadura de les bigues d’unió dels pilars en la secció longitudinal del menjador 
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Figura 3 Detalls de l’armadura dels elements estructurals del menjador 

 

- Armadura de les bigues d’unió dels pilars en la secció transversal del menjador 

Figura 4 Detalls de l’armadura dels elements estructurals del menjador 

 

- Armadura del pany que uneix totes les bigues entre elles 

Figura 5 Detalls de l’armadura dels elements estructurals del menjador 

 
 

L’armadura presentada està detallada també al Plànol 20. 
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2 Latrina 

2.1 Descripció de l’estructura 

Les latrines estan cobertes amb una caseta que consta de 3 pòrtics separats entre ells 4 m, de 

forma que la longitud total d’aquesta és de 8m. L’amplada de la caseta és de 3,2 m i l’alçada 

per sobre del nivell del terra de 3,95 m. La latrina que disposa de fosses a la part posterior de 

forma que el pòrtic que es planteja per al càlcul de l’armadura és ortogonal asimètric. 

Les dimensions dels pòrtics són doncs, 3,2 m d’amplada, 4,7 m de pilar posterior i 3,95 m de 

pilar frontal. 

Per donar continuïtat a la tipologia d’estructures existents a l’escola i per facilitar la 

construcció del nou menjador, tots els pòrtics que el conformin i tan els pilars com el llinda 

tindran una secció quadrada de 20 cm x 20 cm.  

El formigó serà HA-25 i l’acer B-500 S. 

En relació al sostre es projecten encavallades de fusta triangulars de 3,2 m d’ample, 1 d’alçada 

i  espaiades 2m (veure detalls al Plànol 8), que unides mitjançant bigues de fusta i cobertes 

amb xapa metàl·lica formaran la teulada de dues aigües. 

2.2 Càlcul del pòrtic transversal 

2.2.1 Accions 

Les accions permanents que actuen sobre la llinda són: 

PL1. Pes propi 

�������� = 2.500 ��� ∗ 0,04�� = 100	�/� = 1	��/� 

PL 2. Pes de la xapa metàl·lica que cobrirà el sostre 

�����	���à�·�� � = 6 ��� ∗ 16	��3,2	� = 30,2	�/� = 0,302	��/� 

PL 3. Elements d’unió per a la construcció del sostre 

���."��ó = 1,5 ��� ∗ 4	� = 6	�/� = 0,06	��/� 

PL 4. Pes de les encavallades de fusta (considerant una densitat de la fusta de 800kg/m3) 

Cada encavallada situada sobre el pòrtic ortogonal formada per bigues de fusta de 10, 15 i 20 

cm, pesa 97,6 kg. La càrrega que genera cada encavallada sobre el pòrtic en el qual se suporta 

és triangular i respon a la següent expressió: 

��� �$������	����% = 0,3125 · (			��/�											(	[0, 1,6] 
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El paràmetre x, correspon al punt del llinda en que es vol quantificar la càrrega i té valor 0 als 

dos pilars (x=0) i valor 0,055 KN al centre del llinda (x=3). 

PL5. Pes de les bigues de fusta longitudinals 

El sostre del menjador consta de 7 bigues entre cada encavallada. El volum doncs de les 20 

bigues de 2 m de longitud i 10 cm de diàmetre és de 0,316 m3.  

�,�-"�.	�/�-��"�����. = 0,316	��	27	�� 	 · 800 ��� 		 · 4� = 37,5	�/� = 0,375	��/� 

 

No actuen accions variables sobre el llinda. 

Les accions permanents que actuen sobre el pilar són: 

PP1. Pes propi del pilar 

������% = 2.500 ��� ∗ 0,04�� = 100	�/� = 1	��/� 

Les accions variables que actuen sobre el pilar són: 

VP1. Vent (transversal) 

Es considera el valor de l’acció per unitat de superfície indicat a continuació a falta de valors 

concrets: 

1$��� = 0,8	 ���� · 4� = 	3,2	��/� 

Els valors representatius de les accions per a la comprovació de ELU s’obtenen aplicant un 

coeficient a les mateixes, que en el cas de les permanents és de 1,35 i en el cas de les variables 

és d’1,5. Així doncs, 

- Combinació d’accions permanents o transitòries aplicades al llinda 

������� = 2341 + 342 + 343 + 344 + 3456 ∗ 1,35 = 2,34 + 0,422 · (		��/�								([0,3] 
- Combinació d’accions permanents o transitòries aplicades al pilar 

S’indica entre parèntesis la direcció de les accions en relació al pilar. 

������� = 331 ∗ 1.35 + 731 ∗ 1.5 = 1,35	2�898:. 6 + 4,8	2�;9�;<. 6		��/�		 
Al igual que pel càlcul del menjador s’ha utilitzat el programari WinEva7 per calcular els 

esforços que les accions presentades generen sobre l’estructura. A la taula 3, es presenten els 

esforços màxims a la llinda i al pilar, sobre el recolzament i a una distancia “d” (cantell útil) del 

recolzament. 
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Taula 3 Esforços sobre el pòrtic calculats amb WinEva7 

 Esforç Sobre la llinda Sobre el pilar 

Sobre el recolzament 

Moment màxim 10,53 KNm 19 KNm 

Axial màxim(A) 6,16 KN 5,91 KN 

Tallant màxim 8 KN 11,84 KN 

A una distància “d” 
del recolzament 

Moment 9,36 17,13 KNm 

Axial(A) 6,16 KN 5,91 KN 

Tallant 7,62 KN 11,84 KN 
(B) Compressió (>0); tracció (<0) 

Per al dimensionament de l’armadura necessària als elements estructurals de la latrina se 

segueixen els mateixos passos que per al càlcul de l’armadura del menjador, els resultats 

principals del càlcul es presenten a continuació, tan per la llinda com pel pilar. 

2.2.2 Dimensionament i comprovació de l’armadura 

Dimensionament de l’armadura passiva del pilar 

El pilar del pòrtic que suporta majors càrregues està sotmès a un esforç axial variable que en 

calgunes seccions és de compressió i en d’altres de tracció. Comprovarem doncs les dues 

seccions: 

L’axial a compressió, que té un valor de 5,91 KN, és inferior a 0,5	A/ = 263	�� i per tant el 

valor d’ A.D i d’A.� és: 

A.D = A.� = 158,74	�� 

A partir d’aquí calculem l’àrea d’armadura: 

I.D = I.� = 365,1	��� 

L’axial a tracció, que té un valor de -0,43 KN, és inferior a 0,5	A/ = 263	�� i per tant el valor 

d’ A.D i d’A.� és: 

A.D = A.� = 164,01	�� 

A partir d’aquí calculem l’àrea d’armadura: 

I.D = I.� = 377,2	��� 

L’àrea d’armadura requerida tan a la secció a tracció com a la secció a compressió correspon a 

4 barres ф12 d’armadura a tracció i 4 barres ф12 d’armadura a compressió. L’àrea final serà 

doncs: 

I.DJK���� = I.�JK���� = 452,39	��� 

Aquesta armadura és superior a les armadures mínimes mecàniques i geomètriques 

requerides. 

Comprovació de l’armadura passiva de la llinda 
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La comprovació de la llinda la farem relativa a 2 barres ф12 d’armadura a tracció i dues barres 

ф12 d’armadura a comrpessió. Es calcula en primer lloc l’excentricitat: 

;H = 1,77	� > 0 

Donat que és positiva, es calcula també: 

A.D2C − CG6 + 0,125 ∗ AH2C + 2CG − 4;H6 = −438,08	��� < 0 

De forma que els valor de l’axial i del moment últims són:  

�" = 6,84	�� 

E" = 12,09	��� 

Donat que Nu>Nd i Mu>Md l’armadura dimensionada per al pòrtic transversal resisteix els 

esforços sobre el pòrtic longitudinal. D’aquesta manera l’armadura longitudinal estarà 

composta per 4 barres de ф12 a les cantonades. 

Armadura transversal a la llinda 

Comprovem les bieles comprimides amb el tallant sobre el recolzament: 

7%� = 7� = 8	�� ≤ 7"D = 159,5	�� 

Comprovem els muntants traccionats amb el tallant a una distància “d” del recolzament i 

donat que EK�.,� <	E�	: 
7%� = 7� = 7,62	�� ≤ 7"� = 7"�|í} = 23,07	�� 

Armadura transversal al pilar 

Comprovem les bieles comprimides amb el tallant sobre el recolzament: 

7%� = 7� = 11,84	�� ≤ 7"D = 159,4	�� 

Comprovem els muntants traccionats amb el tallant a una distància “d” del recolzament i 

donat que EK�.,� <	E�	: 
7%� = 7� = 9,36	�� ≤ 7"� = 7"�|í} = 23,04	�� 

Les condicions es compleixen ambdues, tan pel pilar com pel dintel, per tant l’armadura 

necessària serà la mínima requerida, que ha estat calculada a l’apartat anterior i que constade 

cèrcols de 6 mm de diàmetre de barra, separats 0,12 m. 

Comprovació de l’ELS a fissuració 

El moment representatiu que equival al moment de càlcul en el cas de les comprovacions ELS 

es: 
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E� = 12,61	��� 

Comprovem la fissuració a compressió: 

j = 14,67 ���� < 0,6 · = >,u = 15 ���� 

y> = 0,06	�� < y�à� = 0,3 

Les condicions de fissuració també es compleixen. 

2.3 Càlcul del pòrtic longitudinal 

2.3.1 Accions 

El pòrtic longitudinal consta de 2 trams de 4 m d’amplada cadascun i 4,7 m d’altura. Les 

accions aplicades sobre el pòrtic longitudinal són les mateixes que sobre el pòrtic transversal i 

es calculen a continuació: 

Les accions permanents que actuen sobre les llindes són: 

PL1. Pes propi 

�������� = 2.500 ��� ∗ 0,04�� = 100	�/� = 1	��/� 

PL 2. Pes de la xapa metàl·lica que cobrirà el sostre 

�����	���à�·�� � = 6 ��� · 4	�� = 24	� = 0,24	�� 

PL 3. Elements d’unió per a la construcció del sostre 

���."��ó = 1,5 ��� ∗ 2	� = 3	�/� = 0,03	��/� 

PL 4. Pes de les encavallades de fusta (considerant una densitat de la fusta de 800kg/m3) 

Sobre el pòrtic longitudinal hi generen càrregues les encavallades que es troben sobre el pòrtic 

transversal, però també les encavallades intermitges. Ambdues generen sobre el pòrtic 

longitudinal una força puntual. El pes de les encavallades és de 97,6 kg i 186,3kg 

respectivament. El valor de les accions puntuals és doncs de: 

��� �$������	����% = 97,62 � = 48,8	� = 0,49	��										 
��� �$������	����%���u� = 186,32 � = 93,16	� = 0,93	��								 

PL5. Pes de les bigues de fusta longitudinals 
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El sostre del menjador consta de 7 bigues entre cada encavallada. El volum doncs de les 56 

bigues de 2 m de longitud i 10 cm de diàmetre és de 0,88 m3.  

�,�-"�.	�/�-��"�����. = 	0,0936���� 		 · 1,59 · 2 = 29,8	� = 0,298	�� 

 

No actuen accions variables sobre la llinda. 

Les accions permanents que actuen sobre el pilar són: 

PP1. Pes propi del pilar 

������% = 2.500 ��� ∗ 0,04�� = 100	�/� = 1	��/� 

Les accions variables que actuen sobre el pilar són: 

VP1. Vent (transversal) 

Es considera el valor de l’acció per unitat de superfície indicat a continuació a falta de valors 

concrets: 

1$��� = 0,8	 ���� · 1,59� = 	1,27	��/� 

Els valors representatius de les accions per a la comprovació de ELU s’obtenen aplicant un 

coeficient a les mateixes, que en el cas de les permanents és de 1,35 i en el cas de les variables 

és d’1,5. Així doncs, 

- Combinació d’accions permanents o transitòries aplicades al llinda 

Accions uniformement distribuïdes: 

������� = 2341 + 3436 ∗ 1,35 = 1,39		��/� 

 Accions puntuals 

�./,%�	��	����% = 2342 + 3448 + 3456 ∗ 1,35 = 1,39	�� 

�./,%�	��	 ���%�	��	��	������ = 2342 + 344B + 3456 ∗ 1,35 = 1,98		�� 

- Combinació d’accions permanents o transitòries aplicades al pilar 

S’indica entre parèntesis la direcció de les accions en relació al pilar. 

������� = 331 ∗ 1.35 + 731 ∗ 1.5 = 1,35	2�898:. 6 + 1,91	2�;9�;<. 6		��/�		 
A la taula 4, es presenten els esforços màxims a la llinda i al pilar, sobre el recolzament i a una 

distancia “d” (cantell útil) del recolzament. 
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Taula 4 Esforços sobre el pòrtic calculats amb WinEva7 

 Esforç Sobre la llinda Sobre el pilar 

Sobre el recolzament 

Moment màxim 4,728 6,309 

Axial màxim(A) 3,11 10,49 

Tallant màxim 4,78 4,05 

A una distància “d” 
del recolzament 

Moment 3,364 6,14 

Axial (A) 3,11 10,49 

Tallant 3,21 4,05 
(A)

Compressió (>0); tracció (<0) 

2.3.2 Dimensionament i comprovació de l’armadura 

Dimensionament de l’armadura passiva del pilar 

L’axial, que té un valor de 10,49 KN, és inferior a 0,5	A/ = 263	�� i per tant el valor d’ A.D i 

d’A.� és: 

A.D = A.� = 45,49	�� 

A partir d’aquí calculem l’àrea d’armadura: 

I.D = I.� = 104,6	��� 

L’àrea d’armadura requerida correspon a 4 barres ф12 a les cantonades. L’àrea final serà 

doncs: 

I.DJK���� = I.�JK���� = 226,19	��� 

Aquesta armadura és superior a les armadures mínimes mecàniques i geomètriques 

requerides. 

Comprovació de l’armadura passiva de la llinda 

Es calcula en primer lloc l’excentricitat: 

;H = 1,58	� > 0 

Donat que és positiva, es calcula també: 

A.D2C − CG6 + 0,125 ∗ AH2C + 2CG − 4;H6 = −338,3	��� < 0 

De forma que els valor de l’axial i del moment últims són:  

�" = 7,71	�� 

E" = 12,17	��� 

Donat que Nu>Nd i Mu>Md l’armadura dimensionada per al pòrtic transversal resisteix els 

esforços sobre el pòrtic longitudinal. D’aquesta manera l’armadura longitudinal estarà 

composta per 4 barres de ф12 a les cantonades. 
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Armadura transversal a la llinda 

Comprovem les bieles comprimides amb el tallant sobre el recolzament: 

7%� = 7� = 4,78	�� ≤ 7"D = 158,7	�� 

Comprovem els muntants traccionats amb el tallant a una distància “d” del recolzament i 

donat que EK�.,� <	E�	: 
7%� = 7� = 3,21	�� ≤ 7"� = 7"�|í} = 22,71	�� 

Armadura transversal al pilar 

Comprovem les bieles comprimides amb el tallant sobre el recolzament: 

7%� = 7� = 4,05	�� ≤ 7"D = 160,5	�� 

Comprovem els muntants traccionats amb el tallant a una distància “d” del recolzament i 

donat que EK�.,� <	E�	: 
7%� = 7� = 3,36	�� ≤ 7"� = 7"�|í} = 23,6	�� 

Les condicions es compleixen ambdues, tan pel pilar com per la llinda, per tant l’armadura 

necessària serà la mínima requerida, que ha estat calculada a l’apartat anterior i que consta de 

cèrcols de 6 mm de diàmetre de barra, separats 0,12 m. 

Comprovació de l’ELS a fissuració 

El moment representatiu que equival al moment de càlcul en el cas de les comprovacions ELS 

es: 

E� = 4,15	��� 

Comprovem la fissuració a compressió: 

j = 7,04 ���� < 0,6 · = >,u = 15 ���� 

y> = 0,04	�� < y�à� = 0,3 

Les condicions de fissuració també es compleixen. 

2.4 Detall armadura pilars i llindes 

Els elements estructurals de la latrina, que consten de pilars i llindes de secció quadrada 20 cm 

x 20 cm, fets amb formigó HA-25, caldrà armar-los amb armadura B-500S en la següent 

quantitat: 

- Llindes: 

 Armadura longitudinal: 4 barres ф12 a les cantonades 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  23 Annex 08. Càlculs estructurals

 

 Armadura transversals: cèrcols ф6 cada 0,12m 

- Pilars: 

 Armadura longitudinal: 4 barres ф12 a cada cara de la secció 

 Armadura transversals: cèrcols ф6 cada 0,12m 

El recobriment nominal és de 30 mm. 

A continuació comprovarem que es compleixen les condicions respecte la disposició de les 

armadures: 

- Transversal (o� = 120	��;	∅� = 6	��) 

o� ≤ 15 · ∅��� = 15 ∗ 12�� = 180�� 

∅� ≥ 1/4 · ∅�à� = 1/4 ∗ 12�� = 3�� 

- Longitudinal (o = 3,7	��; 	∅ = 12	��) 

o ≤ 300	�� i o ≤ 3 · B = 3 · 200 = 600	�� 

A les Figures 6 i 7, es presenten dos esquemes dels detalls de l’armadura als llindars i als pilars. 

Figura 6 Detalls de l’armadura dels llindars de la latrina 

 

Figura 7 Detalls de l’armadura dels pilars de la latrina 

 

Totes les armadures requerides per a l’armat de la latrina, tant sigui dels pilars, com dels 

llindars, com de la llosa, han estat també dimensionats, utilitzant hipòtesis de càrrega 

conservadores amb el software CYPE 2013. 
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Els resultats obtinguts coincideixen o impliquen menys armadura que la calculada en aquest 

apartat, de forma que els càlculs queden verificats (veure l’apendix d’aquest annex). 

2.5 Dimensionament de l’armadura de la llosa 

En el cas de la llosa el càlcul amb el CYPE s’ha realitzat considerant bigues d’unió entre els 

pilars i un pany de 30 cm de profunditat que uneix totes les bigues entre elles (veure Figura 8) 

 
Figura 8 Estructura base per al dimensionament de la llosa 

 

L’armadura resultant, calculada pel programa és la que es presenta a continuació i es la que es 

projectarà. 

- Armadura de les bigues d’unió dels pilars en la secció longitudinal de la latrina 

Figura 9 Detalls de l’armadura dels elements estructurals de la latrina 
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- Armadura de les bigues d’unió dels pilars en la secció longitudinal de la latrina 

Figura 10 Detalls de l’armadura dels elements estructurals de la latrina 

 
- Armadura del pany 

Figura 11 Detalls de l’armadura dels elements estructurals de la latrina

 
 

L’armadura presentada està detallada també al Plànol 9. 

2.6 Càlcul de l’armadura de la llosa sobre les fosses 

Per al càlcul de l’armadura del terra de la latrina, és a dir, el terra dels lavabos i el del passadís, 

s’ha utilitzat directament el software CYPE2013. Els resultats obtinguts són els que es 

presenten al Plànol 9. 

3 Tanc sèptic 

Per al càlcul de l’armadura del terra de la latrina, és a dir, el terra dels lavabos i el del passadís, 

s’ha utilitzat el software CYPE2013. Els resultats obtinguts són els que es presenten al Plànol 

15. 
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APENDIX 1:   

COMPROVACIONS I ARMADURES MENJADOR 
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Es presenten, a tall d’exemple, les comprovacions que realitza el programa CYPE2013 d’un dels pilars del menjador. 

ÍNDEX 

1.- SOSTRE 1  
2.- ARRENCAMENT  

 
 

Comprovacions del pilar P1 

 

1.- SOSTRE 1 

 
Dades del pilar 

 

Geometria 
Dimensions : 20x20 cm 
Tram : 0.000/2.900 m 
Alçada lliure : 2.70 m 
Recobriment geomètric : 3.0 cm 
Grandària màxima de granulat : 15 mm 

 

Materials Longitud de vinclament 
Formigó : HA-25, Yc=1.5 
Acer : B 500 S, Ys=1.15 

 

Pla ZX : 2.70 m 
Pla ZY : 2.70 m 

 

Armadura longitudinal Estreps 
Cantonada : 4Ø12 
Quantia : 1.13 % 

 

Perimetral : 1eØ6 
Separació : 6 - 15 - 10 cm 

 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  28 Annex 08. Càlculs estructurals

 

Disposicions relatives a les armadures (EHE-08, Articles 42.3, 54 i 69.4.1.1)  

Armadura longitudinal  
     

La distància lliure dl, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades 
consecutives ha de ser igual o superior a smin (Article 69.4.1.1):       

 

  
104 mm ≥ 20 mm 

 

On: 
     

smin: Valor màxim de s1, s2, s3.  smin :  20 mm 

 

 

s1 :  20 mm 

 

 

s2 :  19 mm 

 

 

s3 :  12 mm 
Essent: 

     
da: Grandària màxima del granulat.  da :  15 mm 
Ømax: Diàmetre de la barra comprimida 
més gruixuda.  Ømax :  12 mm 

La separació entre dues barres consecutives de l'armadura principal ha de 
ser de 350 mm com a màxim (Article 54):      

 
  

116 mm ≤ 350 mm 
 

El diàmetre de la barra comprimida més prima no serà inferior a 12 mm 
(Article 54):      

 

  
12 mm ≥ 12 mm 

 

 
Estreps  

     
La distància lliure dl, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives ha de ser 
igual o superior a smin (Article 69.4.1.1):       



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  29 Annex 08. Càlculs estructurals

 

 

  
54 mm ≥ 20 mm 

 

On: 
     

smin: Valor màxim de s1, s2, s3.  smin : 20 mm 

 

 

s1 : 20 mm 

 

 

s2 : 19 mm 

 

 

s3 : 6 mm 
Essent: 

     
da: Grandària màxima del granulat.  da : 15 mm 
Ømax: Diàmetre de la barra més gruixuda de l'armadura 
transversal.  Ømax : 6 mm 

Per poder tenir en compte les armadures passives en compressió, és necessari que vagin 
subjectes per cèrcols o estreps on la separació st i diàmetre Øt compleixin (Article 42.3.1):       

 

  
60 mm ≤ 180 mm 

 

 

  
60 mm ≤ 200 mm 

 

On: 
     

Ømin: Diàmetre de la barra comprimida més prima.  Ømin : 12 mm 
bmin: Dimensió mínima de la secció.  bmin : 200.00 mm 

 

  
6 mm ≥ 3 mm 

 

On: 
     

Ømax: Diàmetre de la barra comprimida més gruixuda.  Ømax : 12 mm 
 
 

Armadura mínima i màxima (EHE-08, Article 42.3)  
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Quantia geomètrica mínima d'armadura principal (Article 42.3.5)  
     

La quantia geomètrica d'armadura principal ρl en pilars amb barres d'acer 
fyk=500.0 MPa ha de complir:       

 

  
0.0113 ≥ 0.0040 

 

Armadura longitudinal mínima per a seccions en compressió 
simple o composta (Article 42.3.3)       
En seccions sotmeses a compressió simple o composta, les armadures 
principals han de complir la següent limitació:      

 
  

180.96 kN ≥ 5.99 kN 
 

On: 
     

A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's :  4.52 cm² 
fyc,d: Resistència de càlcul de l'acer a compressió.  fyc,d :  400.0 MPa 

      
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd :  59.93 kN 

Armadura longitudinal màxima per a seccions en compressió 
simple o composta (Article 42.3.3)       
En seccions sotmeses a compressió simple o composta, les armadures 
principals han de complir la següent limitació:      

 
  

180.96 kN ≤ 666.67 kN 
 

On: 
     

A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's :  4.52 cm² 
fyc,d: Resistència de càlcul de l'acer a compressió.  fyc,d :  400.0 MPa 

      
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd :  16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac :  400.00 cm² 
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Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) (EHE-08, Article 44)  

S'ha de satisfer: 
     

 
 

η : 
0.02

3 
 

 On: 
     

Vrd1: Esforç tallant efectiu de càlcul.  
Vrd1,x 

:
 0.54 kN 

Vrd1,y 
:
 3.54 kN 

Vu1: Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en 
l'ànima.  Vu1 

:
 
158.0

0 kN 

 

 

η : 
0.12

4 
 

 On: 
     

Vrd2: Esforç tallant efectiu de càlcul.  Vrd2,x : 0.54 kN 
Vrd2,y : 3.54 kN 

Vu2: Esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima.  Vu2 : 
28.9

3 kN 
Els esforços sol·licitants de càlculo pàssims es produeixen en 'Cap', per a la combinació 
d'hipòtesis 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).      
Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en l'ànima.  

     
L'esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua de l'ànima es dedueix de la següent 
expressió:      
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Tallant en la direcció X: 
     

 
 

Vu1 : 
158.

00 kN 
On: 

     
K: Coeficient que depèn de l'esforç axial.  K : 1.00 

 
 

      
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), 
calculada tenint en compte la compressió absorbida per les 
armadures.  σ´

cd : -1.1 MPa 

 

 

     

Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 
55.5

4 kN 

Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 
400.

00 cm² 
A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 2.26 cm² 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 
434.

8 MPa 
f1cd: Resistència a compressió del formigó  f1cd : 10.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 
200.

00 mm 

d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de flexió.  d : 
158.

00 mm 
α: Angle dels estreps amb l'eix de la peça.  α : 90.0 graus 
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θ: Angle entre la biela de compressió de formigó i l'eix de la peça.  θ : 45.0 graus 
Tallant en la direcció Y: 

     

 

 

Vu1 : 
158.

00 kN 
On: 

     
K: Coeficient que depèn de l'esforç axial.  K : 1.00 

 
 

      
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), 
calculada tenint en compte la compressió absorbida per les 
armadures.  σ´

cd : -1.1 MPa 

 

 

     

Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 
55.5

4 kN 

Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 
400.

00 cm² 
A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 2.26 cm² 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 
434.

8 MPa 
f1cd: Resistència a compressió del formigó  f1cd : 10.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 
200.

00 mm 

d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de flexió.  d : 
158.

00 mm 
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α: Angle dels estreps amb l'eix de la peça.  α : 90.0 graus 
θ: Angle entre la biela de compressió de formigó i l'eix de la peça.  θ : 45.0 graus 

Els esforços sol·licitants de càlculo pàssims es produeixen en 'Cap', per a la combinació 
d'hipòtesis 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).      
Esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima.  

     
Tallant en la direcció X: 

     
L'esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima en peces sense armadura de 
tallant s'obté com:      

 

 

Vu2 : 
26.4

2 kN 
amb un valor mínim de: 

     

 
 

Vu2,m

in : 
28.9

3 kN 
On: 

     

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 
200.

00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de 
flexió.  d : 

158.

00 mm 
γc: Coeficient de minoració de la resistència del formigó.  γc : 1.5 

 
ξ: Coeficient que depèn del cantell útil 'd'.  ξ : 2.00 

 

 
 

     

fcv: Resistència efectiva del formigó a tallant en N/mm².  fcv : 25.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), calculada 
tenint en compte la compressió absorbida per les armadures.  σ´

cd : 1.4 MPa 
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Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 
55.5

4 kN 

Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 
400.

00 cm² 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

ρl: Quantia geomètrica de l'armadura longitudinal principal de tracció.  ρl : 
0.00

72  

 

 

     
As: Àrea de l'armadura longitudinal principal de 
tracció.  As : 2.26 cm² 

Tallant en la direcció Y: 
     

L'esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima en peces sense armadura de 
tallant s'obté com:      

 

 

Vu2 : 
26.4

2 kN 
amb un valor mínim de: 

     

 

 

Vu2,m

in : 
28.9

3 kN 
On: 

     

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 
200.

00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de 
flexió.  d : 

158.

00 mm 
γc: Coeficient de minoració de la resistència del formigó.  γc : 1.5 

 
ξ: Coeficient que depèn del cantell útil 'd'.  ξ : 2.00  
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fcv: Resistència efectiva del formigó a tallant en N/mm².  fcv : 25.0 MPa 

 

      
fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 

σ´
cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), calculada 

tenint en compte la compressió absorbida per les armadures.  σ´
cd : 1.4 MPa 

 

 

     

Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 
55.5

4 kN 

Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 
400.

00 cm² 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

ρl: Quantia geomètrica de l'armadura longitudinal principal de tracció.  ρl : 
0.00

72  

 

 

     
As: Àrea de l'armadura longitudinal principal de 
tracció.  As : 2.26 cm² 

 
 

Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) (EHE-08, Article 42)  

Els esforços sol·licitants de càlculo pàssims es produeixen en 'Cap', per a la combinació d'hipòtesis 
1.35·G+1.5·Qa+0.9·V(-Yexc.+).      
S'ha de satisfer: 
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η : 0.337 
 

 

 
Comprovació de resistència de la secció (η1)  

     
Ned,Med són els esforços de càlcul de primer ordre, incloent, si s'escau, l'excentricitat 
mínima segons 42.2.1:       

Ned: Esforç normal de càlcul.  Ned : 56.34 kN 
Med: Moment de càlcul de primer ordre.  Med,x : 6.98 kN·m 

Med,y : -2.22 kN·m 
NRd,MRd són els esforços que produeixen l'esgotament de la secció amb les mateixes 
excentricitats que els esforços sol·licitants de càlcul pèssims.       

NRd: Axial d'esgotament.  NRd : 167.29 kN 
MRd: Moments d'esgotament.  MRd,x : 20.73 kN·m 

MRd,y : -6.59 kN·m 
On: 
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Essent: 

     
ee: Excentricitat de primer ordre. Es calcula tenint en 
compte l'excentricitat mínima emin segons l'article 
42.2.1.  

ee,x : -39.39 mm 

ee,y : 123.93 mm 
En aquest cas, les excentricitats e0,x i e0,y 
són superiors a la mínima.       

 

 

     

On: 
     

En l'eix x:  
     

 

 

emin : 20.00 mm 
h: Cantell 
de la secció 
en el pla de 
flexió 
considerat.  h : 200.00 mm 

 

 

e0 : -39.39 mm 

 On: 
     

Md: 
Moment de 
càlcul de 
primer 
ordre.  Md : -2.22 kN·m 
Nd: Esforç 
normal de Nd : 56.34 kN 
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càlcul.  
En l'eix y:  

     
 

 

emin : 20.00 mm 
h: Cantell 
de la secció 
en el pla de 
flexió 
considerat.  h : 200.00 mm 

 

 

e0 : 123.93 mm 

 On: 
     

Md: 
Moment de 
càlcul de 
primer 
ordre.  Md : 6.98 kN·m 
Nd: Esforç 
normal de 
càlcul.  Nd : 56.34 kN 

Comprovació de l'estat limiti d'inestabilitat  
     

En l'eix x:  
     

Els efectes de segon ordre poden ser menyspreats, ja que l'esveltesa mecànica del 
suport λ és menor que l'esveltesa límit inferior λinf indicada en 43.1.2.       

 
 

λ : 46.77 
 

 
On: 

     
l0: Longitud de vinclament.  l0 : 2.700 m 
ic: Radi de gir de la secció de formigó.  ic : 5.77 cm 
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Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
I: Inèrcia.  I : 13333.33 cm4 

 
 

λinf : 69.47  

 
On: 

     
e2: Excentricitat de primer ordre corresponent al 
major moment, considerada positiva.  e2 : 123.93 mm 
e1: En estructures traslacionals és igual a e2.  e1 : 123.93 mm 
h: Cantell de la secció en el pla de flexió considerat.  h : 200.00 mm 
C: Coeficient que depèn de la disposició 
d'armadures.  C : 0.24  
ν: Axial adimensional o reduït de càlcul que sol·licita 
el suport.  ν : 0.08  

 
 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 56.34 kN 
fcd: Resistència de càlcul a 
compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de 
formigó.  Ac : 400.00 cm² 

En l'eix y:  
     

Els efectes de segon ordre poden ser menyspreats, ja que l'esveltesa mecànica del 
suport λ és menor que l'esveltesa límit inferior λinf indicada en 43.1.2.       

 
 

λ : 46.77 
 

 
On: 

     
l0: Longitud de vinclament.  l0 : 2.700 m 
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ic: Radi de gir de la secció de formigó.  ic : 5.77 cm 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
I: Inèrcia.  I : 13333.33 cm4 

 
 

λinf : 87.85  

 
On: 

     
e2: Excentricitat de primer ordre corresponent al 
major moment, considerada positiva.  e2 : -39.39 mm 
e1: En estructures traslacionals és igual a e2.  e1 : -39.39 mm 
h: Cantell de la secció en el pla de flexió considerat.  h : 200.00 mm 
C: Coeficient que depèn de la disposició 
d'armadures.  C : 0.24  
ν: Axial adimensional o reduït de càlcul que sol·licita 
el suport.  ν : 0.08  

 
 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 56.34 kN 
fcd: Resistència de càlcul a 
compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de 
formigó.  Ac : 400.00 cm² 

Càlcul de la capacitat resistent  
     

El càlcul de la capacitat resistent última de les seccions s'efectua a partir de les hipòtesis 
generals següents (Article 42.1):      
(a) L'esgotament es caracteritza pel valor de la deformació en determinades fibres de la 

secció, definides pels dominis de deformació d'esgotament. 
 

     
(b) Les deformacions del formigó segueixen una llei plana. 
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(c) Les deformacions εs de les armadures passives es mantenen iguals a les del formigó que 
les envolta.  

 

     
(d) Diagrames de càlcul. 

      
(i) El diagrama de càlcul tensió-deformació del formigó és del tipus paràbola 

rectangle. No es considera la resistència del formigó a tracció. 
 

     
 

 

 

fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
εc0: Deformació de ruptura del formigó en compressió simple.  εc0 : 0.0020  
εcu: Deformació de ruptura del formigó en flexió.  εcu : 0.0035  
Es considera com a resistència de càlcul del formigó en compressió el valor: 

     

 
 

     
αcc: Factor que té en compte el cansament del formigó quan està sotmès a alts nivells de 
tensió de compressió a causa de càrregues de llarga durada.  αcc : 1.00  
fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
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γc: Coeficient de minoració de la resistència del formigó.  γc : 1.5 
 

(ii) S'adopta el següent diagrama de càlcul tensió-deformació de l'acer de les armadures passives. 
      

 

 

 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 
εmax: Deformació màxima de l'acer en tracció.  εmax : 0.0100  
εcu: Deformació de ruptura del formigó en flexió.  εcu : 0.0035  
Es considera com a resistència de càlcul de l'acer el valor: 

     

 

 

     
fyk: Resistència característica de projecte  fyk : 500.0 MPa 
γs: Coeficient parcial de seguretat.  γs : 1.15 

 
S'apliquen a les resultants de tensions en la secció les equacions generals d'equilibri de forces i de moments. 
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Equilibri de la secció per als esforços d'esgotament, calculats amb les mateixes excentricitats que els 
esforços de càlcul pèssims:  

 

Barra Designació 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
σs  

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -58 58 +361.2 +0.001806 
2 Ø12 58 58 +109 +0.000545 
3 Ø12 58 -58 -434.8 -0.002824 
4 Ø12 -58 -58 -312.7 -0.001564 

 

 
Resultant 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 198.65 -20.82 64.16 
Cs 53.18 -31.1 58 
T 84.54 9.47 -58 
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NRd : 167.29 kN 

 
 

MRd,x : 20.73 kN·m 

 
 

MRd,y : -6.59 kN·m 
On: 

     
Cc: Resultant de compressions en el formigó.  Cc : 198.65 kN 
Cs: Resultant de compressions en l'acer.  Cs : 53.18 kN 
T: Resultant de traccions en l'acer.  T : 84.54 kN 
ecc: Excentricitat de la resultant de compressions en el formigó en la direcció dels 
eixos X i Y.  

ecc,x : -20.82 mm 
ecc,y : 64.16 mm 

ecs: Excentricitat de la resultant de compressions en l'acer en la direcció dels eixos X i 
Y.  

ecs,x : -31.10 mm 
ecs,y : 58.00 mm 

eT: Excentricitat de la resultant de traccions en l'acer en la direcció dels eixos X i Y.  eT,x : 9.47 mm 
eT,y : -58.00 mm 

εcmax: Deformació de la fibra més comprimida de formigó.  εcmax : 0.0035  
εsmax: Deformació de la barra d'acer més traccionada.  εsmax : 0.0028  
σcmax: Tensió de la fibra més comprimida de formigó.  σcmax : 16.7 MPa 
σsmax: Tensió de la barra d'acer més traccionada.  σsmax : 434.8 MPa 

 
Equilibri de la secció per als esforços sol·licitants de càlcul pèssims:  
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Barra Designació 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
σs  

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -58 58 +76.5 +0.000383 
2 Ø12 58 58 +28.1 +0.000140 
3 Ø12 58 -58 -133.3 -0.000666 
4 Ø12 -58 -58 -84.8 -0.000424 

 

 
Resultant 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 69.18 -22.9 70.34 
Cs 11.83 -26.87 58 
T 24.66 12.88 -58 

 

 

Ned : 56.34 kN 
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Med,x : 6.98 kN·m 

 
 

Med,y : -2.22 kN·m 
On: 

     
Cc: Resultant de compressions en el formigó.  Cc : 69.18 kN 
Cs: Resultant de compressions en l'acer.  Cs : 11.83 kN 
T: Resultant de traccions en l'acer.  T : 24.66 kN 
ecc: Excentricitat de la resultant de compressions en el formigó en la direcció dels 
eixos X i Y.  

ecc,x : -22.90 mm 
ecc,y : 70.34 mm 

ecs: Excentricitat de la resultant de compressions en l'acer en la direcció dels eixos X i 
Y.  

ecs,x : -26.87 mm 
ecs,y : 58.00 mm 

eT: Excentricitat de la resultant de traccions en l'acer en la direcció dels eixos X i Y.  eT,x : 12.88 mm 
eT,y : -58.00 mm 

εcmax: Deformació de la fibra més comprimida de formigó.  εcmax : 0.0008  
εsmax: Deformació de la barra d'acer més traccionada.  εsmax : 0.0007  
σcmax: Tensió de la fibra més comprimida de formigó.  σcmax : 10.3 MPa 
σsmax: Tensió de la barra d'acer més traccionada.  σsmax : 133.3 MPa 
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2.- ARRENCAMENT 

 
Dades del pilar 

 

Geometria 
Dimensions : 20x20 cm 
Tram : -0.260/0.000 m 
Alçada lliure : 2.70 m 
Recobriment geomètric : 3.0 cm 
Grandària màxima de granulat : 15 mm 

 

Materials Longitud de vinclament 
Formigó : HA-25, Yc=1.5 
Acer : B 500 S, Ys=1.15 

 

Pla ZX : 2.70 m 
Pla ZY : 2.70 m 

 

Armadura longitudinal Estreps 
Cantonada : 4Ø12 
Quantia : 1.13 % 

 

Perimetral : 1eØ6 
 

 
Disposicions relatives a les armadures (EHE-08, Articles 42.3, 54 i 69.4.1.1)  

La comprovació no procedeix 

 

Armadura mínima i màxima (EHE-08, Article 42.3)  

La comprovació no procedeix 

 

Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) (EHE-08, Article 44)  
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S'ha de satisfer: 
     

 
 

η : 0.023 
 

 
On: 

     
Vrd1: Esforç tallant efectiu de càlcul.  Vrd1,x : 0.54 kN 

Vrd1,y : 3.54 kN 
Vu1: Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en l'ànima.  Vu1 : 158.00 kN 

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació d'accions 
1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).      
Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en l'ànima.  

     
L'esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua de l'ànima es dedueix de la següent 
expressió:      

Tallant en la direcció X: 
     

 

 

Vu1 : 158.00 kN 

 On: 
     

K: Coeficient que depèn de l'esforç axial.  K : 1.00 
 

 

      
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), 
calculada tenint en compte la compressió absorbida per les 
armadures.  σ´

cd : -3.4 MPa 

 
 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 59.12 kN 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 4.52 cm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 
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f1cd: Resistència a compressió del formigó  f1cd : 10.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 200.00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de flexió.  d : 158.00 mm 
α: Angle dels estreps amb l'eix de la peça.  α : 90.0 graus 
θ: Angle entre la biela de compressió de formigó i l'eix de la peça.  θ : 45.0 graus 
Tallant en la direcció Y: 

     

 
 

Vu1 : 158.00 kN 

 On: 
     

K: Coeficient que depèn de l'esforç axial.  K : 1.00 
 

 

      
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), 
calculada tenint en compte la compressió absorbida per les 
armadures.  σ´

cd : -1.0 MPa 

 
 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 59.12 kN 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 2.26 cm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 

f1cd: Resistència a compressió del formigó  f1cd : 10.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
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b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 200.00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de flexió.  d : 158.00 mm 
α: Angle dels estreps amb l'eix de la peça.  α : 90.0 graus 
θ: Angle entre la biela de compressió de formigó i l'eix de la peça.  θ : 45.0 graus 

 
 

Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) (EHE-08, Article 42)  

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació d'accions 
1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(-Yexc.+).      
S'ha de satisfer: 

     

 
 

η : 0.130 
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Comprovació de resistència de la secció (η1)  
     

Ned,Med són els esforços de càlcul de primer ordre, incloent, si s'escau, l'excentricitat 
mínima segons 42.2.1:       

Ned: Esforç normal de càlcul.  Ned : 59.12 kN 
Med: Moment de càlcul de primer ordre.  Med,x : -2.57 kN·m 

Med,y : -0.70 kN·m 
NRd,MRd són els esforços que produeixen l'esgotament de la secció amb les mateixes 
excentricitats que els esforços sol·licitants de càlcul pèssims.       

NRd: Axial d'esgotament.  NRd : 455.27 kN 
MRd: Moments d'esgotament.  MRd,x : -19.79 kN·m 

MRd,y : -5.42 kN·m 
On: 

     
 

      
 

      
Essent: 

     
ee: Excentricitat de primer ordre. Es calcula tenint en 
compte l'excentricitat mínima emin segons l'article 
42.2.1.  

ee,x : -11.91 mm 

ee,y : -43.47 mm 
En aquest cas, alguna de les excentricitats 
e0,x, e0,y és superior a la mínima.       

 
 

     

On: 
     

En l'eix x:  
     

 

 

emin : 20.00 mm 
h: Cantell 
de la secció h : 200.00 mm 
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en el pla de 
flexió 
considerat.  

 

 

e0 : -11.91 mm 

 On: 
     

Md: 
Moment de 
càlcul de 
primer 
ordre.  Md : -0.70 kN·m 
Nd: Esforç 
normal de 
càlcul.  Nd : 59.12 kN 

En l'eix y:  
     

 

 

emin : 20.00 mm 
h: Cantell 
de la secció 
en el pla de 
flexió 
considerat.  h : 200.00 mm 

 

 

e0 : -43.47 mm 

 On: 
     

Md: 
Moment de 
càlcul de 
primer 
ordre.  Md : -2.57 kN·m 
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Nd: Esforç 
normal de 
càlcul.  Nd : 59.12 kN 

Comprovació de l'estat limiti d'inestabilitat  
     

En l'eix x:  
     

Els efectes de segon ordre poden ser menyspreats, ja que l'esveltesa mecànica del 
suport λ és menor que l'esveltesa límit inferior λinf indicada en 43.1.2.       

 
 

λ : 46.77 
 

 
On: 

     
l0: Longitud de vinclament.  l0 : 2.700 m 
ic: Radi de gir de la secció de formigó.  ic : 5.77 cm 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
I: Inèrcia.  I : 13333.33 cm4 

 

 

λinf : 83.52 
 

 
On: 

     
e2: Excentricitat de primer ordre corresponent al 
major moment, considerada positiva.  e2 : -43.47 mm 
e1: En estructures traslacionals és igual a e2.  e1 : -43.47 mm 
h: Cantell de la secció en el pla de flexió considerat.  h : 200.00 mm 
C: Coeficient que depèn de la disposició 
d'armadures.  C : 0.24  
ν: Axial adimensional o reduït de càlcul que sol·licita 
el suport.  ν : 0.09  
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Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 59.12 kN 
fcd: Resistència de càlcul a 
compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de 
formigó.  Ac : 400.00 cm² 

En l'eix y:  
     

Els efectes de segon ordre poden ser menyspreats, ja que l'esveltesa mecànica del 
suport λ és menor que l'esveltesa límit inferior λinf indicada en 43.1.2.       

 
 

λ : 46.77 
 

 
On: 

     
l0: Longitud de vinclament.  l0 : 2.700 m 
ic: Radi de gir de la secció de formigó.  ic : 5.77 cm 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
I: Inèrcia.  I : 13333.33 cm4 

 

 

λinf : 100.00 
 

 
On: 

     
e2: Excentricitat de primer ordre corresponent al 
major moment, considerada positiva.  e2 : -11.91 mm 
e1: En estructures traslacionals és igual a e2.  e1 : -11.91 mm 
h: Cantell de la secció en el pla de flexió considerat.  h : 200.00 mm 
C: Coeficient que depèn de la disposició 
d'armadures.  C : 0.24  
ν: Axial adimensional o reduït de càlcul que sol·licita 
el suport.  ν : 0.09  
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Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 59.12 kN 
fcd: Resistència de càlcul a 
compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de 
formigó.  Ac : 400.00 cm² 

Càlcul de la capacitat resistent  
     

El càlcul de la capacitat resistent última de les seccions s'efectua a partir de les hipòtesis 
generals següents (Article 42.1):      
(a) L'esgotament es caracteritza pel valor de la deformació en determinades fibres de la 

secció, definides pels dominis de deformació d'esgotament. 
 

     
(b) Les deformacions del formigó segueixen una llei plana. 

      
(c) Les deformacions εs de les armadures passives es mantenen iguals a les del formigó que 

les envolta.  
 

     
(d) Diagrames de càlcul. 

      
(i) El diagrama de càlcul tensió-deformació del formigó és del tipus paràbola 

rectangle. No es considera la resistència del formigó a tracció. 
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fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
εc0: Deformació de ruptura del formigó en compressió simple.  εc0 : 0.0020  
εcu: Deformació de ruptura del formigó en flexió.  εcu : 0.0035  
Es considera com a resistència de càlcul del formigó en compressió el valor: 

     

 

 

     
αcc: Factor que té en compte el cansament del formigó quan està sotmès a alts nivells de 
tensió de compressió a causa de càrregues de llarga durada.  αcc : 1.00  
fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
γc: Coeficient de minoració de la resistència del formigó.  γc : 1.5 

 
(ii) S'adopta el següent diagrama de càlcul tensió-deformació de l'acer de les armadures passives. 
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fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 
εmax: Deformació màxima de l'acer en tracció.  εmax : 0.0100  
εcu: Deformació de ruptura del formigó en flexió.  εcu : 0.0035  
Es considera com a resistència de càlcul de l'acer el valor: 

     

 
 

     
fyk: Resistència característica de projecte  fyk : 500.0 MPa 
γs: Coeficient parcial de seguretat.  γs : 1.15 

 
S'apliquen a les resultants de tensions en la secció les equacions generals d'equilibri de forces i de moments. 

     
 
Equilibri de la secció per als esforços d'esgotament, calculats amb les mateixes excentricitats que els 
esforços de càlcul pèssims:  
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Barra Designació 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
σs  

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -58 58 +45.2 +0.000226 
2 Ø12 58 58 -109.5 -0.000548 
3 Ø12 58 -58 +327.6 +0.001638 
4 Ø12 -58 -58 +400 +0.002411 

 

 
Resultant 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 380.26 -10.34 -38.39 
Cs 87.4 -8.83 -51.22 
T 12.38 58 58 

 

 

NRd : 455.27 kN 

 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  60 Annex 08. Càlculs estructurals

 

 

MRd,x : -19.79 kN·m 

 
 

MRd,y : -5.42 kN·m 
On: 

     
Cc: Resultant de compressions en el formigó.  Cc : 380.26 kN 
Cs: Resultant de compressions en l'acer.  Cs : 87.40 kN 
T: Resultant de traccions en l'acer.  T : 12.38 kN 
ecc: Excentricitat de la resultant de compressions en el formigó en la direcció dels 
eixos X i Y.  

ecc,x : -10.34 mm 
ecc,y : -38.39 mm 

ecs: Excentricitat de la resultant de compressions en l'acer en la direcció dels eixos X i 
Y.  

ecs,x : -8.83 mm 
ecs,y : -51.22 mm 

eT: Excentricitat de la resultant de traccions en l'acer en la direcció dels eixos X i Y.  eT : 58.00 mm 
εcmax: Deformació de la fibra més comprimida de formigó.  εcmax : 0.0035  
εsmax: Deformació de la barra d'acer més traccionada.  εsmax : 0.0005  
σcmax: Tensió de la fibra més comprimida de formigó.  σcmax : 16.7 MPa 
σsmax: Tensió de la barra d'acer més traccionada.  σsmax : 109.5 MPa 

 
Equilibri de la secció per als esforços sol·licitants de càlcul pèssims:  
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Barra Designació 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
σs  

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -58 58 +6.1 +0.000030 
2 Ø12 58 58 -1.8 -0.000009 
3 Ø12 58 -58 +24.7 +0.000124 
4 Ø12 -58 -58 +32.6 +0.000163 

 

 
Resultant 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 52.15 -11.52 -42.6 
Cs 7.17 -12.76 -46.89 
T 0.2 58 58 

 

 

Ned : 59.12 kN 
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Med,x : -2.57 kN·m 

 
 

Med,y : -0.70 kN·m 
On: 

     
Cc: Resultant de compressions en el formigó.  Cc : 52.15 kN 
Cs: Resultant de compressions en l'acer.  Cs : 7.17 kN 
T: Resultant de traccions en l'acer.  T : 0.20 kN 
ecc: Excentricitat de la resultant de compressions en el formigó en la direcció dels 
eixos X i Y.  

ecc,x : -11.52 mm 
ecc,y : -42.60 mm 

ecs: Excentricitat de la resultant de compressions en l'acer en la direcció dels eixos X i 
Y.  

ecs,x : -12.76 mm 
ecs,y : -46.89 mm 

eT: Excentricitat de la resultant de traccions en l'acer en la direcció dels eixos X i Y.  eT : 58.00 mm 
εcmax: Deformació de la fibra més comprimida de formigó.  εcmax : 0.0002  
εsmax: Deformació de la barra d'acer més traccionada.  εsmax : 0.0000  
σcmax: Tensió de la fibra més comprimida de formigó.  σcmax : 3.5 MPa 
σsmax: Tensió de la barra d'acer més traccionada.  σsmax : 1.8 MPa 
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APENDIX 2:   

COMPROVACIONS I ARMADURES LATRINA 
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Es presenten, a tall d’exemple, les comprovacions que realitza el programa CYPE2013 d’un dels pilars de la latrina 

ÍNDEX 

1.- SOSTRE 1  
2.- ARRENCAMENT  

 
 

Comprovacions del pilar P5 

 

1.- SOSTRE 1 

 
Dades del pilar 

 

Geometria 
Dimensions : 20x20 cm 
Tram : 0.000/2.900 m 
Alçada lliure : 2.70 m 
Recobriment geomètric : 3.0 cm 
Grandària màxima de granulat : 15 mm 

 

Materials Longitud de vinclament 
Formigó : HA-25, Yc=1.5 
Acer : B 500 S, Ys=1.15 

 

Pla ZX : 2.70 m 
Pla ZY : 2.70 m 

 

Armadura longitudinal Estreps 
Cantonada : 4Ø12 
Quantia : 1.13 % 

 

Perimetral : 1eØ6 
Separació : 6 - 15 - 10 cm 
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Armadura longitudinal  
La distància lliure dl, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades 
consecutives ha de ser igual o superior a smin (Article 69.4.1.1):       

 

  
104 mm ≥ 20 mm 

 

On: 
     

smin: Valor màxim de s1, s2, s3.  smin : 20 mm 

 

 

s1 : 20 mm 

 

 

s2 : 19 mm 

 

 

s3 : 12 mm 
Essent: 

     
da: Grandària màxima del granulat.  da : 15 mm 
Ømax: Diàmetre de la barra comprimida més 
gruixuda.  Ømax : 12 mm 

La separació entre dues barres consecutives de l'armadura principal ha de ser 
de 350 mm com a màxim (Article 54):      

 
  

116 mm ≤ 350 mm 
 

El diàmetre de la barra comprimida més prima no serà inferior a 12 mm (Article 
54):      

 
  

12 mm ≥ 12 mm 
 

 
Estreps  

     
La distància lliure dl, horitzontal i vertical, entre dues barres aïllades consecutives ha de ser 
igual o superior a smin (Article 69.4.1.1):       

 

  
54 mm ≥ 20 mm 
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On: 
     

smin: Valor màxim de s1, s2, s3.  smin : 20 mm 

 

 

s1 : 20 mm 

 

 

s2 : 19 mm 

 

 

s3 : 6 mm 
Essent: 

     
da: Grandària màxima del granulat.  da : 15 mm 
Ømax: Diàmetre de la barra més gruixuda de l'armadura 
transversal.  Ømax : 6 mm 

Per poder tenir en compte les armadures passives en compressió, és necessari que vagin 
subjectes per cèrcols o estreps on la separació st i diàmetre Øt compleixin (Article 42.3.1):       

 

  
60 mm ≤ 180 mm 

 

 

  
60 mm ≤ 200 mm 

 

On: 
     

Ømin: Diàmetre de la barra comprimida més prima.  Ømin : 12 mm 
bmin: Dimensió mínima de la secció.  bmin : 200.00 mm 

 

  
6 mm ≥ 3 mm 

 

On: 
     

Ømax: Diàmetre de la barra comprimida més gruixuda.  Ømax : 12 mm 
 
 

Armadura mínima i màxima (EHE-08, Article 42.3)  

Quantia geomètrica mínima d'armadura principal (Article 42.3.5)  
     

La quantia geomètrica d'armadura principal ρl en pilars amb barres d'acer fyk=500.0 
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MPa ha de complir:  

 

  
0.0113 ≥ 0.0040 

 

Armadura longitudinal mínima per a seccions en compressió simple o 
composta (Article 42.3.3)       
En seccions sotmeses a compressió simple o composta, les armadures principals han 
de complir la següent limitació:      

 
  

180.96 kN ≥ 9.68 kN 
 

On: 
     

A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 4.52 cm² 
fyc,d: Resistència de càlcul de l'acer a compressió.  fyc,d : 400.0 MPa 

 
      

Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 96.82 kN 
Armadura longitudinal màxima per a seccions en compressió simple o 
composta (Article 42.3.3)       
En seccions sotmeses a compressió simple o composta, les armadures principals han 
de complir la següent limitació:      

 
  

180.96 kN ≤ 666.67 kN 
 

On: 
     

A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 4.52 cm² 
fyc,d: Resistència de càlcul de l'acer a compressió.  fyc,d : 400.0 MPa 

 
      

fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
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Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) (EHE-08, Article 44)  

S'ha de satisfer: 
     

 
 

η : 0.008 
 

 
On: 

     
Vrd1: Esforç tallant efectiu de càlcul.  Vrd1,x : 0.02 kN 

Vrd1,y : 1.28 kN 
Vu1: Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en l'ànima.  Vu1 : 158.00 kN 

 
 

η : 0.039 
 

 
On: 

     
Vrd2: Esforç tallant efectiu de càlcul.  Vrd2,x : 0.02 kN 

Vrd2,y : 1.28 kN 
Vu2: Esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima.  Vu2 : 33.23 kN 

Els esforços sol·licitants de càlculo pàssims es produeixen en 'Cap', per a la combinació 
d'hipòtesis 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-).      
Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en l'ànima.  

     
L'esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua de l'ànima es dedueix de la següent 
expressió:      

Tallant en la direcció X: 
     

 

 

Vu1 : 158.00 kN 

 On: 
     

K: Coeficient que depèn de l'esforç axial.  K : 1.00 
 

 

      
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), σ´
cd : -2.6 MPa 
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calculada tenint en compte la compressió absorbida per les 
armadures.  

 
 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 91.83 kN 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 4.52 cm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 

f1cd: Resistència a compressió del formigó  f1cd : 10.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 200.00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de flexió.  d : 158.00 mm 
α: Angle dels estreps amb l'eix de la peça.  α : 90.0 graus 
θ: Angle entre la biela de compressió de formigó i l'eix de la peça.  θ : 45.0 graus 
Tallant en la direcció Y: 

     

 

 

Vu1 : 158.00 kN 

 On: 
     

K: Coeficient que depèn de l'esforç axial.  K : 1.00 
 

 

      
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), 
calculada tenint en compte la compressió absorbida per les 
armadures.  σ´

cd : -2.6 MPa 
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Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 91.83 kN 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 4.52 cm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 

f1cd: Resistència a compressió del formigó  f1cd : 10.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 200.00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de flexió.  d : 158.00 mm 
α: Angle dels estreps amb l'eix de la peça.  α : 90.0 graus 
θ: Angle entre la biela de compressió de formigó i l'eix de la peça.  θ : 45.0 graus 

Els esforços sol·licitants de càlculo pàssims es produeixen en 'Cap', per a la combinació 
d'hipòtesis 1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-).      
Esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima.  

     
Tallant en la direcció X: 

     
L'esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima en peces sense armadura de 
tallant s'obté com:      

 

 

Vu2 : 30.72 kN 

 
amb un valor mínim de: 

     

 

 

Vu2,min : 33.23 kN 

 
On: 

     
b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 200.00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de 
flexió.  d : 158.00 mm 
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γc: Coeficient de minoració de la resistència del formigó.  γc : 1.5 
 

ξ: Coeficient que depèn del cantell útil 'd'.  ξ : 2.00 
 

 

 

     

fcv: Resistència efectiva del formigó a tallant en N/mm².  fcv : 25.0 MPa 

 

      
fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 

σ´
cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), calculada 

tenint en compte la compressió absorbida per les armadures.  σ´
cd : 2.3 MPa 

 

 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 91.83 kN 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

ρl: Quantia geomètrica de l'armadura longitudinal principal de tracció.  ρl : 0.0072  

 

 

     
As: Àrea de l'armadura longitudinal principal de 
tracció.  As : 2.26 cm² 

Tallant en la direcció Y: 
     

L'esforç tallant d'esgotament per tracció en l'ànima en peces sense armadura de 
tallant s'obté com:      

 

 

Vu2 : 30.72 kN 

 
amb un valor mínim de: 

     

 

 

Vu2,min : 33.23 kN 
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On: 
     

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 200.00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de 
flexió.  d : 158.00 mm 
γc: Coeficient de minoració de la resistència del formigó.  γc : 1.5 

 
ξ: Coeficient que depèn del cantell útil 'd'.  ξ : 2.00  

 
 

     

fcv: Resistència efectiva del formigó a tallant en N/mm².  fcv : 25.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), calculada 
tenint en compte la compressió absorbida per les armadures.  σ´

cd : 2.3 MPa 

 

 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 91.83 kN 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

ρl: Quantia geomètrica de l'armadura longitudinal principal de tracció.  ρl : 0.0072  

 

 

     
As: Àrea de l'armadura longitudinal principal de 
tracció.  As : 2.26 cm² 
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Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) (EHE-08, Article 42)  

Els esforços sol·licitants de càlculo pàssims es produeixen en 'Peu', per a la combinació d'hipòtesis 
1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).      
S'ha de satisfer: 

     

 
 

η : 0.156 
 

  

 
Comprovació de resistència de la secció (η1)  

     
Ned,Med són els esforços de càlcul de primer ordre, incloent, si s'escau, l'excentricitat 
mínima segons 42.2.1:       

Ned: Esforç normal de càlcul.  Ned : 95.40 kN 
Med: Moment de càlcul de primer ordre.  Med,x : 1.16 kN·m 

Med,y : -1.91 kN·m 
NRd,MRd són els esforços que produeixen l'esgotament de la secció amb les mateixes 
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excentricitats que els esforços sol·licitants de càlcul pèssims.  
NRd: Axial d'esgotament.  NRd : 613.06 kN 
MRd: Moments d'esgotament.  MRd,x : 7.43 kN·m 

MRd,y : -12.26 kN·m 
On: 

     
 

      
 

      
Essent: 

     
ee: Excentricitat de primer ordre. Es calcula tenint en 
compte l'excentricitat mínima emin segons l'article 
42.2.1.  

ee,x : -20.00 mm 

ee,y : 12.11 mm 
En aquest cas, les excentricitats e0,x i e0,y 
són inferiors a la mínima.       

 
 

     

On: 
     

En l'eix x:  
     

 

 

emin : 20.00 mm 
h: Cantell 
de la secció 
en el pla de 
flexió 
considerat.  h : 200.00 mm 

 
 

e0 : -0.45 mm 

 On: 
     

Md: Md : -0.04 kN·m 
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Moment de 
càlcul de 
primer 
ordre.  
Nd: Esforç 
normal de 
càlcul.  Nd : 95.40 kN 

En l'eix y:  
     

 

 

emin : 20.00 mm 
h: Cantell 
de la secció 
en el pla de 
flexió 
considerat.  h : 200.00 mm 

 

 

e0 : 12.11 mm 

 On: 
     

Md: 
Moment de 
càlcul de 
primer 
ordre.  Md : 1.16 kN·m 
Nd: Esforç 
normal de 
càlcul.  Nd : 95.40 kN 

Comprovació de l'estat limiti d'inestabilitat  
     

En l'eix x:  
     

Els efectes de segon ordre poden ser menyspreats, ja que l'esveltesa mecànica del 
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suport λ és menor que l'esveltesa límit inferior λinf indicada en 43.1.2.  

 

 

λ : 46.77 
 

 
On: 

     
l0: Longitud de vinclament.  l0 : 2.700 m 
ic: Radi de gir de la secció de formigó.  ic : 5.77 cm 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
I: Inèrcia.  I : 13333.33 cm4 

 
 

λinf : 100.00  

 
On: 

     
e2: Excentricitat de primer ordre corresponent al 
major moment, considerada positiva.  e2 : 12.11 mm 
e1: En estructures traslacionals és igual a e2.  e1 : 12.11 mm 
h: Cantell de la secció en el pla de flexió considerat.  h : 200.00 mm 
C: Coeficient que depèn de la disposició 
d'armadures.  C : 0.24  
ν: Axial adimensional o reduït de càlcul que sol·licita 
el suport.  ν : 0.14  

 
 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 95.40 kN 
fcd: Resistència de càlcul a 
compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de 
formigó.  Ac : 400.00 cm² 

En l'eix y:  
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Els efectes de segon ordre poden ser menyspreats, ja que l'esveltesa mecànica del 
suport λ és menor que l'esveltesa límit inferior λinf indicada en 43.1.2.       

 

 

λ : 46.77 
 

 
On: 

     
l0: Longitud de vinclament.  l0 : 2.700 m 
ic: Radi de gir de la secció de formigó.  ic : 5.77 cm 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
I: Inèrcia.  I : 13333.33 cm4 

 

 

λinf : 100.00 
 

 
On: 

     
e2: Excentricitat de primer ordre corresponent al 
major moment, considerada positiva.  e2 : -0.45 mm 
e1: En estructures traslacionals és igual a e2.  e1 : -0.45 mm 
h: Cantell de la secció en el pla de flexió considerat.  h : 200.00 mm 
C: Coeficient que depèn de la disposició 
d'armadures.  C : 0.24  
ν: Axial adimensional o reduït de càlcul que sol·licita 
el suport.  ν : 0.14  

 

 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 95.40 kN 
fcd: Resistència de càlcul a 
compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de 
formigó.  Ac : 400.00 cm² 
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Càlcul de la capacitat resistent  
     

El càlcul de la capacitat resistent última de les seccions s'efectua a partir de les hipòtesis 
generals següents (Article 42.1):      
(a) L'esgotament es caracteritza pel valor de la deformació en determinades fibres de la 

secció, definides pels dominis de deformació d'esgotament. 
 

     
(b) Les deformacions del formigó segueixen una llei plana. 

      
(c) Les deformacions εs de les armadures passives es mantenen iguals a les del formigó que 

les envolta.  
 

     
(d) Diagrames de càlcul. 

      
(i) El diagrama de càlcul tensió-deformació del formigó és del tipus paràbola 

rectangle. No es considera la resistència del formigó a tracció. 
 

     
 

 

 

fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
εc0: Deformació de ruptura del formigó en compressió simple.  εc0 : 0.0020  
εcu: Deformació de ruptura del formigó en flexió.  εcu : 0.0035  
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Es considera com a resistència de càlcul del formigó en compressió el valor: 
     

 

 

     
αcc: Factor que té en compte el cansament del formigó quan està sotmès a alts nivells de 
tensió de compressió a causa de càrregues de llarga durada.  αcc : 1.00  
fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
γc: Coeficient de minoració de la resistència del formigó.  γc : 1.5 

 
(ii) S'adopta el següent diagrama de càlcul tensió-deformació de l'acer de les armadures passives. 

      
 

 

 

fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 
εmax: Deformació màxima de l'acer en tracció.  εmax : 0.0100  
εcu: Deformació de ruptura del formigó en flexió.  εcu : 0.0035  
Es considera com a resistència de càlcul de l'acer el valor: 
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fyk: Resistència característica de projecte  fyk : 500.0 MPa 
γs: Coeficient parcial de seguretat.  γs : 1.15 

 
S'apliquen a les resultants de tensions en la secció les equacions generals d'equilibri de forces i de moments. 

     
 
Equilibri de la secció per als esforços d'esgotament, calculats amb les mateixes excentricitats que els 
esforços de càlcul pèssims:  

 

Barra Designació 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
σs  

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -58 58 +400 +0.002601 
2 Ø12 58 58 +221.6 +0.001108 
3 Ø12 58 -58 +33.4 +0.000167 
4 Ø12 -58 -58 +332 +0.001660 
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Resultant 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 501.44 -18.21 11.46 
Cs 111.62 -28.03 15.06 
T 0 0 0 

 

 

NRd : 613.06 kN 

 
 

MRd,x : 7.43 kN·m 

 
 

MRd,y : -12.26 kN·m 
On: 

     
Cc: Resultant de compressions en el formigó.  Cc : 501.44 kN 
Cs: Resultant de compressions en l'acer.  Cs : 111.62 kN 
T: Resultant de traccions en l'acer.  T : 0.00 kN 
ecc: Excentricitat de la resultant de compressions en el formigó en la direcció dels 
eixos X i Y.  

ecc,x : -18.21 mm 
ecc,y : 11.46 mm 

ecs: Excentricitat de la resultant de compressions en l'acer en la direcció dels eixos X i 
Y.  

ecs,x : -28.03 mm 
ecs,y : 15.06 mm 

eT: Excentricitat de la resultant de traccions en l'acer en la direcció dels eixos X i Y.  eT : 0.00 mm 
εcmax: Deformació de la fibra més comprimida de formigó.  εcmax : 0.0035  
εsmax: Deformació de la barra d'acer més traccionada.  εsmax : 0.0000  
σcmax: Tensió de la fibra més comprimida de formigó.  σcmax : 16.7 MPa 
σsmax: Tensió de la barra d'acer més traccionada.  σsmax : 0.0 MPa 

 
Equilibri de la secció per als esforços sol·licitants de càlcul pèssims:  
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Barra Designació 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
σs  

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -58 58 +41 +0.000205 
2 Ø12 58 58 +22.4 +0.000112 
3 Ø12 58 -58 +11.2 +0.000056 
4 Ø12 -58 -58 +29.7 +0.000149 

 

 
Resultant 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 83.6 -19.9 12.06 
Cs 11.8 -20.67 12.52 
T 0 0 0 

 

 

Ned : 95.40 kN 
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Med,x : 1.16 kN·m 

 
 

Med,y : -1.91 kN·m 
On: 

     
Cc: Resultant de compressions en el formigó.  Cc : 83.60 kN 
Cs: Resultant de compressions en l'acer.  Cs : 11.80 kN 
T: Resultant de traccions en l'acer.  T : 0.00 kN 
ecc: Excentricitat de la resultant de compressions en el formigó en la direcció dels 
eixos X i Y.  

ecc,x : -19.90 mm 
ecc,y : 12.06 mm 

ecs: Excentricitat de la resultant de compressions en l'acer en la direcció dels eixos X i 
Y.  

ecs,x : -20.67 mm 
ecs,y : 12.52 mm 

eT: Excentricitat de la resultant de traccions en l'acer en la direcció dels eixos X i Y.  eT : 0.00 mm 
εcmax: Deformació de la fibra més comprimida de formigó.  εcmax : 0.0003  
εsmax: Deformació de la barra d'acer més traccionada.  εsmax : 0.0000  
σcmax: Tensió de la fibra més comprimida de formigó.  σcmax : 4.0 MPa 
σsmax: Tensió de la barra d'acer més traccionada.  σsmax : 0.0 MPa 
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2.- ARRENCAMENT 

 
Dades del pilar 

 

Geometria 
Dimensions : 20x20 cm 
Tram : -0.260/0.000 m 
Alçada lliure : 2.70 m 
Recobriment geomètric : 3.0 cm 
Grandària màxima de granulat : 15 mm 

 

Materials Longitud de vinclament 
Formigó : HA-25, Yc=1.5 
Acer : B 500 S, Ys=1.15 

 

Pla ZX : 2.70 m 
Pla ZY : 2.70 m 

 

Armadura longitudinal Estreps 
Cantonada : 4Ø12 
Quantia : 1.13 % 

 

Perimetral : 1eØ6 
 

 
Disposicions relatives a les armadures (EHE-08, Articles 42.3, 54 i 69.4.1.1)  

La comprovació no procedeix 

 

Armadura mínima i màxima (EHE-08, Article 42.3)  

La comprovació no procedeix 

 

Estat límit d'esgotament davant de tallant (combinacions no sísmiques) (EHE-08, Article 44)  
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S'ha de satisfer: 
     

 
 

η : 0.008 
 

 
On: 

     
Vrd1: Esforç tallant efectiu de càlcul.  Vrd1,x : 0.02 kN 

Vrd1,y : 1.28 kN 
Vu1: Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en l'ànima.  Vu1 : 158.00 kN 

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació d'accions 
1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.-).      
Esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua en l'ànima.  

     
L'esforç tallant d'esgotament per compressió obliqua de l'ànima es dedueix de la següent 
expressió:      

Tallant en la direcció X: 
     

 

 

Vu1 : 158.00 kN 

 On: 
     

K: Coeficient que depèn de l'esforç axial.  K : 1.00 
 

 

      
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), 
calculada tenint en compte la compressió absorbida per les 
armadures.  σ´

cd : -2.5 MPa 

 
 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 95.40 kN 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 4.52 cm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 
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f1cd: Resistència a compressió del formigó  f1cd : 10.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 

b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 200.00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de flexió.  d : 158.00 mm 
α: Angle dels estreps amb l'eix de la peça.  α : 90.0 graus 
θ: Angle entre la biela de compressió de formigó i l'eix de la peça.  θ : 45.0 graus 
Tallant en la direcció Y: 

     

 
 

Vu1 : 158.00 kN 

 On: 
     

K: Coeficient que depèn de l'esforç axial.  K : 1.00 
 

 

      
σ´

cd: Tensió axial efectiva en el formigó (compressió positiva), 
calculada tenint en compte la compressió absorbida per les 
armadures.  σ´

cd : -2.5 MPa 

 
 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 95.40 kN 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
A's: Àrea total de l'armadura comprimida.  A's : 4.52 cm² 
fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 

f1cd: Resistència a compressió del formigó  f1cd : 10.0 MPa 

 
      

fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
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b0: Amplada neta mínima de l'element.  b0 : 200.00 mm 
d: Cantell útil de la secció en mm referit a l'armadura longitudinal de flexió.  d : 158.00 mm 
α: Angle dels estreps amb l'eix de la peça.  α : 90.0 graus 
θ: Angle entre la biela de compressió de formigó i l'eix de la peça.  θ : 45.0 graus 

 
 

Estat límit d'esgotament enfront de solicitacions normals (combinacions no sísmiques) (EHE-08, Article 42)  

Els esforços sol·licitants de càlcul pèssims es produïxen per a la combinació d'accions 
1.35·G+1.05·Qa+1.5·V(+Yexc.+).      
S'ha de satisfer: 

     

 
 

η : 0.156 
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Comprovació de resistència de la secció (η1)  
     

Ned,Med són els esforços de càlcul de primer ordre, incloent, si s'escau, l'excentricitat 
mínima segons 42.2.1:       

Ned: Esforç normal de càlcul.  Ned : 95.40 kN 
Med: Moment de càlcul de primer ordre.  Med,x : 1.16 kN·m 

Med,y : -1.91 kN·m 
NRd,MRd són els esforços que produeixen l'esgotament de la secció amb les mateixes 
excentricitats que els esforços sol·licitants de càlcul pèssims.       

NRd: Axial d'esgotament.  NRd : 613.06 kN 
MRd: Moments d'esgotament.  MRd,x : 7.43 kN·m 

MRd,y : -12.26 kN·m 
On: 

     
 

      
 

      
Essent: 

     
ee: Excentricitat de primer ordre. Es calcula tenint en 
compte l'excentricitat mínima emin segons l'article 
42.2.1.  

ee,x : -20.00 mm 

ee,y : 12.11 mm 
En aquest cas, les excentricitats e0,x i e0,y 
són inferiors a la mínima.       

 
 

     

On: 
     

En l'eix x:  
     

 

 

emin : 20.00 mm 
h: Cantell 
de la secció h : 200.00 mm 
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en el pla de 
flexió 
considerat.  

 

 

e0 : -0.45 mm 

 On: 
     

Md: 
Moment de 
càlcul de 
primer 
ordre.  Md : -0.04 kN·m 
Nd: Esforç 
normal de 
càlcul.  Nd : 95.40 kN 

En l'eix y:  
     

 

 

emin : 20.00 mm 
h: Cantell 
de la secció 
en el pla de 
flexió 
considerat.  h : 200.00 mm 

 

 

e0 : 12.11 mm 

 On: 
     

Md: 
Moment de 
càlcul de 
primer 
ordre.  Md : 1.16 kN·m 
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Nd: Esforç 
normal de 
càlcul.  Nd : 95.40 kN 

Comprovació de l'estat limiti d'inestabilitat  
     

En l'eix x:  
     

Els efectes de segon ordre poden ser menyspreats, ja que l'esveltesa mecànica del 
suport λ és menor que l'esveltesa límit inferior λinf indicada en 43.1.2.       

 
 

λ : 46.77 
 

 
On: 

     
l0: Longitud de vinclament.  l0 : 2.700 m 
ic: Radi de gir de la secció de formigó.  ic : 5.77 cm 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
I: Inèrcia.  I : 13333.33 cm4 

 

 

λinf : 100.00 
 

 
On: 

     
e2: Excentricitat de primer ordre corresponent al 
major moment, considerada positiva.  e2 : 12.11 mm 
e1: En estructures traslacionals és igual a e2.  e1 : 12.11 mm 
h: Cantell de la secció en el pla de flexió considerat.  h : 200.00 mm 
C: Coeficient que depèn de la disposició 
d'armadures.  C : 0.24  
ν: Axial adimensional o reduït de càlcul que sol·licita 
el suport.  ν : 0.14  
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Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 95.40 kN 
fcd: Resistència de càlcul a 
compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de 
formigó.  Ac : 400.00 cm² 

En l'eix y:  
     

Els efectes de segon ordre poden ser menyspreats, ja que l'esveltesa mecànica del 
suport λ és menor que l'esveltesa límit inferior λinf indicada en 43.1.2.       

 
 

λ : 46.77 
 

 
On: 

     
l0: Longitud de vinclament.  l0 : 2.700 m 
ic: Radi de gir de la secció de formigó.  ic : 5.77 cm 
Ac: Àrea total de la secció de formigó.  Ac : 400.00 cm² 
I: Inèrcia.  I : 13333.33 cm4 

 

 

λinf : 100.00 
 

 
On: 

     
e2: Excentricitat de primer ordre corresponent al 
major moment, considerada positiva.  e2 : -0.45 mm 
e1: En estructures traslacionals és igual a e2.  e1 : -0.45 mm 
h: Cantell de la secció en el pla de flexió considerat.  h : 200.00 mm 
C: Coeficient que depèn de la disposició 
d'armadures.  C : 0.24  
ν: Axial adimensional o reduït de càlcul que sol·licita 
el suport.  ν : 0.14  



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  92 Annex 08. Càlculs estructurals

 

 

 

     
Nd: Esforç normal de càlcul.  Nd : 95.40 kN 
fcd: Resistència de càlcul a 
compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
Ac: Àrea total de la secció de 
formigó.  Ac : 400.00 cm² 

Càlcul de la capacitat resistent  
     

El càlcul de la capacitat resistent última de les seccions s'efectua a partir de les hipòtesis 
generals següents (Article 42.1):      
(a) L'esgotament es caracteritza pel valor de la deformació en determinades fibres de la 

secció, definides pels dominis de deformació d'esgotament. 
 

     
(b) Les deformacions del formigó segueixen una llei plana. 

      
(c) Les deformacions εs de les armadures passives es mantenen iguals a les del formigó que 

les envolta.  
 

     
(d) Diagrames de càlcul. 

      
(i) El diagrama de càlcul tensió-deformació del formigó és del tipus paràbola 

rectangle. No es considera la resistència del formigó a tracció. 
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fcd: Resistència de càlcul a compressió del formigó.  fcd : 16.7 MPa 
εc0: Deformació de ruptura del formigó en compressió simple.  εc0 : 0.0020  
εcu: Deformació de ruptura del formigó en flexió.  εcu : 0.0035  
Es considera com a resistència de càlcul del formigó en compressió el valor: 

     

 

 

     
αcc: Factor que té en compte el cansament del formigó quan està sotmès a alts nivells de 
tensió de compressió a causa de càrregues de llarga durada.  αcc : 1.00  
fck: Resistència característica del formigó.  fck : 25.0 MPa 
γc: Coeficient de minoració de la resistència del formigó.  γc : 1.5 

 
(ii) S'adopta el següent diagrama de càlcul tensió-deformació de l'acer de les armadures passives. 
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fyd: Resistència de càlcul de l'acer.  fyd : 434.8 MPa 
εmax: Deformació màxima de l'acer en tracció.  εmax : 0.0100  
εcu: Deformació de ruptura del formigó en flexió.  εcu : 0.0035  
Es considera com a resistència de càlcul de l'acer el valor: 

     

 
 

     
fyk: Resistència característica de projecte  fyk : 500.0 MPa 
γs: Coeficient parcial de seguretat.  γs : 1.15 

 
iquen a les resultants de tensions en la secció les equacions generals d'equilibri de forces i de moments. 

     
 
Equilibri de la secció per als esforços d'esgotament, calculats amb les mateixes excentricitats que els 
esforços de càlcul pèssims:  
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Barra Designació 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
σs  

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -58 58 +400 +0.002601 
2 Ø12 58 58 +221.6 +0.001108 
3 Ø12 58 -58 +33.4 +0.000167 
4 Ø12 -58 -58 +332 +0.001660 

 

 
Resultant 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 501.44 -18.21 11.46 
Cs 111.62 -28.03 15.06 
T 0 0 0 

 

 

NRd : 613.06 kN 
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MRd,x : 7.43 kN·m 

 
 

MRd,y : -12.26 kN·m 
On: 

     
Cc: Resultant de compressions en el formigó.  Cc : 501.44 kN 
Cs: Resultant de compressions en l'acer.  Cs : 111.62 kN 
T: Resultant de traccions en l'acer.  T : 0.00 kN 
ecc: Excentricitat de la resultant de compressions en el formigó en la direcció dels 
eixos X i Y.  

ecc,x : -18.21 mm 
ecc,y : 11.46 mm 

ecs: Excentricitat de la resultant de compressions en l'acer en la direcció dels eixos X i 
Y.  

ecs,x : -28.03 mm 
ecs,y : 15.06 mm 

eT: Excentricitat de la resultant de traccions en l'acer en la direcció dels eixos X i Y.  eT : 0.00 mm 
εcmax: Deformació de la fibra més comprimida de formigó.  εcmax : 0.0035  
εsmax: Deformació de la barra d'acer més traccionada.  εsmax : 0.0000  
σcmax: Tensió de la fibra més comprimida de formigó.  σcmax : 16.7 MPa 
σsmax: Tensió de la barra d'acer més traccionada.  σsmax : 0.0 MPa 

 
Equilibri de la secció per als esforços sol·licitants de càlcul pèssims:  
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Barra Designació 
Coord. X 

(mm) 
Coord. Y 

(mm) 
σs  

(MPa) 
ε 

1 Ø12 -58 58 +41 +0.000205 
2 Ø12 58 58 +22.4 +0.000112 
3 Ø12 58 -58 +11.2 +0.000056 
4 Ø12 -58 -58 +29.7 +0.000149 

 

 
Resultant 

(kN) 
e.x 

(mm) 
e.y 

(mm) 
Cc 83.6 -19.9 12.06 
Cs 11.8 -20.67 12.52 
T 0 0 0 

 

 

Ned : 95.40 kN 
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Med,x : 1.16 kN·m 

 
 

Med,y : -1.91 kN·m 
On: 

     
Cc: Resultant de compressions en el formigó.  Cc : 83.60 kN 
Cs: Resultant de compressions en l'acer.  Cs : 11.80 kN 
T: Resultant de traccions en l'acer.  T : 0.00 kN 
ecc: Excentricitat de la resultant de compressions en el formigó en la direcció dels 
eixos X i Y.  

ecc,x : -19.90 mm 
ecc,y : 12.06 mm 

ecs: Excentricitat de la resultant de compressions en l'acer en la direcció dels eixos X i 
Y.  

ecs,x : -20.67 mm 
ecs,y : 12.52 mm 

eT: Excentricitat de la resultant de traccions en l'acer en la direcció dels eixos X i Y.  eT : 0.00 mm 
εcmax: Deformació de la fibra més comprimida de formigó.  εcmax : 0.0003  
εsmax: Deformació de la barra d'acer més traccionada.  εsmax : 0.0000  
σcmax: Tensió de la fibra més comprimida de formigó.  σcmax : 4.0 MPa 
σsmax: Tensió de la barra d'acer més traccionada.  σsmax : 0.0 MPa 

 

. 
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1 Introducció 

Durant la visita a l’escola d’Azeba, vam tenir una entrevista amb el director l’objectiu de la qual 

era recollir la opinió dels responsables del centre i escoltar pel que fa a les necessitats i 

mancances del mateix. 

En aquest entrevista el director va insistir principalment en la necessitat de rodejar tots els 

terrenys de l’escola amb una tanca que impedís que la gent entrés ja que, segons ell, durant la 

nit gent aliena al recinte entra i malmet els edificis i les instal·lacions. 

En el context en el què s’emmarca aquest projecte, de falta de recursos, la protecció de les 

instal·lacions es bàsica ja que l’administració no gaudeix de la capacitat econòmica de reparar 

els elements malmesos i per tant, és important protegir-los alhora que mantenir-los en bon 

estat. 

2 Objectius 

L’objectiu d’aquest annex doncs és el de projectar una tanca que protegeixi el recinte escolar i 

els seus camps de cultiu de l’entrada de persones alienes. 

3 Ubicació 

La tanca que es projecta rodejarà els terrenys de l’escola, tan els que conformen la zona 

escolar, com els que conformen la zona de cultius. A la Figura 1, es mostra el recorregut de la 

tanca que farà aproximadament 907,6 m de longitud. 

Figura 1 Contorn de l’escola i recorregut de la tanca 
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4 Disseny i materials 

La tanca proposada està constituïda per estaques de fusta i xarxa metàl·lica. Les estaques es 

claven al terreny i estan distanciades 3 m entre elles. La seva funció és la de mantenir la xarxa 

metàl·lica en posició vertical. A la Figura 2, es mostra el disseny proposat: 

Figura 2 Contorn de l’escola i recorregut de la tanca (veure Plànol 18) 

 

Per tal d’evitar que accedir a l’interior per la part inferior de la reixa sigui fàcil, es proposa 

clavar-la al terra mitjançant piquetes d’uns 20 cm de profunditat i distanciades 40 cm entre 

elles.  

Les dimensions de la tanca, es resumeixen doncs, a la Taula 1: 

Taula 1 Dimensions de la tanca i dels seus components 

Longitut total (m) 907,6 

Estaques 

Longitut total (m) 3 

Longitut anclada (m) 1 

Longitut a la superficie (m) 2 

Diàmetre (cm) 20 

Espaiament (m) 3 

Reixa 
Amplada entre pals (m) 2,8 

Alçada (m) 1,9 

Piquetes 
Longitut d’anclatge (cm) 20 

Espaiament (cm) 40 

Pel que fa als materials, el tipus de fusta més utilitzat a la regió del projecte és l’eucaliptus. 

Aquesta fusta és de tipus Frondós D35. Al municipi de Sekota s’utilitzaba aquest tipus de fusta 

per diversos usos. A la Figura 3 s’hi pot veure una pila de troncs de fusta d’eucaliptus aplegats 

al terra i com, aquest tipus de fusta s’utilitza per fer bastides dels edificis. 
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Figura 3 Imatge del tipus de fusta proposada per a les estaques 

 

Els materials projectats per la tanca es resumeixen a la Taula 2. 

Taula 2 Materials de la tanca i dels seus components 

Estaques Fusta (eucaliptus) 

Reixa Acer galvanitzat 

Piquetes  Acer galvanitzat 
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1. Introducció 

Els residus són un dels problemes ambientes més grans, sobretot en els països en estat de 

desenvolupament, ja que no gaudeixen d’infraestructura per gestionar i tractar els residus que 

generen. En aquest sentit, el projecte que es presenta pretén donar sortida a tots els residus 

que es generen dins del recinte escolar, donant prioritat al tractament directament des de 

l’escola i, si no es possible, buscant l’existència de gestors externs. 

En l’annex que es presenta a continuació es descriuran i dimensionaran totes aquelles 

infraestructures que l’escola requereix per tractar els seus propis residus, des dels residus 

fecals i orins (dimensionament i disseny de les latrines) fins als residus orgànics generats al 

menjador projectat. 

Donada la importància de la reincorporació dels residus en el medi de la forma menys 

impactant possible, en aquest projecte s’han buscat solucions que permetin reutilitzar els 

residus tot reconvertint-los en subproductes amb capacitats per a noves funcions. Així doncs, 

tant pel que fa als excrements com pel que fa a la matèria orgànica generada al menjador, 

s’han dissenyat sistemes que permeten que tots aquests residus esdevinguin compost. 

D’aquesta manera, la mateixa direcció de l’escola podrà vendre als agricultors que cultiven els 

terrenys que hi ha a l’interior del recinte. 

2. Gestió dels residus d’explotació 

2.1 Disseny de les latrines 

En l’anàlisi d’alternatives realitzat a l’Annex 06, s’estableixen les següents característiques de 

disseny: 

- S’utilitzaran latrines de doble fossa. 

- Es considerarà una aportació de 0,025 m3/alumne-any i 0,025 m3/professor-any.  

- El volum cambra serà d’entre 1,1 i 2,23 m3. 

- El temps d’emmagatzematge dels residus fecals dins la cambra ha de ser d’1 any. En 

conseqüència, el volum de cambra construït a de ser del doble de la producció de 

residus anual. 

- El mètode d’eliminació de patògens serà la deshidratació dels residus fecals. 

- S’instal·laran plaques solars. 

- Es potenciarà la forma cúbica de les cambres.  

Consideracions respecte les latrines de doble fossa: 

- Construir-les és possible donat que el terreny es pot excavar. Les latrines existents 

actualment, que són de fossa, fan patent aquesta possibilitat. 
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- Cal tenir en compte que el terreny es troba al costat d’un riu. Així doncs, cal vigilar que 

les fosses siguin completament impermeables per tal de no contaminar l’aigua del riu.  

- El fet de trobar-se les latrines ubicades entre els edificis de l’escola i els camps de 

cultiu fa indispensable un bon aïllament de les fosses per tal que no contaminin els 

cultius que posteriorment donaran fruits per al consum humà. 

Tenint en compte aquest llistat de consideracions, a la Taula 1 es resumeixen els càlculs del 

volum per fossa requerit tenint en compte l’aportació considerada, el volum màxim de les 

cambres i el temps de permanència del residu dins d’aquestes: 

Taula 1 Càlcul del volum per fossa i del número de latrines requerit segons els paràmetres establerts 

  Unitats Alumnes Professors 

Número núm. 1.409 48 

Aportació m3/alu-any o m3/prof-any 0,025 0,025 

Volum anual requerit m3/any 35,2 1,2 

Volum total de cambra requerit m3 70,4 2,4 

Volum màxim per fossa m3 2,23 2,23 

Número de latrines requerit núm. 32 2 

Donat que les latrines dels alumnes estan separades per gènere i dels 1.409 alumnes 700 són 

nens i 709 són nenes, el número de cambres que caldrà construir serà de 16 cambres per les 

nenes i 16 pels nens. 

Les dimensions finals de les cambres seran les següents: 

Taula 2 Dimensions de les fosses de les latrines 

Amplada (m) 1 

Llargada (m) 1,5 

Profunditat (m) 1,7 

Volum (m3) 2,55 

Pel que fa a les latrines dels professors, les que hi ha actualment, estan ben dimensionades. De 

fet hi ha 4 latrines de fossa que estan en bon estat. És per aquest motiu que no es projecten 

noves latrines per als professors sinó que es proposa una millora dels existents que consisteixi 

en pintar la caseta i instal·lar-hi les aixetes. 

2.2 Vermicompostatge 

El vermicompostatge és un mètode que permet reduir els residus orgànics i millorar les seves 

qualitats per utilitzar-los com a adob. A continuació es presenten una sèrie de factors que 

representen els avantatges que suposa aquest procés de tractament dels residus. 

- Al igual que amb el producte de les latrines de doble fossa, amb el vermicompostatge 

elaborat es poden abonar els cultius de l'escola d'una manera molt barata. 

- Es redueix la quantitat de matèria orgànica, i per tant la quantitat de residus que 

genera l’escola i que haurà d’absorbir el sistema de gestió de residus municipal. 
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- A gran escala, si s'aconseguís generalitzar a aplicació d'aquest procés s'aconseguiria un 

estalvi significatiu en el transport i gestió dels residus a nivell municipal. 

- El vermicompostatge pot ser un element important per a la conscienciació i educació 

de la ciutadania a l'hora de fomentar un desenvolupament sostenible. 

- Comptant amb vermicompostatge, s'evita l'ús indiscriminat (i inadvertit) de productes 

artificials a manera d'abonament. Aquests productes provoquen, amb el pas del 

temps, que el sòl quedi subjecte a una pèrdua de fertilitat. Els fertilitzants químics 

alimenten exclusivament als vegetals, però és l'humus el responsable de la ventilació i 

l'enriquiment dels minerals existents en el sòl. 

- Els cucs produeixen un humus d'alta qualitat, amb una estructura porosa molt estable. 

El que suposa una sèrie d'avantatges enfront d'un altre tipus d'abonaments orgànics, 

com són la riquesa en enzims i microorganismes que estimulen el creixement de les 

plantes i restauren l'equilibri terra-vegetal. 

2.2.1 El vermicompostatge 

En principi, les matèries primeres per al vermicompostatge són les mateixes que per al 

compostatge, tot i que amb alguns matisos referents a les condicions i continguts necessaris 

perquè els cucs puguin dur a terme la metabolització dels residus. 

És una tècnica que es pot dur a terme en espais reduïts, motiu pel qual és ideal per a 

comunitats petites o escoles. Simplement es tracta d'afavorir les condicions ambientals en què 

viuen els cucs de forma natural sota el sòl, perquè amb la seva activitat contribueixin a 

alliberar els compostos essencials i posar-los novament a disposició de les plantes. 

2.2.2 Els cucs 

Hi ha multitud de tipus de cucs, però la més utilitzada per vermicompostatge és la coneguda 

com cuc vermell de Califòrnia (Eisenia foetida). De color vermell porpra, amb la cua una mica 

aplatada i lleument groga. El pes és d'un gram aproximadament i fa de 5 a 9 cm, amb 3-5 mm 

de diàmetre. 

Un gran nombre de residus orgànics generats en la vida quotidiana poden ser utilitzats en 

processos de vermicompostatge. Fins i tot, la barreja de diversos d'aquests residus facilita que 

el procés sigui més ràpid i el producte de major qualitat. Com ja s'ha esmentat, les matèries 

primeres per al vermicompostatge bàsicament són les mateixes que per al compostatge. 

Per mantenir en condicions òptimes els cucs i aconseguir un bon vermicompostatge es 

recomana tenir en compte els següents condicionants: 

- Absència de llum: els cucs viuen sota la superfície del sòl, no toleren bé la llum, de 

manera que a part d'estar en un recipient tapat. 
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- Humitat: la presència de cutícula permeable fa que perdi aigua fàcilment, no els convé 

que baixi dràsticament la humitat, perquè no només paralitza l'activitat sinó que pot 

reduir-la població. 

- Temperatura: ha d’ oscil·lar entre els 20 º C, encara que resisteixen temperatures entre 

els 4-30 º C. Així quan la temperatura és inferior a 7 º C els cucs no es reprodueixen, 

però segueixen produint abonament, encara que en menor quantitat. 

- PH: No sobreviuen si la mescla té valors de PH inferiors a 4,5. L'acidesa els resulta 

desagradable, encara que poden tolerar-la si és lleu. 

- Alimentació: Són preferibles les restes vegetals parcialment descompostos amb una 

ratio Carboni / Nitrogen (C / N) relativament baixa, això fa que presentin una forta 

selectivitat pel que fa a la vegetació que hi ha sobre el sòl. 

El cuc vermell arriba a la seva maduresa sexual als 3 mesos d'edat. Un cop complert aquest 

període ja està en condicions d'aparellar-se. Es reprodueix amb un període de 7 dies, durant el 

qual poden romandre immòbils fins 10-15 minuts que dura l'aparellament. 

De cada ou dipositat surten de mitjana entre 2 i 20 cucs que són totalment independents, 

d'una mida d'1 mm, presenten un color blanc transparent que es torna rosat als 5 o 6 dies, i 

que passa definitivament a vermell fosc als 15 -20 dies. 

Són molt prolífiques, de manera que una sola cuc adulta pot reproduir unes 36 vegades l'any i 

cadascuna produir 0,3 g diaris d'humus. 

2.2.3 Elaboració del vermicompostatge 

S'ha de disposar d'un lloc on col·locar el vermicompostador amb els cucs. Si és a l'exterior 

s'ubicarà en un lloc ombrejat a l'estiu i protegit de les gelades a l'hivern, per així mantenir les 

condicions de temperatura i humitat necessàries. També és important tenir en compte 

l'accessibilitat, ja que s'hi hauran de portar els residus sistemàticament. El lloc escollit per 

situar el vermicompostador és el que es pot veure al Plànol 21 

Un cop triat el lloc, cal un substrat on puguin viure els cucs. Normalment se sol obtenir 

estabilitzant terra comú, barrejat amb fems d'animal ja fermentat. Aquesta terra ha de deixar 

estesa durant almenys 15 dies, perquè no quedi cap element actiu en ella. Quan s'estabilitzi 

tindrà un color marró fosc, no presentarà mala olor i al tacte serà semi-pastós, el que indica 

que el pH, humitat i temperatura són òptims perquè es puguin afegir els cucs. 

Un cop aconseguit el substrat per als cucs és aconsellable una capa de cartró o paper de diari 

per mantenir la humitat del cub. Els cucs acabaran descomponent el cartró. 

A sobre d'aquesta capa es col·loca el substrat esmentat anteriorment, en el qual viuran els 

cucs, les quals afegirem a continuació. 

La següent capa serà de matèria orgànica vegetal, procedent dels residus diaris. La quantitat 

de residus orgànics que cal fer dependrà del nombre de cucs i capacitat del recipient. 
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Un cop inoculades els cucs, passarà un temps de 7 a 15 dies fins que consumeixin el substrat, 

depenent de la quantitat d'aliment i densitat de població. Quan el substrat està consumit 

s'observaran grànuls petits sent aquesta la característica principal que el llit no té menjar, 

tenint la necessitat d'afegir més substrat. L'absència de cucs en els nous materials que 

s'afegeixen d'aliment indica que algun dels elements introduïts no era adequat per a tal 

finalitat. 

A mesura que els vagi tirant menjar, els cucs aniran ascendint des de les zones en les que ja ho 

han consumit tot (que seran les inferiors del cub) a les zones amb materials més frescos. Per 

tant hi haurà una progressió quant a la maduresa del vermicompostatge dins del propi cub. 

2.2.4 Ingredients aptes per al vermicompostatge 

Si els materials no són adequats (o no condicionen bé), els cucs es ressentiran de forma que 

pot alentir-se o interrompre’s el procés del vermicompostatge. Aquest apartat és molt 

important ja que un error greu pot ocasionar la pèrdua de la població de cucs. 

Per a l’elaboració de vermicompostatge es del tot necessària l’existència d’una ràtio C/N 

adequada que influeix en la velocitat del procés. Si no es controla aquesta ràtio pot 

desenvolupar-se un procés de putrefacció, que portaria l'aparició de males olors i substàncies 

com l'àcid sulfhídric i l'amoníac. Aquests compostos són perjudicials per a les nostres cucs i els 

microorganismes que ens interessen. 

- Carboni 

El carboni o fibra (cel·lulosa), s’introdueix a la mescla a part dels elements orgànics en forma 

de closques de cereals, p.e. S’empra per condicionar el material fent-lo més esponjós i airejat. 

A més, un cop finalitzat el procés, deixen fines partícules de fibra que millora les qualitats de 

l'humus. Pot també introduir-se en forma de paper o cartró, i els papers no tractats son els 

més adequats. Abans d’introduir-lo a la mescla cal triturar-lo i humitejar-lo. 

Tot i això, afegint qualsevol tipus de residus orgànics, s'estarà introduint carboni en una 

proporció o una altra, normalment les restes de vegetació seca contenen major proporció de 

carboni. 

- Nitrogen 

Els materials amb major contingut en nitrogen es poden classificar en 2 tipus: residus 

domèstics i vegetació verd. 

- Residus domèstics 

Les restes de closques de fruites i verdura contenen bastant nitrogen, és a dir, 

la seva relació C / N és bastant baixa. Són pastosos i costa triturar-los. Un cop 

afegits es poden cobrir amb paper perquè no atreguin les mosques. 

- Vegetació verda 

Qualsevol resta vegetal que sigui verda i fresc conté nitrogen. De forma 

orientativa, les restes d'espècies vegetals amb continguts en nitrogen 
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superiors al 1.4%, com el freixe o el saüc, són ingerits amb facilitat, mentre que 

aquells el contingut és inferior a l'1%, com el faig, el bedoll, el roure o l'alzina, 

els resulten menys atractius per als cucs. 

S'han d'evitar sempre aquelles plantes que poden crear problemes d'acidesa i 

substàncies tòxiques que es veuran en el següent apartat. 

La següent llista de materials vegetals i restes de cuina està ordenada de més joves (d'alt 

contingut en nitrogen i descomposició ràpida) a més madurs (d'alta proporció C / N i 

descomposició baixa): 

- Deixalles de cuina 

- Podes de verdures 

- Corts de gespa 

- Adventícies verds 

- Plantes seques 

- Fulles seques 

- Encoixinat i palla 

- Cereals i civada 

- Pellofes d'arròs 

- Paper 

- Serradures 

 

- Altres 

Hi ha altres materials que es poden afegir-se al vermicompostador i que aporten un altre tipus 

d'elements com són: 

- Closques d'ous 

- Cafè mòlt 

Les restes de closques d'ous picats aporten calci que sempre és bastant agraït pels cucs. 

Sempre s'ha d'afegir ben triturat per facilitar la ingestió. 

El cafè també pot utilitzar com a matèria orgànica per als cucs, sempre que no siguin en grans 

quantitats per no modificar notablement el pH. 

2.2.5 Ingredients no aptes per al vermicompostatge 

Els cucs són capaços d'alimentar-se d'una àmplia gamma de residus, però pot haver-hi alguns 

materials que retardin el procés, fomentant la letargia dels cucs, la disminució del nombre 

d'individus, la producció de males olors... 

Dins de la part orgànica del residu s'han d'evitar afegir moltes quantitats de restes de cítrics 

(taronges, llimones...), les cebes i les espècies i aliments pesadament condimentats o amanits, 

formatges o aliments àcids que poden alterar greument el pH. 
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És important evitar fer plantes ruixades amb insecticida així com evitar aplicar-ne prop del 

vermicompostador ja que pot eliminar la població de cucs i microorganismes imprescindibles i 

fins i tot acumular-se en el vermicompostatge. 

Les fulles d'arbres amb alt contingut en polifenols, com les agulles de pins resinosos o les fulles 

fresques de roure i alzines no són metabolitzats amb facilitat. També li perjudiquen fulles que 

continguin molts tanins (nogueres, castanyers ...) 

La carn, peix i ossos d'animals han de ser omesos pel fet que ocasionen diversos problemes. La 

seva descomposició és lenta i pot aparèixer putrefacció, apareixent males olors i fins i tot 

atraure alguns animals no desitjats com rosegadors, mosques ... i fins i tot alguns patògens 

propagadors d'infeccions. A més la seva trituració és complicada i un excés de proteïnes no és 

convenient per als cucs 

A continuació es mostra un llistat resum dels materials menys recomanables: 

- Ossos d'animals 

- Carns i peixos 

- Formatge, mantegues i altres lactis 

- Maionesa ni menjars preparats amb salses. 

- Plantes verinoses 

- Fulles fresques de roure i alzina 

- Fulles de noguera i castanyer 

2.2.6 El vermicompostador 

Per construir un vermicompostador cal tenir en compte la importància de mantenir les 

condicions d'aireig, drenatge, temperatura, humitat i absència de llum esmentades 

anteriorment. En general, es pot reutilitzar qualsevol recipient, encara que aconsellen 

materials com el plàstic per mantenir molt bé la humitat que requereixen els anèl·lids. Els 

aspectes més importants a tenir en compte a l'hora de construir un vermicompostador són els 

següents: 

- El recipient han de facilitar la sortida dels lixiviats (abonament líquid). S'ha de tenir en 

compte una forma de recollir els lixiviats, que es generaran tot i comptar amb la 

tecnologia del vàter sec. 

- Ha de presentar com a mínim dos compartiments separats per petits forats, perquè els 

cucs passin al material fresc i deixin el vermicompostatge fet. El separador pot ubicar-

se de forma horitzontal (els cucs ascendeixen o descendeixen) o vertical (els cucs es 

desplacen lateralment). 

- Una tapa per dalt per afegir i extreure els materials. I evitar la presència de mosques. 

El recipient no ha de deixar passar la llum. A més, tant a la tapa com als laterals de 

recipient tindran uns orificis petits per afavorir l'airejat, encara que sempre evitant un 
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diàmetre massa gran per no permetre la sortida dels cucs. Al Plànol 21, es detallen les 

dimensions del vermicompostador. 

En el fons del recipient caldrà col·locar-hi 15 cm de grava aproximadament, que servirà de 

filtre dels lixiviats i com limitació per al pas dels cucs, que no s'acostaran a causa de l'absència 

de matèria orgànica en aquesta zona. A sobre de la grava es recomanable posar-hi una malla 

de llum petita perquè no es barregi el vermicompostatge amb la grava. 

Com es pot comprovar, els materials que s'utilitzen per fabricar el vermicompostador es poden 

trobar fàcilment. 

2.2.7 Característiques del vermicompostatge 

Un sòl requereix a més dels constituents minerals com són sorra, llim i argila, una fracció 

orgànica constituïda per humus. En l'humus resideixen enzims, àcids húmics, àcids fúlvics, 

huminas i ulminas, que permeten millorar l'estructura del sòl, donant origen a estructures 

granulars uniformes que permeten un òptim desenvolupament radicular; millora de 

l'intercanvi gasós; augmenta l'oxidació de la matèria orgànica i la disposició de nutrients en 

formes assimilables, i augmenta la retenció d'aigua. 

El vermicompostatge té molt a veure amb l'humus. Es tracta d'un abonament amb millor 

estructura i contingut en nutrients. A més conté una elevada càrrega enzimàtica i diversitat 

microbiana que facilita la incorporació dels nutrients fent que puguin ser immediatament 

assimilables per les arrels. L'elevada acció microbiana del vermicompostatge fa assimilable per 

les plantes determinats minerals com el fòsfor, calci, potassi, magnesi i oligoelements. I 

finalment és ric en elements nutritius, rendint en fertilitat 5 a 6 vegades més que amb els fems 

comú. 

Per extreure'l, es pot aixecar la galleda i treure el vermicompostatge madur, encara que per 

extreure'l amb el mínim nombre de cucs es puja el material fet i es deixa de regar. Els cucs 

baixaran buscant la humitat inferior. 

Una vegada obtingut és aconsellable deixar-lo reposar a l'aire durant dues o tres setmanes. Pot 

deixar-se en un plàstic fins que arribi a la humitat de 40%, i si es vol emmagatzemar sempre ha 

d'estar a l'ombra, ben airejat i protegit de la pluja. Això millora la qualitat del producte. 

El vermicompostatge s'utilitza de la mateixa manera que el compost, tant per abonament com 

embuatat de la terra. Millora el color, qualitat i quantitat de les fruites, hortalisses, flors i 

plantes ornamentals. 

Cal recordar que el pH del vermicompostatge és neutre, i per tant idoni per a la majoria de les 

plantes, són formes d'incorporar els efectes beneficiosos que els cucs aporten al terreny. 

2.3 Gestió dels residus del tanc sèptic 

El tanc sèptic projectat a l’escola d’Azeba té la finalitat de tractar l’aigua consumida als aularis, 

al laboratori i a les latrines (per rentar-se les mans després de cada ús). Aquest tractament 

consisteix en la sedimentació de les partícules contingudes a l’aigua residual així com la 
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degradació de la matèria orgànica. Aquests processos generen fangs que cal extreure del tanc 

sèptic cada cert temps. L’interval entre extracció i extracció dependrà de l’ús que se’n faci del 

tanc. En el cas del tanc de l’escola, es preveu poca acumulació de fangs, tot i això es recomana 

extreure’ls aproximadament un cop a l’any.  

En aquest annex, es pretén establir quin ha de ser el destí d’aquests fangs, donat que poden 

contenir patògens. En mols casos, aquests fangs, s’utilitzen per l’agricultura, tot i el risc que 

comporta per la salut. Així doncs, cal sotmetre’ls a un tractament previ. 

La solució òptima seria que el municipi s’encarregués del tractament en instal·lacions 

municipals. Tals instal·lacions, no existeixen a Sekota i per tant a continuació es proposen 

algunes alternatives per tal de minimitzar els riscs alhora de tractar els fangs. 

La separació sòlids/líquids i l’espessament, la deshidratació/estabilització en llits d’assecat amb 

o sense plantes, i el tractament en llacunes són algunes de les opcions possibles tot i que no 

viables per al tractament dels fangs d’un sol tanc sèptic. Es recomana doncs, introduir els fangs 

dins dels sistema de compostatge i tenint en compte que el producte final no pot utilitzar-se 

per adobar vegetals que després es consumeixin crus. 

3. Gestió dels residus de construcció 

3.1 Gestió dels residus de demolició 

Tal i com s’indica a l’inici d’aquest annex, una de les millores que es projecten en aquest 

document fa referència a les latrines. Donat el mal estat de les latrines que, actualment 

s’utilitzen a l’escola, es proposa construir-ne de noves, de forma que els residus que es 

generen, son convertits en adob i reutilitzats en els propis camps de cultiu de l’escola. 

Per dur a terme aquesta millora doncs, cal tirar a terra les latrines existents i tapiar les fosses 

que actualment estan molt mal conservades i generen problemes de males olors i riscs de 

contaminació. La demolició de les casetes existents generarà residus de construcció, que cal 

gestionar de forma adequada. 

El que es proposa en aquest annex, pel que fa a aquest tipus de residus és de dur-los al 

abocador de runa controlat més proper i que es troba situat al mateix municipi de Sekota. 

3.2 Gestió dels terrenys excavats sobrants 

La construcció de les xarxes d’abastament i sanejament impliquen l’excavació de rases. Un cop 

col·locades les canonades part de les rases es reomplen amb grava, mentre que la resta i fins a 

la superfície es reomplen amb part de la terra excavada de la mateixa rasa. Tot i això, existeix 

un excedent que cal gestionar (veure Taula 3) 

En aquest projecte es proposa repartir aquest excedent per la superfície dels terrenys de 

l’escola en capes no superiors a 10 cm de profunditat, de manera que es re-introdueix a 

l’entorn natural de forma senzilla i sense generar impactes. 
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Taula 3 Volums d’excavació i de material sobrant 

 

Volums 
d'excavació 

Volums material 
sobrant 

 

m3 m3 

Rases abastament 103,79 23,13 

Rases sanejament 264,86 48,88 

Rases sistema de tractament 108,75 14,61 

Disminució nivell terreny 301 301 

Tancs sèptics 25,5 25,5 

Soterrament filtre 155,52 155,52 

Filtre 237,4 237,4 

TOTAL 1191,02 804,69 
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1 Introducció 

L’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) que es presenta fa referència al “Projecte de 

desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia). 

L’avaluació d’Impacte Ambiental d’un projecte és una pràctica necessària que té l’objectiu de 

controlar els efectes no desitjats i/o imprevistos sobre el medi en el que es realitza el projecte. 

La funció d’aquest estudi és doncs aconseguir una millor integració del projecte en el seu 

entorn ambiental així com definir les mesures necessàries per minimitzar o compensar els 

efectes negatius que siguin inevitables. 

El aquest cas es redacta l’EIA com a annex del projecte i té l’objectiu d’avaluar la incidència 

esperada de l’execució de les obres i d’establir les mesures preventives i correctores dels 

impactes que es detectin durant les fases de construcció i exploració. 

Cal dir, a més, que les obres que es projecten en aquest document, es troben en un entorn on 

la natura té un paper principal (veure Figura 1) i per tant és d’especial importància establir 

mesures per a minimitzar els impactes sobre el medi ambient. Cal evitar doncs malmetre la 

flora i la faula, cal minimitzar l’impacte visual i cal elaborar un pla per a la correcta gestió dels 

residus generats. 

Figura 1 Camps de cultiu i muntanyes que hi ha a la part sud de l’escola 

 
 

2 Marc Legal 

Les eines fonamentals en l’avaluació d’impacte ambiental a Catalunya per a projectes d’obres i 

instal·lacions son el  Decret 114/1988, de 7 d'abril, d'avaluació d'impacte ambiental, i la Llei 

12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient. 

El Decret és la transposició a la normativa de l'Estat espanyol de la Directiva 85/337/CEE, 

relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics o privats sobre el 

medi ambient, modificada per la Directiva 97/11/CE, de 3 de març de 1997. 

La Directiva 85/337/CEE es va transposar mitjançant el Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 

de juny, sobre avaluació d'impacte ambiental, que actualment ha estat expressament derogat 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  3 Annex 11. Estudi d’impacte ambiental

 

pel Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 

d'avaluació ambiental i el Decret 1131/1988, de 30 de setembre, segueix vigent, amb la qual 

cosa no contradiu el RDL 1/2008, que estableix el reglament pel qual es desenvolupa el decret 

anterior. 

El Reial decret legislatiu 1/2008 ha estat modificat per la Llei 6/2010, de 24 de març, que 

modifica el text refós de la Llei d'impacte ambiental de projectes. 

L'Estat espanyol ha transposat la Directiva 97/11/CE, que va entrar en vigor el 14 de març de 

1999 mitjançant la Llei 6/2001 i la Llei 9/2006, i que a Catalunya ha estat incorporada pels 

projectes i les instal·lacions productives en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció 

integral de l'Administració ambiental, derogada totalment per la Llei 20/2009, de 4 de 

desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, i el Decret 136/1999, de 18 de 

maig, que la desenvolupa. La resta de projectes i instal·lacions s'apliquen a través del Decret 

114/1988, de 7 d'abril, i la Llei 12/2006. 

Legislació catalana sobre la avaluació d’impacte ambiental  

- Decret 114/1988 per a determinats projectes i instal·lacions 

- Llei 3/1998 i Decret 136/1999 per a activitats productives 

- Llei 12/2006 per a determinats projectes i instal·lacions 

Legislació catalana sectorial relacionada amb l'avaluació d'impacte ambiental 

- Llei 12/1985 i Decret 328/1992 per a projectes i instal·lacions en espais naturals 

- Llei 16/2002 de soroll 

Legislació estatal sobre avaluació d'impacte ambiental 

- RDL 1302/1986 per a determinats projectes i instal·lacions 

- RD 1131/1988 per a determinats projectes i instal·lacions 

- Llei 6/2001 per a determinats projectes i instal·lacions 

- Llei 62/2003, que modifica el RDL 1302/1986 i projectes de la XN 2000 

- Llei 9/2006 per a plans i programes i que modifica el RDL 1302/86 

- Llei 27/2006, que modifica el RDL 1302/86 

 

Encara que el marc legal aplicat sigui l’espanyol, i en concret el català, donat que el projecte 

que es presenta s’executarà a Etiòpia, cal tenir en consideració la normativa específica que 

determina les directrius a seguir sobre l’impacte ambiental de les obres civils. Es per aquest 

motiu que a continuació es farà referencia al marc legal etíop  sobre l’impacte ambiental que 

tenen les obres públiques sobre el medi natural.  

Etiòpia té una àmplia Política Ambiental preparada per la Autoritat de Protecció Ambiental, en 

col·laboració amb el Ministeri de Desenvolupament Econòmic i Cooperació. Aquesta política 

de medi ambient té un objectiu general i una sèrie d'objectius específics que deriven sobre les 

polítiques sectorials, les polítiques intersectorials, el marc institucional, la supervisió legislativa 

del marc i els mecanismes d'avaluació per a la seva correcta aplicació. 
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L'Autoritat de Protecció Ambiental (EPA) és l'organisme competent per a la protecció del medi 

ambient a nivell federal a Etiòpia. La funció principal de l'EPA consisteix a supervisar i garantir 

que totes les activitats de desenvolupament es duen a terme de forma racional i sostenible. 

Algunes de les funcions de l'EPA són els següents: 

- Preparar la política de protecció del medi ambient i les lleis, de l’aplicació de de les 

quals, un cop aprovades, en fan un seguiment. 

- Desenvolupar les directrius necessàries per avaluar l'impacte dels projectes de 

desenvolupament pel que fa al medi ambient. 

Les responsabilitats de l'EPA són la política ambiental, l'Avaluació Ambiental i la Gestió 

d'Orientació dels projectes. 

3 Ubicació de les obres 

Les obres que es projecten s’executaran a l’escola d’Azeba, que pertany al municipi de Sekota 

(Etiòpia). La superfície dels terrenys de l’escola és de 35.250 m2, tot i això les actuacions es 

duran a terme en una àrea més reduïda, que essent conservadors podria quedar a acotada en 

11.000 m2. 

Figura 2 Definició de l’àrea d’actuació de les obres definides en aquest projecte 

 
 

Una de les actuacions del projecte consisteix en la construcció d’una tanca al voltant del 

contorn. L’àrea d’aquesta actuació no ha estat inclosa en la xifra proporcionada anteriorment. 

Tot i això a la Figura 2, pot observar-se el contorn (en blau) sobre el qual es construirà la tanca. 
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4 Caracterització de les obres i identificació dels impactes ambientals 

Per tal d’analitzar correctament els impactes, es caracteritzaran per separat cadascuna de les 

fases i actuacions de les que consta el projecte. A més identificaran aquells aspectes que 

poden incidir en el medi ambient i que poden generar impactes tant en la fase de construcció 

com durant la vida útil de la obra. 

4.1 Aspectes a considerar 

4.1.1 Impactes sobre el sòl 

Totes les activitats de construcció tenen un impacte sobre el sòl. En aquest projecte, però, 

aquest impacte es veu restringit a nivell local, és a dir, a les rases de les canonades o al lloc de 

construcció de les latrines, filtres o tancs. 

Els impactes generalment són alteracions de l'estructura natural del sòl, la barreja de sòls i la 

compactació per tant la reducció de la funció ecològica dels sòls en les àrees respectives. No 

obstant això, la majoria de les canonades es col·locaran en zones en què ja s'ha alterat 

l'estructura del sòl i les seves funcions, és a dir, en zones de pas per als alumnes i professors. 

L’única alteració que es produirà serà deguda a la construcció de les noves casetes de latrines, 

part de les quals es troba dins dels camps de cultiu. D’aquesta manera, en les zones en què es 

construeixi en sòls on hi havia camps agrícoles l’alteració serà superior. Les actuacions 

referents  a les xarxes d’abastament i sanejament, a més de passar per terrenys ja alterats, 

representen l’excavació de rases que, un cop soterrada la canonada seran reomplertes amb el 

mateix sòl i per tant, en tot cas l’alteració serà temporal. 

Figura 3 Definició de l’àrea ocupada pels camps de cultiu
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En els petits trams de rasa que puguin haver d’excavar-se en els sòls dels camps agrícoles, en 

els que, en general, és present la matèria orgànica, els nutrients i fins i tot la fauna, la terra 

extreta de les rases s’haurà d'agrupar per separat i apilar de forma adequada. Després de 

l'excavació de la capa superior del sòl s'ha de reintroduir a la zona d'excavació per tal de 

millorar les condicions per al desenvolupament de la coberta vegetal, accelerant així el procés 

de restauració. Aquest procés s'ha de seguir en particular en zones agrícoles que se suposa que 

tornaran a ser cultivades de nou després de les obres de construcció. Les àrees adjacents als 

llocs de construcció no han de ser alterades i s'ha de tenir cura per reduir l'àrea de 

deteriorament per emmagatzematge de material de construcció (grava, sorra i tubs) en la 

mesura del possible. 

A les zones descuidades hi haurà un major risc d'erosió del sòl, especialment durant l'estació 

de pluges (de juliol a setembre) a causa de l'eliminació de la vegetació. Una consideració 

adequada dels problemes en àrees d'alt risc és tenir aquest fet en compte durant la confecció 

del calendari de construcció, tal com s'ha fet en l'Annex 12. A més, després de la finalització de 

les obres es recomana realitzar tasques de restauració immediata de la coberta vegetal 

adequades i la plantació d'arbustos. 

A causa de l'excavació de les rases hi haurà excés de material que s'haurà de distribuir sobre la 

superfície correctament. No obstant això, les quantitats seran relativament baixes pel fet que 

la major part del material d'excavació s'utilitzarà per omplir. 

4.1.2 Impactes sobre l’aire 

Durant les activitats de transport i material d'excavació es produeix pols, especialment en les 

estacions seques. Això és un gran impacte que afecta principalment als treballadors en el lloc 

de treball. 

La contaminació de l'aire d'escapament dels vehicles durant el transport del material és un 

impacte negatiu en general estretament relacionat amb l'àrea de la construcció, succeeix el 

mateix per les emissions de soroll. 

Tots aquests impactes són temporals i limitats a aquelles àrees, on s'utilitzen les màquines. 

Durant el treball manual d'excavació de la rasa es generen quantitats molt inferiors de pols. Es 

recomana humitejar el terra quan la generació de pols excedeix els nivells acceptables. També 

les vies utilitzades pels camions destinats al transport s'han de ruixar amb aigua. Aquest 

mètode s'utilitza generalment en la construcció en sec de carreteres en els països com Etiòpia, 

que redueix de manera eficient en la mesura dels impactes, especialment en els vianants que 

circulen pels carrers. 

4.1.3 Impactes sobre la flora i la fauna 

En general, els animals es veuen menys afectats per les activitats de construcció que les 

plantes. Les activitats de construcció requeriran d'una certa separació de la vegetació natural. 

Cal anar amb compte de no afectar els arbres i la tala d'arbres s'ha d'evitar sempre que sigui 

possible. Si la tala d'arbres és inevitable, la replantació del respectiu nombre i espècies 

d'arbres que cal fer després de la finalització de les obres. 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  7 Annex 11. Estudi d’impacte ambiental

 

S'han de mantenir allunyats de les zones d'obra als mamífers domèstics i salvatges, i la resta de 

la fauna present a la zona com els rèptils. Es buscarà per a ells nous hàbitats fora de la zona de 

construcció. Això és vàlid per a totes les àrees naturals i seminaturals. No és així en el cas de 

terres agrícoles. 

Els impactes sobre la fauna i la flora durant la fase de construcció es troben limitats a petites 

àrees i tindran un caràcter reversible, per tant, seran de menor importància. 

4.1.4 Efectes socioeconòmics i de salut 

El projecte tindrà clars avantatges respecte a les oportunitats d'ocupació local. És així ja que es 

proporcionaran noves oportunitats d'ocupació temporal durant el període de construcció. Això 

és especialment cert per a la mà d'obra no qualificada. Està previst contractar mà d'obra local. 

L'augment de l'ocupació temporal donarà lloc a un augment global d'ingressos directa i 

indirectament (a través d'una major demanda d'altres serveis locals). En conseqüència, els 

agricultors de la població urbana de Sekota també es beneficiaran de majors ingressos, ja que 

venen els seus productes en els mercats d'aquesta població.  

En relació als efectes socioeconòmics generats durant l’explotació de les obres, gran part de 

les actuacions previstes en aquest projecte requereixen d’un manteniment acurat que pot ser 

dut a terme per personal no qualificat. Actualment l’escola està vigilada per un guarda que 

dorm al mateix recinte. La intenció d’aquest projecte és formar al guarda de forma que ell sigui 

el responsable de tal manteniment, sobretot pel que fa a la fossa sèptica, al filtre i a les 

latrines. 

4.1.5 L’opció del no-projecte 

L'opció de no-projecte ha de ser considerada d'acord amb directrius comunes d'avaluació de 

l'impacte ambiental pel que fa a l'avaluació dels beneficis i dels impactes produïts, si el 

projecte no es dugués a terme. 

En general, es pot afirmar que els efectes adversos causats per les activitats del projecte de 

construcció, com ara els impactes sobre els fluxos de sòl, l'aire, la vegetació i l'aigua no es 

produirien. 

L'opció no-projecte però, donaria lloc a una sèrie d'efectes negatius més importants com ho 

són: 

- L’escola d’Azeba no podria gaudir de connexió d’aigua corrent als seus aularis ni al 

laboratori ni a les latrines. 

- Augmentaria el risc de malalties per contaminació de patògens fecals degut a un mal 

estat de les latrines i a la impossibilitat de rentar-se les mans després de la defecació. 

- Les oportunitats d'ocupació relacionades amb l'execució del projecte no estarien 

disponibles per als habitants de Sekota. 

Analitzant els efectes positius i negatius del projecte és fàcil determinar que l'opció més 

adequada és la de dur a terme les infraestructures que es proposen al llarg d'aquest 

document, ja que els grans beneficis que s'esperen de l'execució del projecte superen els 

efectes adversos menors i de caràcter temporal. 
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4.2 Aspectes segons l’actuació 

4.2.1 Sistema de latrines 

La construcció de 4 casetes de latrines així com la demolició de les casetes existents 

actualment és una de les actuacions projectades.   

Els possibles impactes detectats es llisten a continuació:  

a. Gestió dels residus de demolició 

Caldrà controlar el volum de residus generats i transportar-los fins a un abocador 

controlat (veure Annex 07.) 

b. Impacte visual de les noves casetes 

Les noves casetes, que ocupen una superfície de 36 m
2
 cadascuna d’elles generaran 

impacte visual en l’entorn natural, de manera que cal tenir cura en el seu disseny 

per tal de minimitzar-lo. 

c. Generació de males olors 

Durant la vida útil de les latrines, els residus fecals generats pels alumnes i 

professors de l’escola quedaran emmagatzemats en les cambres projectades per a 

tal finalitat durant almenys un any. El producte d’aquest temps d’espera serà adob 

útil per als agricultors que cultiven els terrenys de l’escola. Una mala gestió de les 

latrines o un mal manteniment de les mateixes pot generar males olors degut al 

tipus de residus que emmagatzemen. La ventilació de les fosses i un manteniment 

regular eviten qualsevol problema. 

d. Deteriorament dels espais d’emmagatzematge dels materials de construcció 

necessaris 

4.2.2 Xarxa d’abastament d’aigües 

Les actuacions referents a la xarxa d’abastament consistiran en el soterrament dels tubs que 

conduiran l’aigua a cadascun dels aularis, al laboratori i a les latrines. Els terrenys en els que se 

soterraran les canonades d’abastament són terrenys propietat de l’escola en els que 

actualment no hi ha cap servei soterrat. D’aquesta forma no es produirà cap afectació a 

d’altres serveis. A més el recorregut de les canonades passa per zones on no hi ha vegetació ja 

que són zones de pas dels alumnes. A la Figura 4, es mostra una de les zones per les quals es 

construirà la rasa. 
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Figura 4 Exemple del tipus de terreny en el qual s’excavaran les rases per a les xarxes d’abastament i sanejament. 

 

Els impactes principals seran derivats de l’excavació de la rasa: 

a. Gestió dels terrenys excavats sobrants. 

Els terrenys excavats sobrants caldrà tractar-los adequadament repartint-los sobre 

els terrenys de l’escola per tal de reintroduir-los a l’entorn (veure Annex 07.). Els 

volums que es generaran seran de 23,13 m
3
. 

b. Generació de pols durant l’excavació de les rases. 

Aquest impacte només serà real si l’excavació es du a terme durant els períodes 

secs de l’any. 

4.2.3 Xarxa de sanejament 

Les actuacions referents a la xarxa de sanejament, a l’igual que les referents a la xarxa 

d’abastament consistiran en el soterrament dels tubs que conduiran l’aigua des dels aularis, el 

laboratori i les latrines fins al sistema de tractament. Els terrenys en els que se soterraran les 

canonades de sanejament són terrenys propietat de l’escola en els que actualment no hi ha 

cap servei soterrat. D’aquesta forma no es produirà cap afectació a d’altres serveis. A més el 

recorregut de les canonades passa per zones on no hi ha vegetació ja que són zones de pas 

dels alumnes (veure Figura 4). 

Els impactes principals seran derivats de l’excavació de la rasa: 

a. Gestió dels terrenys excavats sobrants. 

Els terrenys excavats sobrants caldrà tractar-los adequadament reintroduint-los a 

l’entorn tot repartint-los en els terrenys de l’escola (veure Annex 07). Els volums 

que es generaran seran de 13,26 m
3
. 

c. Generació de pols durant l’excavació de les rases. 

Aquest impacte només serà real si l’excavació es du a terme durant els períodes 

secs de l’any. 
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4.2.4 Sistema de tractament: tancs sèptics i filtre subsuperficial 

Per tal de minimitzar els impactes produïts per les aigües residuals generades als aularis, al 

laboratori, a les latrines i en segona fase, al menjador s’ha projectat un sistema de tractament 

que consisteix en un tanc sèptic (5,9 x 2 m2) i un filtre subsuperficial de sorra (151,3 m2). 

Aquest sistema tracta l’aigua abans d’abocar-la al riu limítrof a l’escola. Tot i que el sistema de 

tractament ha estat pensat per minimitzar els impactes ambientals sobre les masses d’aigua 

superficials (el riu) i subterrànies (evitar la contaminació d’aqüífers) la seva construcció 

comporta també alguns impactes, tot i que menors, i que s’analitzen a continuació. 

a. Excavació i tractament dels volums sobrants 

Tant el sistema de tanc sèptic com el filtre subsuperficial de sorra són elements de 

tractament soterrats, de forma que per a la seva construcció s’hauran d’excavar els 

volums de terres que s’indiquen a la Taula 1.  

 
Taula 1 Volums d’excavació i de material sobrant 

 

Volums 
d'excavació 

Volums material 
sobrant 

 

m3 m3 

Rases abastament 103,79 23,13 

Rases sanejament 264,86 48,88 

Rases sistema de tractament 108,75 14,61 

Disminució nivell terreny 301 301 

Tancs sèptics 25,5 25,5 

Soterrament filtre 155,52 155,52 

Filtre 237,4 237,4 

TOTAL 1191,02 804,69 

Aquestes terres sobrants caldrà reintroduir-les a l’entorn proper tot repartint-les en 

capes de 10 cm de profunditat. 

b. Impacte visual del filtre 

El filtre és un sistema que genera poc impacte visual, tot i això caldrà prendre 

mesures per tal de minimitzar-lo donada la importància que té l’entorn natural en 

el projecte. 

c. Generació de males olors 

Tot i que inicialment l’aigua residual que tractin tan el tanc sèptic com el filtre 

subsuperficial no contindran molta matèria orgànica, en la segona fase del projecte 

en la que es planifica el menjador aquest contingut augmentarà. Els sistemes de 

tractament d’aigües naturals poden generar males olors de forma que caldrà 

controlar-los i mantenir-los de forma adequada. 

d. Gestió dels residus després del buidatge dels tancs sèptics 

Els tancs sèptics en els que l’aigua residual decanta i es biodegrada, 

emmagatzemen els components que es trobaven suspesos a l’aigua i que decanten 
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al fons del tanc. Aquests fangs, cal extreure’ls periòdicament. En aquest projecte la 

periodicitat requerida és d’un any. 

Un cop extrets del tanc sèptic, caldrà dur els fangs fins a un abocador controlat 

(veure Annex 10) 

4.2.5 Tanca 

La construcció d’una tanca que limiti els terrenys de l’escola i impedeixi l’entrada de foranis és 

una de les parts del projecte. L’impacte d’aquesta actuació és mínim i exclusivament de caire 

visual. Caldrà doncs dissenyar una tancs que estigui integrada en l’entorn i que estigui 

construïda amb materials adequats per tal de minimitzar l’impacte sobre el paisatge. 

4.2.6 Menjador 

El menjador, que ocupa 52,8 m2, es una actuació que generarà pocs impactes ambientals, ja 

que és una obra senzilla. En tot cas, caldrà intentar minimitzar l’afectació sobre aquells espais 

que es destinin a l’emmagatzematge dels materials de construcció requerits. A l’hora del 

disseny del menjador caldrà considerar l’impacte visual d’aquest, de forma que es minimitzi.  

4.2.7 Tancs per al vermicompostatge 

Els tancs de vericompostatge no generen impactes ambientals més que els visuals. Tot i això, 

aquests últims són molt reduïts. 

5 Pla de gestió ambiental 

Com a conseqüència dels impactes ambientals descrits en els apartats anteriors, cal definir 

mesures preventives i correctores. En qualsevol cas, la majoria d’impactes negatius ocasionats 

pel projecte, es produiran duran l’execució de les obres, de manera que seran, en tot cas, 

temporals i podran minimitzar-se de forma eficient mitjançant una planificació adequada de 

les activitats de construcció. 

5.1 Mesures preventives 

A continuació es presenten les mesures preventives que es tindran en compte per tal de 

minimitzar l’impacte ambiental de la obra. 

5.1.1 Mesures de caràcter general 

- Delimitació de la zona d’instal·lació 

Durant les obres la zona de treball estarà degudament senyalitzada i les activitats a la 

zona quedaran marcades visiblement per evitar possibles danys. 

- Ús de mitjans mecànics respectuosos amb l’entorn 

En els treballs es procurarà utilitzar els equips més moderns disponibles. La maquinària 

ha de complir els requeriments per evitar la contaminació del medi  a causa de sorolls, 

abocaments de combustibles o lubricants i altres productes de rebuig. 

En cas d'utilitzar maquinària que produeixi un soroll que pugui ser molest per a la 

població, les activitats associades al seu ús es realitzaran en hores en què no es 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  12 Annex 11. Estudi d’impacte ambiental

 

pertorbi el somni dels habitants de la població, ni durant els àpats, ni tampoc en horari 

de classe en cas de trobar-se en les proximitats de l'escola. 

- Planificació d’un calendari adequat 

Es realitzarà una planificació de l'obra molt controlada de manera que es redueixi, en la 

manera que sigui possible, el temps d'intervenció d'aquesta maquinària en el medi 

natural. 

- Aplicació de bones pràctiques 

La obra es planificarà i desenvoluparà de manera que els materials i elements que 

intervenen en la obra no generin impactes negatius innecessaris o no contemplats a 

l’estudi. 

5.1.2 Mesures protectores de la qualitat del medi físic 

Aquestes mesures sobre la qualitat del medi físic (aigua, atmosfera i sòls) tenen com objectiu 

disminuir la intensitat de les pertorbacions produïdes en l'entorn i, al mateix temps, procurar 

que siguin el més transitòries possible. A continuació es resumeixen aquestes mesures en 

funció del medi sobre el qual redueixen l'impacte de l'obra: 

- Moderació dels impactes sobre l’atmosfera 

Les mesures relacionades amb la reducció de l'impacte sobre el medi atmosfèric 

consisteixen en la utilització d'equips poc contaminants, una correcta posada al punt 

dels motors de la maquinària i que aquesta porti a terme moviments controlats i no 

innecessaris. Així mateix cal una conducta correcta i un respecte de l'entorn per part 

del personal. 

Per tal de verificar el compliment d'aquestes mesures s'han de fer revisions periòdiques 

de la posada a punt dels diferents elements mecànics. 

- Moderació dels impactes sobre els sòls 

En aquest aspecte el principal objectiu de les mesures protectores és aconseguir que no 

s’afecti més terreny de l'estrictament necessari. Amb aquesta finalitat les mesures que 

es proposen són les següents: A. Disposar i localitzar adequadament un parc per a la 

maquinària, que constitueixi el lloc on es deixi la maquinària sempre que aquesta no 

s'està utilitzant. B. Senyalitzar adequadament els camins i zones d'obra així com el parc 

de maquinària. C. Gestionar adequadament els materials sobrants de les obres, de 

manera que siguin destinats, segons la seva naturalesa, a aplecs temporals tot esperant 

ser transportats a un abocador controlat. D. Els canvis d'oli i el subministrament de 

combustible i les reparacions de la maquinària es realitzaran al parc, que haurà d'estar 

impermeabilitzat. 

5.1.3 Mesures preventives de l’impacte sobre el medi biòtic 

El seu objectiu és disminuir la intensitat dels impactes directes (per destrucció de les 

comunitats naturals) i indirectes (a través de l'alteració de les condicions del medi) procurant, 

a més que es redueixi el temps necessari per a la recuperació de les condicions pre 

operacionals. El seu abast es descriu a continuació: 
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- Moderació de l’impacte sobre els sistemes naturals 

Per als sistemes naturals són d'aplicació les mateixes mesures especificades per als 

impactes sobre l'atmosfera o sobre els sòls. 

Es tindrà especial cura, en executar la construcció de les latrines, de no afectar les 

plantacions presents a la zona, que són explotades pels habitants de Sekota. 

- Moderació dels impactes sobre el paisatge 

Es potenciarà l'ús de materials naturals (fusta principalment) en els acabats de les 

obres, en les restauracions i construccions per a realitzar la perfecta integració amb el 

entorn natural i disminuir així el seu impacte visual. 

5.1.4 Mesures protectores de l’impacte sobre el medi socioeconòmic 

La reducció de l'impacte sobre el medi socioeconòmic s'ha de considerar des del següent punts 

de vista: 

- Moderació de l’impacte sobre la qualitat de vida i el benestar social 

A més de totes les mesures descrites anteriorment, s'intentarà reduir al màxim el 

termini d'execució de les obres, principalment el d'aquelles que afectin en major 

mesura a la població i es realitzaran preferentment en èpoques en què l’escola 

romangui tancada. 

5.2 Mesures correctores 

L'objectiu de les mesures correctores és disminuir l'impacte que l'obra genera en el entorn i 

que no pot minimitzar-se en la fase de projecte, d'acord amb la discussió realitzada 

anteriorment. 

No es preveu la necessitat d'aplicar mesures correctores pel fet que les mateixes mesures 

preventives aplicades durant la fase d'obres minimitzen l'impacte que la obra genera en 

l'entorn, tret que es produeixin abocaments accidentals. En aquest cas s'hauria de netejar o 

restituir els terrenys alterats. 

Respecte a la revegetació de la zona afectada pel mínim moviment de terres corresponent a 

l'execució dels trams de canonada del sistema de fossa sèptica, ja que, gràcies al clima existent 

amb abundants pluges, aquesta vegetació és capaç de regenerar-se per ella mateixa perquè es 

troba en un entorn molt natural i amb condicions climàtiques molt adequades. Per tant el 

desbrossament realitzat o l'impacte seran mínims, però a més no serà necessari aplicar 

mesures correctores d'aquest tipus perquè per si mateixa la naturalesa ja autoregularà. 
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1 Objectiu 

L’Annex que es presenta a continuació té l’objectiu establir una proposta per a la panificació 

de les obres de desenvolupament de l’escola d’Azeba.  

Cal recordar, però , que ens trobem en el marc d’un projecte de cooperació internacional en 

una zona subdesenvolupada situada al nord d’Etiòpia, on la població no disposa de recursos, 

per aquest motiu es creu convenient assenyalar d’una forma més detallada les obres referents 

al projecte. 

A continuació s’aborda la descripció del procés constructiu d’aquelles unitats d’obra més 

significatives pel que fa al seu volum i dificultat d’execució- 

Cal dir que les condicions en què es troben les infraestructures i la logística de la zona poden 

provocar alguns retards en el transport de materials que facin impossible el compliment de 

l’esquema que es detalla a continuació. En qualsevol cas, cal que s’utilitzi l’annex com a guia a 

la que cal ajustar-se en la mesura del possible. 

2 Descripció de les actuacions de l’obra  

Aquest projecte consta de dues fases diferenciades, independents entre elles. A continuació 

s’enumeren les tasques principals de cada una d’aquestes fases. 

2.1 Fase 1: Activitats necessàries a l’escola d’Azeba 

La primera fase del projecte consta d’aquelles activitat necessàries de ser dutes a terme per tal 

que l’escola gaudeixi d’unes condicions de salut i de seguretat adequades. Així doncs, en 

aquesta fase s’hi engloben les activitats referents a les xarxes d’abastament i sanejament, al 

sistema de tractament de les aigües residuals i a les latrines. Pel que fa a la seguretat es 

projecta la taca que limitarà els terrenys de l’escola i impedirà l’entrada de persones alienes al 

centre. 

La data d’inici de la Fase 1 s’ha projectat per al dia 1 de desembre de 2013. Aquesta data ha 

estat escollida donat que durant els mesos de desembre, gener i febrer, en general, no es 

registren pluges al municipi de Sekota. En les obre dins de recintes escolars, com ho són les 

que es plantegen en aquest projecte, cal tenir especial cura en la temporització donat que 

durant l’any els infants circulen al voltant dels terrenys de les obres. A l’escola d’Azeba, els 

alumnes fan vacances durant el mes d’Agost. Tot i que inicialment, aquest últim hauria de ser 

el mes en el que es fessin la major part de les obres, l’Agost és el mes de més pluges a la zona i 

per tant, es prioritzarà, dur a terme les obres durant els períodes de sequera. Aquesta decisió 

tindrà com a conseqüència la necessitat de ser extremadament curosos en les mesures de 

protecció i d’aïllament de les zones de les obres, sobretot al tractar-se principalment de 

construcció de rases.  

A continuació es descriuen les activitats més significatives de la Fase 1: 

2.1.1 Activitat 1: Treballs previs d’acondicionament 

- Construcció de la caseta d’obres i aplec de material 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  3 Annex 12. Pla d’obra

 

- Replanteig del projecte 

- Preparació dels accessos 

2.1.2 Activitat 2: Xarxa d’abastament i sanejament 

- Neteja i desbrossament del terreny  

- Obertura de les rases  

- Col·locació de les canonades  indicades al projecte  

- Rebliment de les rases  

- Instal·lació de les canonades als edificis i aularis  

- Instal·lació de les aixetes i les piques a l’interior dels aularis  

2.1.3 Activitat 3: Construcció dels tancs sèptics 

- Obertura de la rasa i excavació de les fosses  

- Construcció de l’estructura externa  

- Recobriment dels tancs amb part del terreny extret  

- Construcció de la connexió amb el sistema sanejament  

2.1.4 Activitat 4: Construcció del filtre subsuperficial de sorra 

- Obertura de la rasa i excavació de la fossa  

- Construcció de l’estructura externa  

- Col·locació de les canonades indicades al projecte  

- Rebliment amb els materials indicats al projecte  

- Construcció de la tanca al voltant del perímetre del filtre 

2.1.5 Activitats 5, 6, 7 i 8: Construcció de les latrines 

A continuació es detallen  les activitats que conformen la construcció de cadascuna de 

les latrines, és a dir, cada procediment es durà a terme 4 vegades: 

- Demolició de les latrines actuals i retirada dels materials de rebuig  

- Tapiat de les fosses actuals  

- Excavació de les noves fosses a la ubicació indicada en el projecte  

- Construcció de les lloses de formigó armat  

- Construcció dels pilars de formigó armat  
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- Construcció dels llindars de formigó armat  

- Construcció dels murs de totxanes de formigó 20x20x40 cm 

- Construcció de les encavallades del sostre 

- Preparació les biguetes del sostre  

- Col·locació encavallades, biguetes i xapes  

- Instal·lació dels tubs i contenidors per als orins 

- Instal·lació de les aixetes i col·locació de les tasses  

- Pintura de l’exterior i de l’interior dels edificis  

2.1.6 Activitat 9: Construcció de la tanca 

- Col·locació dels elements que conformen la tanca  

2.1.7 Activitat 10: Integració ambiental 

2.2 Fase 2: Activitats complementàries a l’escola d’Azeba 

2.2.1 Activitat 1: Construcció del menjador 

- Acondicionament del terreny i tancat de la zona d’obres  

- Construcció de la llosa de la solera  

- Construcció dels pilars  

- Construcció de les llindes  

- Construcció dels murs  de totxanes de formigó 20x20x40 cm 

- Construcció  de les encavallades  

- Preparació de les biguetes del sostre  

- Col·locació de les encavallades, les biguetes i les xapes  

- Pintura de l’edifici  

- Instal·lació de les finestres i portes  

2.2.2 Activitat 2: Construcció dels tancs de vermicompostatge 

- Construcció dels dipòsits de vermicompostatge  

- Incorporació dels cucs al sistema de vermicompostatge  

2.2.3 Activitat 3: Integració ambiental 
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3 Descripció de les tasques del procés constructiu 

A continuació es descriuen les tasques del procés constructiu d’aquelles unitats d’obra que no 

s’han especificat durant el text d’aquest projecte. 

3.1 Recopilació del material 

Per als aplecs de materials nous o de material enderrocat s’ha definit una zona d’aplec dins 

dels terrenys de l’escola. Aquesta zona haurà d’estar ben delimitada mitjançant tanques i amb 

la senyalització pertinent. 

3.2 Replanteig del projecte 

Replanteig de les àrees a adequar seguint  les recomanacions de pendents longitudinals i 

transversals, així com les cotes establertes en els plànols de disseny. 

3.3 Neteja i desbrossament del terreny 

En els casos on s’hagi de retirar certa cobertura vegetal (menjador, tancs sèptics, latrines i 

filtre). 

3.4 Construcció del cèrcol perimetral de la obra 

Cal que es construeixi un cèrcol perimetral per donar seguretat i disciplina a la obra. És 

important també per impedir el lliure accés a persones i animals a l’interior de la rasa donat 

que no només molestarien durant la operació sinó que també genera perills. 

3.5 Construcció de les instal·lacions i serveis per als treballadors 

Les instal·lacions que caldrà construir són: el punt de control, els vestuaris i el magatzem per a 

les eines i el generador. Les dimensions seran d’acord amb els plànols de disseny. Es 

construiran segons la pràctica local. El vestuari disposarà d’instal·lació elèctrica i d’aigua. 

3.6 Obertura de la rasa 

Les rases s’excavaran a les profunditats indicades en els plànols. Els talussos seran 1H:3V. 

3.7 Aplec del material extret de les rases 

El material que s’extregui de la rasa, s’anirà col·locant sobre la rasa contigua semiplena o ja 

plena, de forma que participi de la compactació d’aquesta. 

3.8 Integració ambiental 

La integració ambiental consistirà en complir els requisits establerts explícitament a l’Annex 

d’Impacte Ambiental. La duració d’aquest activitat serà la mateixa que la obra en la seva 

totalitat i estarà present en les dues fases del projecte. 
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4 Pla d’Obra 

El Pla d’obra que es presenta, a l’igual que la resta del projecte, es divideix també en dues 

fases. Tot i això es preveu que l’execució de les obres d’ambdues es dugui a terme entre els a 

partir del mes de desembre, donat que és el moment de l’any en que no plou. Pel que fa a la 

Fase 1, es preveu que comenci el mes de desembre de 2013 mentre que la Fase 2 el desembre 

de 2014. La temporització, però, continuarà subjecta a aquest fenomen meteorològic i, per 

tant podrà avançar-se o retardar-se si així es creu convenient des de la direcció d’Obra. 

En el Pla d’Obra que es presenta les activitats s’han considerat independents entre elles i per 

tant poden executar-se independentment de l’execució de les altres. Aquesta característica 

respon a la falta de recursos econòmics per dur a terme el projecte en la seva integritat, és a 

dir, dissenyar activitats independents permet que, establert un ordre de prioritats d’execució, 

sigui possible realitzar part del projecte si només es disposa de part del finançament. 

El conseqüència, el Pla d’Obra, ha estat dissenyat en base a aquesta característica i és per això 

que les activitats s’han ubicat de forma consecutiva en el temps i no en paral·lel. 

4.1 Fase 1: Actuacions necessàries a l’escola d’Azeba 

La execució es durà a terme per 4 equips de treball formats per 5 operaris cadascun, un cap 

d’obra i un cap de producció. 

En tots els casos, cadascun dels grups es dedicarà a les activitats que requereixi el cap d’obra, 

de forma que puguin complir-se els terminis d’execució. 

4.2 Fase 2: Actuacions complementàries a l’escola d’Azeba 

Per a l’execució de la segona fase del projecte serà suficient amb un sol equip de 5 operaris, 

que durant els períodes de curat del formigó realitzarà les tasques complementaries que es 

requereixen. De la mateixa manera que en la primera fase, el grup es dedicarà a les activitats 

que requereixi el cap d’obra, de forma que puguin complir-se els terminis d’execució. Així 

doncs  el treball que realitzaran serà el de construcció del menjador i dels vermicompostadors. 

A continuació els presentem el diagrama de Grantt de la Fase 1 i de la Fase 2. 

 

 

 



Nom Inici Finalització
1. Treballs previs d'acondicionament 02/12/13 13/12/13
1.1 Construcció de la caseta d'obre i aplec de material 02/12/13 13/12/13
1.2 Replanteig del projecte 04/12/13 13/12/13
1.3 Preparació dels accessos 11/12/13 13/12/13
2. Construcció de la latrina L1.1 16/12/13 02/04/14
2.1 Demolició latrina actual i retirada rebuig 16/12/13 19/12/13
2.2 Tapiat de les fosses actuals 20/12/13 20/12/13
2.3 Excavació de les noves fosses 16/12/13 20/12/13
2.4 Construcció de les lloses de formigó armat 23/12/13 15/01/14
2.5 Construcció dels pilars de formigó armat 16/01/14 10/02/14
2.6 Construcció dels llindars de formigó armat 11/02/14 06/03/14
2.7 Construcció dels murs 07/03/14 11/03/14
2.8 Construcció de les encaballades de la coberta 27/12/13 02/01/14
2.9 Preparació de les biguetes de la coberta 03/01/14 07/01/14
2.10 Col·locació de les encavallades, biguetes i xapes 12/03/14 18/03/14
2.11 Instal·lació dels tubs i contenidors per a orins 19/03/14 24/03/14
2.12 Instal·lació de les aixetes i col·locació de les tasses 25/03/14 28/03/14
2.13 Pintura de l'exterior i de l'interior dels edificis 31/03/14 02/04/14
3. Construcció de la latrina L1.2 16/12/13 02/04/14
3.1 Demolició latrina actual i retirada rebuig 16/12/13 19/12/13
3.2 Tapiat de les fosses actuals 20/12/13 20/12/13
3.3 Excavació de les noves fosses 16/12/13 20/12/13
3.4 Construcció de les lloses de formigó armat 23/12/13 15/01/14
3.5 Construcció dels pilars de formigó armat 16/01/14 10/02/14
3.6 Construcció dels llindars de formigó armat 11/02/14 06/03/14
3.7 Construcció dels murs 07/03/14 11/03/14
3.8 Construcció de les encaballades de la coberta 27/12/13 02/01/14
3.9 Preparació i col·locació de les biguetes de la coberta 03/01/14 07/01/14
3.10 Col·locació de les xapes metàl·liques de la coberta 12/03/14 18/03/14
3.11 Instal·lació dels tubs i contenidors per a orins 19/03/14 24/03/14
3.12 Col·locació de les tasses 25/03/14 28/03/14
3.13 Pintura de l'exterior i de l'interior dels edificis 31/03/14 02/04/14
4. Construcció de la latrina L3.1 16/12/13 02/04/14
4.1 Demolició latrina actual i retirada rebuig 16/12/13 19/12/13
4.2 Tapiat de les fosses actuals 20/12/13 20/12/13
4.3 Excavació de les noves fosses 16/12/13 20/12/13
4.4 Construcció de les lloses de formigó armat 23/12/13 15/01/14
4.5 Construcció dels pilars de formigó armat 16/01/14 10/02/14
4.6 Construcció dels llindars de formigó armat 11/02/14 06/03/14
4.7 Construcció dels murs 07/03/14 11/03/14
4.8 Construcció de les encaballades de la coberta 27/12/13 02/01/14
4.9 Preparació i col·locació de les biguetes de la coberta 03/01/14 07/01/14
4.10 Col·locació de les xapes metàl·liques de la coberta 12/03/14 18/03/14
4.11 Instal·lació dels tubs i contenidors per a orins 19/03/14 24/03/14

Fase 1 13/10/2012

Tasks 2



Nom Inici Finalització
4.12 Col·locació de les tasses 25/03/14 28/03/14
4.13 Pintura de l'exterior i de l'interior dels edificis 31/03/14 02/04/14
5. Construcció de la latrina L3.2 16/12/13 02/04/14
5.1 Demolició latrina actual i retirada rebuig 16/12/13 19/12/13
5.2 Tapiat de les fosses actuals 20/12/13 20/12/13
5.3 Excavació de les noves fosses 16/12/13 20/12/13
5.4 Construcció de les lloses de formigó armat 23/12/13 15/01/14
5.5 Construcció dels pilars de formigó armat 16/01/14 10/02/14
5.6 Construcció dels llindars de formigó armat 11/02/14 06/03/14
5.7 Construcció dels murs 07/03/14 11/03/14
5.8 Construcció de les encaballades de la coberta 27/12/13 02/01/14
5.9 Preparació i col·locació de les biguetes de la coberta 03/01/14 07/01/14
5.10 Col·locació de les xapes metàl·liques de la coberta 12/03/14 18/03/14
5.11 Instal·lació dels tubs i contenidors per a orins 19/03/14 24/03/14
5.12 Instal·lació de les aixetes i col·locació de les tasses 25/03/14 28/03/14
5.13 Pintura de l'exterior i de l'interior dels edificis 31/03/14 02/04/14
6. Construcció de la tanca 03/04/14 30/04/14
6.1 Col·locació de les estaques de la tanca 03/04/14 21/04/14
6.2 Col·locació de la xarxa metàl·lica 22/04/14 30/04/14
7. Xarxa d'abastament i sanejament 01/05/14 22/07/14
7.1 Neteja i desbrossament del terreny 01/05/14 06/05/14
7.2 Obertura de les rases 07/05/14 03/06/14
7.3 Col·locació de les canonades 04/06/14 17/06/14
7.4 Rebliment de les rases 18/06/14 01/07/14
7.5 Instal·lació de ls canonades als edificis i aularis 02/07/14 18/07/14
7.6 Instal·lació de les aixetes i piques 09/07/14 22/07/14
8. Construcció dels tancs sèptics 23/07/14 22/08/14
8.1 Obertura de la rasa i excavació de les fosses 23/07/14 05/08/14
8.2 Construcció de l'estructura externa 06/08/14 19/08/14
8.3 Recobriment dels tancs 20/08/14 20/08/14
8.4 Construcció de la connexió amb el sistema de sanejament 21/08/14 22/08/14
9. Construcció del filtre subsuperficial de sorra 25/08/14 29/09/14
9.1 Obertura de la rasa i excavació de la fossa 25/08/14 10/09/14
9.2 Construcció de l'estructura externa 11/09/14 17/09/14
9.3 Col·locació de les canonades 18/09/14 22/09/14
9.4 Farcit amb els materials indicats al projecte 23/09/14 26/09/14
9.5 Construcció de la tanca al voltant del perímetre del filtre 29/09/14 29/09/14
10. Integració ambiental 02/12/13 29/09/14

Fase 1 13/10/2012

Tasks 3
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Nom Inici Finalització

1. Treballs previs d'acondicionament 02/12/13 13/12/13
1.1 Construcció de la caseta d'obre i ... 02/12/13 13/12/13
1.2 Replanteig del projecte 04/12/13 13/12/13
1.3 Preparació dels accessos 11/12/13 13/12/13
2. Construcció de la latrina L1.1 16/12/13 02/04/14
2.1 Demolició latrina actual i retirada... 16/12/13 19/12/13
2.2 Tapiat de les fosses actuals 20/12/13 20/12/13
2.3 Excavació de les noves fosses 16/12/13 20/12/13
2.4 Construcció de les lloses de form... 23/12/13 15/01/14
2.5 Construcció dels pilars de formig... 16/01/14 10/02/14
2.6 Construcció dels llindars de formi... 11/02/14 06/03/14
2.7 Construcció dels murs 07/03/14 11/03/14
2.8 Construcció de les encaballades ... 27/12/13 02/01/14
2.9 Preparació de les biguetes de la ... 03/01/14 07/01/14
2.10 Col·locació de les encavallades... 12/03/14 18/03/14
2.11 Instal·lació dels tubs i contenido... 19/03/14 24/03/14
2.12 Instal·lació de les aixetes i col·l... 25/03/14 28/03/14
2.13 Pintura de l'exterior i de l'interior... 31/03/14 02/04/14
3. Construcció de la latrina L1.2 16/12/13 02/04/14
3.1 Demolició latrina actual i retirada... 16/12/13 19/12/13
3.2 Tapiat de les fosses actuals 20/12/13 20/12/13
3.3 Excavació de les noves fosses 16/12/13 20/12/13
3.4 Construcció de les lloses de form... 23/12/13 15/01/14
3.5 Construcció dels pilars de formig... 16/01/14 10/02/14
3.6 Construcció dels llindars de formi... 11/02/14 06/03/14
3.7 Construcció dels murs 07/03/14 11/03/14
3.8 Construcció de les encaballades ... 27/12/13 02/01/14
3.9 Preparació i col·locació de les bi... 03/01/14 07/01/14
3.10 Col·locació de les xapes metàl·l... 12/03/14 18/03/14
3.11 Instal·lació dels tubs i contenido... 19/03/14 24/03/14
3.12 Col·locació de les tasses 25/03/14 28/03/14
3.13 Pintura de l'exterior i de l'interior... 31/03/14 02/04/14
4. Construcció de la latrina L3.1 16/12/13 02/04/14
4.1 Demolició latrina actual i retirada... 16/12/13 19/12/13
4.2 Tapiat de les fosses actuals 20/12/13 20/12/13
4.3 Excavació de les noves fosses 16/12/13 20/12/13
4.4 Construcció de les lloses de form... 23/12/13 15/01/14
4.5 Construcció dels pilars de formig... 16/01/14 10/02/14
4.6 Construcció dels llindars de formi... 11/02/14 06/03/14
4.7 Construcció dels murs 07/03/14 11/03/14
4.8 Construcció de les encaballades ... 27/12/13 02/01/14
4.9 Preparació i col·locació de les bi... 03/01/14 07/01/14
4.10 Col·locació de les xapes metàl·l... 12/03/14 18/03/14
4.11 Instal·lació dels tubs i contenido... 19/03/14 24/03/14
4.12 Col·locació de les tasses 25/03/14 28/03/14
4.13 Pintura de l'exterior i de l'interior... 31/03/14 02/04/14
5. Construcció de la latrina L3.2 16/12/13 02/04/14
5.1 Demolició latrina actual i retirada... 16/12/13 19/12/13
5.2 Tapiat de les fosses actuals 20/12/13 20/12/13
5.3 Excavació de les noves fosses 16/12/13 20/12/13
5.4 Construcció de les lloses de form... 23/12/13 15/01/14
5.5 Construcció dels pilars de formig... 16/01/14 10/02/14
5.6 Construcció dels llindars de formi... 11/02/14 06/03/14
5.7 Construcció dels murs 07/03/14 11/03/14
5.8 Construcció de les encaballades ... 27/12/13 02/01/14
5.9 Preparació i col·locació de les bi... 03/01/14 07/01/14
5.10 Col·locació de les xapes metàl·l... 12/03/14 18/03/14
5.11 Instal·lació dels tubs i contenido... 19/03/14 24/03/14
5.12 Instal·lació de les aixetes i col·l... 25/03/14 28/03/14
5.13 Pintura de l'exterior i de l'interior... 31/03/14 02/04/14
6. Construcció de la tanca 03/04/14 30/04/14
6.1 Col·locació de les estaques de la... 03/04/14 21/04/14
6.2 Col·locació de la xarxa metàl·lica 22/04/14 30/04/14
7. Xarxa d'abastament i sanejament 01/05/14 22/07/14
7.1 Neteja i desbrossament del terreny 01/05/14 06/05/14
7.2 Obertura de les rases 07/05/14 03/06/14
7.3 Col·locació de les canonades 04/06/14 17/06/14
7.4 Rebliment de les rases 18/06/14 01/07/14
7.5 Instal·lació de ls canonades als e... 02/07/14 18/07/14
7.6 Instal·lació de les aixetes i piques 09/07/14 22/07/14
8. Construcció dels tancs sèptics 23/07/14 22/08/14
8.1 Obertura de la rasa i excavació d... 23/07/14 05/08/14
8.2 Construcció de l'estructura externa 06/08/14 19/08/14
8.3 Recobriment dels tancs 20/08/14 20/08/14
8.4 Construcció de la connexió amb ... 21/08/14 22/08/14
9. Construcció del filtre subsuperficia... 25/08/14 29/09/14
9.1 Obertura de la rasa i excavació d... 25/08/14 10/09/14
9.2 Construcció de l'estructura externa 11/09/14 17/09/14
9.3 Col·locació de les canonades 18/09/14 22/09/14
9.4 Farcit amb els materials indicats ... 23/09/14 26/09/14
9.5 Construcció de la tanca al voltant... 29/09/14 29/09/14
10. Integració ambiental 02/12/13 29/09/14

2013 2014

desembre gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre



Nom Inici Finalització
1. Construcció del menjador 01/12/14 18/03/15
1.1 Acondicionament del terreny i tancat de la zona d'obres 01/12/14 02/12/14
1.2 Construcció de la llosa de la solera 03/12/14 26/12/14
1.3 Construcció dels pilars 29/12/14 21/01/15
1.4 Construcció de les llindes 22/01/15 16/02/15
1.5 Construcció dels murs 17/02/15 20/02/15
1.6 Construcció de les encavallades 15/12/14 26/12/14
1.7 Preparacio de les biguetes 12/01/15 19/01/15
1.8 Col·locació de les encavallades, les biguetes i les xapes 23/02/15 06/03/15
1.9 Pintura de l'edifici 09/03/15 12/03/15
1.10 Instal·lació de les finestres i portes 13/03/15 18/03/15
2. Construcció dels tancs de vermicompostatge 19/03/15 25/03/15
2.1 Construcció dels tancs de vermicompostatge 19/03/15 24/03/15
2.2 Incorporació dels cucs al sistema 25/03/15 25/03/15
3. Integració ambiental 01/12/14 25/03/15

Untitled Gantt Project 17/10/2012

Tasks 2
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Nom Inici Finalitz...

1. Construcció del menjador 01/12/14 18/03/15
1.1 Acondicionament del terreny i tancat d... 01/12/14 02/12/14
1.2 Construcció de la llosa de la solera 03/12/14 26/12/14
1.3 Construcció dels pilars 29/12/14 21/01/15
1.4 Construcció de les llindes 22/01/15 16/02/15
1.5 Construcció dels murs 17/02/15 20/02/15
1.6 Construcció de les encavallades 15/12/14 26/12/14
1.7 Preparacio de les biguetes 12/01/15 19/01/15
1.8 Col·locació de les encavallades, les bi... 23/02/15 06/03/15
1.9 Pintura de l'edifici 09/03/15 12/03/15
1.10 Instal·lació de les finestres i portes 13/03/15 18/03/15
2. Construcció dels tancs de vermicompost... 19/03/15 25/03/15
2.1 Construcció dels tancs de vermicompo... 19/03/15 24/03/15
2.2 Incorporació dels cucs al sistema 25/03/15 25/03/15
3. Integració ambiental 01/12/14 25/03/15

2014 2015

49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01/12/14 08/12/14 15/12/14 22/12/14 29/12/14 05/01/15 12/01/15 19/01/15 26/01/15 02/02/15 09/02/15 16/02/15 23/02/15 02/03/15 09/03/15 16/03/15 23/03/15 30/03/15
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1 Introducció 

D'acord amb el Reial Decret 1627/1997, del 24 d'octubre, és obligatori incorporar un "Estudi 

de Seguretat i Salut en el Treball", en tots els projectes d'edificació i obres públiques. L'objectiu 

és detectar els riscos associats a una obra i plantejar la manera d'evitar-los. 

Aquest és un projecte de Cooperació Internacional per al Desenvolupament, la qual cosa 

implica que es du a terme en una zona en què probablement no es podran prendre totes les 

mesures necessàries davant els riscos que puguin existir en la seva execució. Per aquest motiu, 

l'objectiu d'aquest estudi és marcar unes pautes a seguir i s'entendrà que el constructor tindrà 

la bona voluntat de seguir aquest estudi en la mesura que sigui possible, ajudant d'aquesta 

manera a prevenir accidents i malalties professionals, però sempre tenint en compte la realitat 

de les condicions de treball. 

A més es recomana la reutilització dels elements de seguretat i salut que estiguin en bon estat 

d'anteriors obres. És a dir, els equips de protecció individual i col·lectiva, material de primers 

auxilis i les instal·lacions que gaudeixen de bon estat, cal aprofitar en diverses actuacions si la 

planificació de les diferents obres realitzades al municipi així ho permet. Això permetrà un 

estalvi tant de recursos materials com econòmics. 

2 Promotor-Propietari 

El promotor d'aquest projecte és el grup d'enginyeria GITS, associat a la Universitat Politècnica 

de Catalunya (UPC), que encarrega la redacció d'un projecte constructiu. Aquest projecte 

correspon al “Desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia)". 

3 Autora del projecte 

L’autora del projecte és l’estudiant d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de ETSECCPB Clara 

Corbella Vidal. 

4 Coordinadora de seguretat durant l’elaboració del projecte 

L’autora del projecte realitza les funcions de Coordinadora de seguretat durant la redacció del 

treball. 

5 Autora de l’estudi de seguretat i salut 

L’estudi de seguretat i salut del projecte que es present ha estat elaborat per l’autora del 

mateix, Clara Corbella i Vidal. 

6 Objecte d’aquest estudi 

La finalitat d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir, durant l'execució de les obres, les 

previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com dels 

derivats dels treballs de reparació, conservació i manteniment que es realitzin durant el 

termini de garantia, a la vegada que es defineixen els locals preceptius d'higiene i benestar 

dels treballadors. 
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Serveix per donar les directrius principals al Contractista per fer la seva obligació de redacció 

d'un pla de seguretat i salut en el qual s'analitzi, estudiï, desenvolupi i complementi, en funció 

del seu propi sistema d'execució, les previsions incloses en aquest Estudi . Per això els errors o 

omissions que poguessin existir en el mateix, mai podran ser reclamats pel contractista. 

Aquest Pla facilita l 'esmentada activitat de previsió, prevenció i protecció professional, sota el 

control de la direcció d'Obra. 

7 Disposicions legals 

A continuació es detallen les disposicions relatives a  seguretat i higiene a l’àmbit laboral que 

cal que siguin contemplades: 

- Llei 31/1995 del 8 de novembre: Prevenció de riscs laborals 

- R.D. 485/1997 del 14 d’abril: Disposicions mínimes en matèria de seguretat i salut 

en l’àmbit laboral. 

- R.D. 39/1997 del 17 de gener, desenvolupat per la Ordre del 27 de juny que 

aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció. 

- R.D. 1215/1997 del 18 de juliol: Disposicions mínimes en matèria de seguretat i 

salut per la utilització per part dels treballadors dels equips de treball. 

- R.D. 1627/1997 del 24 d’octubre Disposicions mínimes en matèria de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

- R.D. 773/1997 del 30 de maig, sobre Disposicions mínimes relatives a la utilització 

per part dels treballadors dels equips de protecció individual. 

Les lleis citades han estat aprovades a Espanya, ja que es té en compte que aquest projecte ha 

estat redactat en aquest país, i per tant s'aplicarà la normativa espanyola vigent, atenent 

sempre als requisits legals corresponents a l'àmbit legal de la República Federal d'Etiòpia. 

Tant la Direcció d'Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat social podran comprovar el 

qualsevol moment l'execució correcta i concreta de les mesures previstes en el Pla de 

seguretat i salut de l'Obra. 

8 Descripció de la obra 

El projecte que es presenta pretén donar solució a les mancances de serveis que afecten a 

l’escola d’Azeba. Aquestes mancances tenen relació amb el sistema d’abastament d’aigua, el 

sistema de sanejament, les latrines, el tancat del contorn de l’escola i la projecció d’un nou 

menjador. 

La proposta estudiada compren les següents actuacions: 

- Excavació de rases allà on s’ubicaran les canonades d’abastament. 

- Excavació de rases allà on s’ubicaran les canonades de sanejament. 

- Disposició de les canonades d’abastament. 

- Disposició de les canonades de sanejament. 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  5 Annex 13. Estudi de seguretat i salut

 

- Instal·lació de les aixetes i piques necessàries per tal de tenir aigua corrent a tots 

els aularis i edificis. 

- Construcció de les latrines amb les corresponents cases. 

- Construcció del menjador. 

- Construcció de la tanca. 

- Construcció dels tancs sèptics. 

- Construcció del filtre subsuperficial de sorra. 

 

9 Pressupost i termini d’execució 

El pressupost d’aquest estudi de Seguretat i Salut puja a VUIT MIL VUIT-CENTS TRENTA-CINC 

EUROS I CINCUANTA-DOS CÈNTIMS (8.835,52 €). 

El termini d’execució de les obres es de 44 setmanes, és a dir 10 mesos. 

 

10 Proteccions 

Caldrà que s’acotin les zones on s’està duent a terme la obra i la ordenació del trànsit de les 

persones que circulin per la zona afectada.  

Durant l’excavació de les canonades properes al tram de riu adjacent, es controlarà l’espai per 

tal que no hi hagi banyistes. 

A continuació es descriuen les proteccions personals i posteriorment les col·lectives. 

10.1 Proteccions personals 

Sempre que existeixi homologació oficial per les proteccions personals que es citen en aquest 

estudi de seguretat, caldrà que siguin homologades. 

10.1.1 Proteccions contra ofidis 

Són les següents: 

- Pantalons llargs 

- Botes de cuir 

- Guants 

- Farmaciola per curar possibles mossegades verinoses 

10.1.2 Proteccions al cap 

Són les següents: 

- Casc de seguretat: per tota persona que treballa a l’obra i els visitants 

- Ulleres contra impacte i antipols 

- Mascareta antipols i antipintura 

- Pantalla de protecció per al soldador elèctric 

- Protectors auditius 

- Filtres per a les mascaretes 

- Ulleres de protecció per a la soldadura autògena 
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10.1.3 Proteccions a les extremitats superiors 

Les fonamentals són: 

- Guants de cuir i antitall, per al treball amb materials i objectes 

- Equip per al soldador 

10.1.4 Proteccions a les extremitats inferiors 

Es consideren: 

- Botes de seguretat 

- Botes amb polaines per als soldadors 

- Calçat homologat per als soldadors 

10.2 Proteccions col·lectives 

Durant l’execució de la obra caldrà tenir en compte els diferents tipus de proteccions 

col·lectives que es citen en aquest estudi. De la mateixa manera, es tindran en compte totes 

aquelles proteccions que pels procediments constructius empleats puguin sorgir. 

10.2.1 Senyalització general de la obra 

Els quatre grups de senyals que son essencials per a una correcta senyalització i per a pervenir 

riscs col·lectius que poden aparèixer durant la realització dels treballs, són els que es recullen a 

continuació: 

- Senyals de prohibició 

- Senyals d’obligació 

- Senyals de perill 

- Senyals de seguretat i informació 

10.2.2 Tancament de la obra 

Abans del començament de l'obra s'instal·larà una tanca, per tal d'impedir l'accés de tota 

persona aliena. La tanca es situarà a una distància no menor de 1,5 m respecte a la vora 

exterior de l'obra. 

Per a les persones que habiten els habitatges ubicades al recinte de l'obra, es permetrà l'accés 

controlat, instal·lant adequadament un sistema provisional de taules de fusta que facilitin el 

seu ingrés a l'habitatge, mantenint en tot moment les normes de seguretat per impedir 

possibles accidents i minimitzar l'afectació o molèsties als veïns. 

11 Riscs i possibles causes 

Els diferents riscs professionals, les causes que els generen i les proteccions que es puguin 

utilitzar com a elements de seguretat activa i passiva es troben relacionats en les taules 

següents: 
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Taula 1 Riscs professionals i causes 

Riscs professionals  Causes

Caigudes a diferent nivell  Pèrdua de l’equilibri

Caiguda de materials  Materials en equilibri inestable 

Talls, ferides i cops amb maquinària, eines i 

materials 

Contacte amb arestes tallants. 

Zona de treball desendreçada i falta de neteja. 

Projecció de partícules Falta de protecció individual adequada 

Atropellaments  Inici brusc d’alguna maniobra 

Permanència indeguda del vianant a la zona 

d’operació de la màquina 

Falta de senyalització de la zona de treball 

Irritacions en vies respiratòries   Falta de protecció individual adequada  

Presencia de pols i fums deguts als treballs amb la 

maquinaria d’obra 

Falta de reg a les zones necessàries 

Soroll  Produït per la maquinaria d’obra 

Cremades  Falta d’elements de protecció personal 

Danys a tercers  Descuits del personal de l’obra 

Caiguda d’objectes  Falta de senyalització de prohibició d’entrada a la 

obra 

Despreniment de terres Falta de protecció adequada als flancs de les 

excavacions 

 

12 Prevenció de riscs 

12.1 Formació 

Caldrà que en ingressar a l'obra, tot el personal conegui adequadament el sector de la mateixa 

a  la  que  serà  assignat,  així  com  les mesures  de  seguretat  que  cal  prendre  i  que  queden 

recollides en el present Annex. 

La informació s'impartirà mitjançant unes xerrades prèviament programades, on es tractin tots 

aquests temes de seguretat i salut en l'obra. 

12.2 Proteccions 

Caldrà posar en pràctica en  la mesura del possible  totes  les mesures de protecció que s’han 

citat al punt 2 d’aquest Annex. 

12.3 Aïllament dels forats 

Serà  d'especial  importància  procedir  al  tapat  o  la  correcta  senyalització  de  tots  els  buits 

associats a  l'evolució de  l'obra, sobretot pel que fa a pous de registre, vàlvules o arquetes de 

distribució. En aquells buits que siguin de profunditat considerable cal posar tapes provisionals 

sobre els mateixos, mesura que pot dur a terme mitjançant taulons units entre si amb claus o 

broquetes, o bé amb planxes metàl∙liques de suficient resistència. 

En  cas que els buits es  trobin en els accessos a algun habitatge,  les  tapes que es  col∙loquin 

sobre aquests hauran d'estar ubicades en punts òptims per a l’entrada a les cases, i de forma 

que no s’elevin excessivament sobre el terreny. 
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12.4 Altres mesures de seguretat 

Són les següents: 

- Els operaris que realitzin algun treball a una certa altura, com per exemple durant la 

construcció dels edificis, han d'estar degudament assegurats mitjançant cinturons, 

cordes o altres dispositius similars. 

- Les eines emprades per al treball, no es deixaran a l'interior de les rases ni en qualsevol 

lloc on puguin obstaculitzar el pas dels vianants, especialment en les entrades a les cases 

dels mateixos. S'ubicaran en un lloc pròxim a la zona de treball però fora de la influència 

dels vianants i dels vehicles. 

- En finalitzar la jornada laboral, tots els dispositius i eines que s'hagin usat, a excepció 

dels elements de senyalització, seran portats a la caseta d'obres assignada inicialment. 

- La recollida de materials es farà de manera ordenada, evitant aplecs d'altura superior al 

metre i mig. En cas que les terres desplaçades no hagin de ser reutilitzades com a 

rebliment, serà convenient la presència d'un operari que vagi evacuant el material al 

ritme adequat. 

- Les excavacions es cobriran amb una lona durant les nits, per evitar la caiguda d'animals, 

branques d'arbre o altres incidents similars. 

12.5 Primers auxilis 

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material necessari per a una cura de primers 

auxilis. 

La farmaciola haurà d'estar ubicada a una distància raonable del lloc on s'estigui duent a terme 

l'obra.  

 

Barcelona, Setembre 2012 

Clara Corbella Vidal 
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0. Índex de plànols 

 

0.1 Zona d’aplec, ubicació de la caseta dels operaris i àrea d’actuació 

0.2 Normes de seguretat 

0.3 Abalisat 

0.4 Codi de senyals 

0.5 Bota de seguretat 

0.6 Ulleres i cinturó de seguretat 

0.7 Mascareta i casc de seguretat 

0.8 Esquema de la instal·lació elèctrica 

0.9 Protecció en rases 
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S'exposa a continuació un plec de prescripcions tècniques basat en la normativa espanyola. Tot 

i que les normes que aquí apareixen són d'obligat compliment a Espanya, pel que fa a la obra 

que es presenta en aquest projecte i que s’executarà a Etiòpia, s’hauran de complir en la 

mesura del possible. 

1 Normes legals i reglamentaries d’aplicació 

Donada la gran varietat de normes referents a matèries de seguretat i salut en obra civil, 

durant l'execució de l'obra d'aquest projecte s'establiran els principis que s'exposen a 

continuació. En cas de discrepància prevaldrà l'ordre de major rang jurídic sobre la de menor. 

En cas que els rangs siguin iguals, prevaldrà la més moderna sobre la més antiga. 

Són d’obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

- Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, del 8 de novembre).(B.O.E. 

10.11.1995). 

- Reglament dels serveis de prevenció (R.D. 39/1997, del 17 de gener).(B.O.E. 

31.1.1997). 

- R.D. 1 627/1997, del 24 d’octubre, per el qual s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i salut en les obres de construcció. (B.O.E. 25.10.1997). 

- R.D. 773/1997, del 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

relatives a la utilització per part dels treballadors dels equips de protecció individual. 

(B.O.E. 12.6.1997). 

- R.D. 485/1997, del 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització 

de seguretat i salut. (B.O.E. 23.4.1997). 

- R.D. 487/1997, del 14 d’abril, segons el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que suposi riscs, en 

particular dorslumbars, per als treballadors. (B.O.E. 23.4.1997). 

- R.D. 1215/1997, del 18 de juliol, per el qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball. 

(B.O.E. 7.8.1997). 

- R.D.L. 1/1995, del 24 de març, en el qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1980. (B.O.E. 

29.3.95). Estatut dels Treballadors. 

- Condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 

protecció individual  EPI (R.D. 1407/1992 del 20 de novembre). (B.O.E. 28.12.92). 

- Ordenança General de Seguretat i Higiene a la Feina. (O.M. 9.3.1971) (B.O.E. 

16.3.1971) (derogats els capítols VII, IX, X, XI, y XII per el RD 1215/1997 del 18 de 

juliol). 

- Normes UNE de l’Institut Espanyol de Normalització. 
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- R.D. 1495/1986 del 26 de maig. "Normes sobre Senyalització de Seguretat a les 

Màquines" (B.O.E. 21.7.86). 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció o Siderometal·lúrgic. (segons que el 

contractista adjudicatari sigui un constructor o un instal·lador). 

- Normes para senyalització de obres de Carreteres (O.M. 31.5.1987) (B.O.E. 18.9.1987). 

- Reglamento de aparells elevadors par obres (O.M. 23.5.1977) (B.O.E. 14.6.1977). 

- R.D. 1389/1997, del 5 de setembre, por el qual s’aproven les disposicions mínimes 

destinades a protegir la seguretat i salut dels treballadors en les activitats mineres. 

(B.O.E. 7.10.1997). 

2 Condicions generals dels mitjans de protecció 

2.1 Inici de les obres 

S'ha d'assenyalar en el Llibre d'Ordres oficial, la data de començament d'obres, que quedarà 

ratificada amb les firmes de l'Enginyer Director, l'encarregat general de la Contracta, i d'un 

representant de la Propietat. 

Així mateix i abans de començar les obres, s’han de supervisar les peces i els elements de 

protecció individual i col · lectiva per veure si el seu estat de conservació i les condicions 

d'utilització són òptims. Si no, s'han de llençar adquirint-ne la part del Contractista de nous. 

Tots els elements de protecció personal s'ajustaran a les condicions per a la comercialització i 

lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció dels equips de protecció individual 

EPI (RD 1407/1992 de 20 de novembre). (B.O.E. 28.12.92). 

A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles i fins 

i tot si cal dur a terme excavacions, s’haurà de regar lleugerament per evitar la producció de 

pols. Durant la nit s'ha de mantenir com a mínim una il·luminació mínima en el conjunt a fi de 

detectar possibles perills i per observar correctament tots els senyals d'avís i de protecció. 

2.2 Proteccions personals 

Totes les peces de protecció individual dels operaris o elements de protecció col·lectiva tindran 

fixat un període de vida útil de forma que hauran de rebutjar-se a l’acabar aquest. 

Tots els elements de protecció personal s'ajustaran a les condicions per a la comercialització i 

lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció dels equips de protecció individual 

EPI (RD 1407/1992 de 20 de novembre). (B.O.E. 28.12.92). 

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 

prestacions respectives que se’ls demana i com a conseqüència es demanarà al fabricant un 

informe dels assajos realitzats. Quan per circumstàncies del treball es produeixi un 

deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà aquesta, 

independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
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Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per al qual va 

ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més folgances o toleràncies de les admeses pel 

fabricant, seran reposades immediatament. Tota peça o equip de protecció individual, i tot 

element de protecció col·lectiva, estarà adequadament concebut i suficientment acabat 

perquè el seu ús, mai representi un risc o dany en si mateix. 

2.2.1 Prescripcions del casc de seguretat no metàl·lic 

Els cascos utilitzats pels operaris poden ser Classe N, cascos d'ús normal, aïllants per a baixa 

tensió (1.000 V). 

El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, al seu torn, de la 

part superior o copa, una part més alta de la copa, i a la vora que s'estén al llarg del contorn de 

la base de la copa. La part de l'ala situada per sobre de la cara podrà ser més ampla, constituint 

la visera. 

L'arnès és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingeix 

el que segueix: banda de contorn, part de l'arnès que abraça el cap i banda d'amortiment, part 

de l'arnés en contacte amb la volta craniana. Entre els accessoris hi ha el barballera, o cinta de 

subjecció, ajustable, que passa per sota de la barbeta i es fixa en dos o més punts. Els 

accessoris mai restaran eficàcia al casc. 

La llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l’arnés, 

sempre serà superior a 21 mil·límetres. L'altura de l'arnès, mesurada des de la vora inferior de 

la banda de contorn a la zona més alta d’aquest, variarà de 75 mil·límetres a 85 mil·límetres, 

de la menor a la major talla possible. 

La massa del casc complet, determinada en condicions normals i exclosos els accessoris, no 

sobrepassarà en cap cas els 450 grams. L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 

25 mil·límetres. 

Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements 

atmosfèrics. Les parts que estiguin en contacte amb el cap de l'usuari no afectaran a la pell i es 

confeccionaran amb material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció. El casquet tindrà 

superfície llisa, amb o sense nervadures, vores arrodonides i no tindrà arestes i ressalts 

perillosos, tant exterior com interiorment. No presentarà rugositats, esquerdes, bombolles ni 

defectes que minvin les característiques resistents i protectores del mateix. Ni les zones d'unió 

ni arnesos en si causaran dany o exerciran pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari. Entre 

casquet i guarniments quedarà un espai d'aireig que no serà inferior a cinc mil·límetres, 

excepte a la zona d'acoblament arnès-casquet. 

El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap 

part de l'arnès o casquet presenti trencament. També haurà estat sotmès a l'assaig de 

perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la penetració pugui sobrepassar els vuit 

mil·límetres. Assaig de resistència a la flama, sense que truqui en més de quinze segons o 

gotegin. Assaig elèctric, sotmès a una tensió de dues quilovolts, 50 Hz, tres segons, el corrent 
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de fuga no podrà ser superior a tres mA, en l'assaig de perforació elevant la tensió a 2,5 kV, 

quinze segons, tampoc el corrent de fuga sobrepassarà els tres mA. 

Tots els cascos que s'utilitzin pels operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs 

continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-1, Resolució de la Direcció General del 

Treball del 1974.12.14. 

2.2.2 Prescripcions del calçat de seguretat 

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, seran botes de seguretat classe III, és a dir, 

proveïdes de puntera metàl·lica de seguretat per a protecció dels dits dels peus contra els 

riscos deguts a caigudes d'objectes, cops i aixafaments, i sola de seguretat per a protecció de 

les plantes dels peus contra punxades. 

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-lo, permetent desenvolupar un 

moviment adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada per evitar 

deterioraments per aigua o humitat. El folre i altres parts internes no produiran efectes nocius, 

permetent, en la mesura possible, la transpiració. El seu pes no sobrepassarà els 800 grams. 

Portarà reforços amortidors de material elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat 

hauran de formar part integrant de la bota, no es pot separar sense que aquesta quedi 

destruïda. El material serà apropiat a les prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà 

muntat de manera que no comporti mateix risc, ni causi danys a l'usuari. Tots els elements 

metàl·lics que tinguin funció seran resistents a la corrosió. 

El model tipus sofrirà un assaig de resistència a l'aixafament sobre la puntera fins els 1.500 kg 

(14.715 N), i la llum lliure durant la prova serà superior a 15 mil·límetres, no patint 

trencament. 

També s'assajarà a l'impacte, mantenint una llum lliure mínima i no apreciant trencament. 

L'assaig de perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 kgf 

(1.079 N), sobre la sola, sense que s'apreciï perforació. 

Mitjançant flexòmetre, que permeti diverses l'angle format per la sola i el taló, de 0 º a 600 

amb freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l'assaig de plegat. No 

s'han d'observar ni trencaments, ni esquerdes o alteracions. L'assaig de corrosió es realitzarà 

en cambra de boira salina, mantenint durant el temps de prova i sense que presenti signes de 

corrosió. 

Totes les botes de seguretat classe III que s'utilitzin pels operaris estaran homologades per les 

especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-5, Resolució de la 

Direcció General de Treball del 31.1.1 980. 

2.2.3 Prescripcions del protector auditiu 

El protector auditiu que utilitzaran els operaris, serà com a mínim classe E. És una protecció 

personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percep l'operari quan està situat en 

ambient sorollós. Consisteix en dos casquets que s’ajusten convenientment a cada costat del 

cap mitjançant elements encoixinats, quedant el pavelló extern de les orelles a l'interior dels 

mateixos, i el sistema de subjecció per arnès. 
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El model tipus haurà estat provat per un escolta, és a dir, persona amb una pèrdua d'audició 

no major de 10 dR respecte d'un audiograma normal en cada una de les orelles i per a 

cadascuna de les freqüències d'assaig. Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim 

de pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva en l'escolta situat al lloc d'assaig i 

sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora capaç de 

produir sensació auditiva en l'escolta en el lloc de prova i amb el protector auditiu tipus 

col·locat, i sotmès a prova. L'atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre el 

llindar d'assaig i el llindar de referència. 

Com senyals d'assaig per realitzar la mesura d'atenuació en el llindar s'utilitzaran tons purs de 

les freqüències que segueixen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 i 8000 Hz Els 

protectors auditius de classe E compliran el que segueix: per a freqüències baixes de 250 Hz, la 

suma mínima d'atenuació serà 10 dB. Per freqüències mitjanes de 500-4000 Hz, l'atenuació 

mínima de 20 dR, i la suma mínima d'atenuació 95 dB. Per freqüències altes de 6000 i 8000 Hz, 

la suma mínima d'atenuació serà 35 dB. Tots els protectors auditius que s'utilitzin pels operaris 

estaran homologats pels assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-2, 

Resolució de la Direcció General de Treball del 1975.06.28. 

2.2.4 Prescripcions de guants de seguretat 

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general antitall, antipunxades i 

antierosions per al maneig de materials, objectes i eines. 

Estaran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agressius 

d'ús comú i de característiques mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o 

qualsevol deformació o imperfecció que minvi les seves propietats. 

S'adaptaran a la configuració de les mans fent confortable el seu ús. No seran en cap cas 

ambidextres. La talla, mesura del perímetre del contorn del guant a l'altura de la base dels dits, 

serà l'adequada a l'operari. La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta 

del dit mitjà o cor fins el tall del guant, o sigui límit de la màniga, serà en general de 320 

mil·límetres o menys. És a dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells casos que 

per treballs especials calgui utilitzar mitjans, 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, 

majors de 430 mil·límetres. Els materials que entrin en la seva composició i formació mai 

produiran dermatosi. 

2.2.5 Prescripcions de cinturons de seguretat 

Els cinturons de seguretat empleats pels operaris, seran cinturons de subjecció classe A, tipus 

2. És a dir, cinturó de seguretat utilitzat per l'usuari per sostenir-se a un punt d'ancoratge 

anul·lant la possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un element 

d'amarratge, estant proveït de dues zones de connexió. Podrà ser utilitzat abraçant l'element 

d'amarratge a una estructura. 

La faixa estarà confeccionada amb materials flexibles que no tinguin entroncaments i desfilats. 

Els cantells o vores no han de tenir arestes vives que puguin causar molèsties. La inserció 

d'elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre l'usuari. 
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Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en D i mosquetó, patiran en el model tipus, un 

assaig a la tracció de 700 kgf (6.876 N) i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 kgf 

(9.810 N). També són resistents a la corrosió. La faixa patirà assaig de tracció, flexió, 

l'encongiment i als estrips. 

Si l'element d'amarratge fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i 

diàmetre uniforme, mínim de 10 mil·límetres, i no tindrà imperfeccions. 

Si fos una banda no ha de tenir empalmaments i no tindrà arestes vives. Aquest element 

d'amarratge també patirà assaig a la tracció en el model tipus. Tots els cinturons de seguretat 

que s'utilitzin pels operaris estaran homologats per les especificacions i assaigs continguts en 

la Norma Tècnica Reglamentària MT-13, Resolució de la Direcció general de Treball de 

1977.08.06. 

2.2.6 Prescripcions d’ulleres de seguretat 

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris, seran ulleres de muntura universal contra 

impactes, com a mínim classe A, sent convenients de classe D. 

Les ulleres hauran de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon 

acabat, no hi haurà rebaves ni arestes tallants o punxants. Es podran netejar fàcilment i 

toleraran desinfeccions periòdiques sense minva de les seves prestacions. No hi haurà buits 

lliures en l'ajust dels oculars a la muntura. Disposarà de ventilació suficient per evitar en el 

possible l'entelament dels oculars en condicions normals d'ús. Totes les peces o elements 

metàl·lics, en el model tipus, se sotmetran a assaig de corrosió, i no s’haurà d’observar 

l'aparició de punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la seva 

fabricació no s'han inflamar en sotmetre a un assaig de 500 º C de temperatura i sotmesos a la 

flama la velocitat de combustió no serà superior a 60 mm / minut. Els oculars estaran 

fermament fixats a la muntura, i no s’hauran de desprendre com a conseqüència d'un impacte 

de bola d'acer de 44 grams de massa, des de 130 cm d'alçada, repetit tres vegades 

consecutives. 

Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftàlmic, sempre que suporti les 

proves corresponents. Tindran bon acabat, i no presentaran defectes superficials o estructurals 

que puguin alterar la visió normal de l'usuari. El valor de la transmissió mitja al visible, 

mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 89%. 

Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 grams, des d'una alçada de 

130 cm, repetit tres vegades, serà de classe A. Si supera la prova d'impactes de punxó, serà 

classe B. Si superés l'impacte a perdigons de plom de 4,5 mil·límetres de diàmetre classe C. En 

el cas que superi totes les proves esmentades es classificaran com a classe D. Totes les ulleres 

de seguretat que s'utilitzin pels operaris estaran homologades per les especificacions i assaigs 

continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-16, Resolució de la Direcció general de 

Treball de 1978.06.14. 
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2.2.7 Prescripcions de mascareta antipols 

La màscara antipols que utilitzaran els operaris, estarà homologada. La màscara anti-pols és un 

adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, sent sotmès l'aire del medi 

ambient, abans de la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic. 

Els materials constituents del cos de la màscara podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, 

amb les característiques que segueixen. No produeixen dermatosis i la seva olor no podrà ser 

causa de trastorns en el treballador. Seran incombustibles o de combustió lenta. Els arnesos 

podran ser cintes portadores, els materials de les cintes seran de tipus elastòmer i tindran les 

característiques exposades anteriorment. Les màscares podran ser de diverses talles, però en 

qualsevol cas tindran unes dimensions tals que cobreixin perfectament les entrades a les vies 

respiratòries. 

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, si acoblament no presentarà fugues. La 

vàlvula d'inhalació, la seva fuga no podrà ser superior a 2.400 ml / minut a l'exhalació, i la seva 

pèrdua de càrrega a la inhalació no podrà ser superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua 

(238 Pa). En les vàlvules d'exhalació la seva fuga a la inhalació no podrà ser superior a 40 ml / 

minut, i la seva pèrdua de càrrega a l'exhalació no serà superior a 25 mil·límetres de columna 

d'aigua (238 Pa). El cos de la màscara oferirà un bon ajustament amb la cara de l'usuari i les 

seves unions amb els distints elements constitutius tancaran hermèticament. 

Totes les màscares antipols que s'utilitzin pels operaris estaran, com s'ha dit, homologades per 

les especificacions i assaigs continguts en la Norma Tècnica Reglamentària MT-7, Resolució de 

la Direcció General doni Treball de 1975.07.28. 

2.2.8 Prescripcions de la bota impermeable a l’aigua i a la humitat 

Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran classe N, 

podent-se emprar també la classe E. La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el 

peu i, com a mínim, el terç inferior a la cama, permetent a l'usuari desenvolupar el moviment 

adequat en caminar en la majoria dels treballs. 

La bota impermeable s'haurà de confeccionar amb cautxú natural o sintètic o altres productes 

sintètics, no rígids, i sempre que no afectin la pell de l'usuari. Així mateix, no tindran 

imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, així com d'orificis, cossos 

estranys o altres defectes que puguin minvar la seva funcionalitat. 

Els materials de la sola i taló hauran de tenir unes característiques adherents tals que evitin 

lliscaments, tant en sòls secs com en aquells que estiguin afectats per l'aigua. El material de la 

bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambient cap a l'interior. La 

bota impermeable es fabricarà, si és possible, en una sola peça, podent-se adoptar un sistema 

de tancament dissenyat de manera que la bota estigui estanca. Podran confeccionar-se amb 

suport o sense, sense folre o bé folrades interiorment, amb una o més capes de teixit no 

absorbent, que no produeixi efectes nocius en l'usuari. La superfície de la sola i el taló, 

destinada a prendre contacte amb el terra, estarà proveïda de ressalts i esquerdes, oberts cap 

als extrems per facilitar l'eliminació de material adherit. 
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Les botes impermeables seran prou flexibles per no causar molèsties a l'usuari, s’hauran doncs 

de dissenyar de manera que siguin fàcils de calçar. Quan el sistema de tancament o qualsevol 

altre accessori sigui metàl·lic haurà de ser resistent a la corrosió. 

L'espessor de la canya haurà de ser el més homogeni possible, evitant irregularitats que puguin 

alterar la seva qualitat, funcionalitat i prestacions. El model tipus se sotmetrà a assaigs 

d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat, d'impermeabilitat i de perforació amb 

punxó, hauran de superar-los. Totes les botes impermeables, utilitzades pels operaris, hauran 

d'estar homologades d'acord amb les especificacions i assaigs de la Norma Tècnica 

Reglamentària MT-27, Resolució de la Direcció General de Treball del 1981.12.03. 

2.2.9 Prescripcions de l’equip per al soldador 

L'equip de soldador que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats, i si no, seran els 

adequats del mercat per a la seva funció específica. L'equip estarà compost pels elements que 

segueixen: pantalla de soldador, davantal de cuir, parell de maneguins, per de polaines i parell 

de guants per soldador. 

La pantalla serà metàl·lica, de l'adequada robustesa per protegir el soldador d'espurnes, 

resquills, escòries i projeccions de metall fos. Estarà proveïda de filtres especials per a la 

intensitat de les radiacions a les quals ha de fer front. Es podran posar vidres de protecció 

mecànica, contra impactes, que podran ser de dos tipus. Els primer preservaran als filtres dels 

riscos mecànics, prolongat així la seva vida. La missió dels segons és la de protegir els ulls de 

l'usuari dels riscos derivats de les possibles trencaments que pugui patir el filtre, i en aquelles 

operacions laborals en les quals no és necessari l'ús del filtre, com espellofat de la soldadura o 

picat de l'escòria. Els segons aniran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari. 

El davantal, maneguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, 

incombustible, flexible i resistent als impactes de partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran 

còmodes per a l'usuari, no produiran dermatosi i per si mateixos mai suposaran un risc. Els 

elements homologats, ho estaran en virtut que li model tipus haurà superat les especificacions 

i assaigs de les Normes Tècniques Reglamentàries MT-3, MT-18 i MT-19, Resolucions de la 

Direcció General de Treball. 

2.2.10 Prescripcions de extintors 

Els extintors d'incendi, emplaçats en l'obra, estaran fabricats amb acer d'alta embutibilidad i 

alta soldabilitat. Es trobaran ben acabats i sense rebaves, de tal manera que la seva 

manipulació mai suposi un risc per si mateixa. Els extintors estaran esmaltats en color vermell, 

duran suport per al seu ancoratge i dotats amb manòmetre. La simple observació de la pressió 

del manòmetre permetrà comprovar l'estat de la seva càrrega. Es revisaran periòdicament i 

com a màxim cada sis mesos. 

El recipient de l'extintor complirà el Reglament d'aparells a pressió, Reial decret 1244/1979 de 

4 d'abril de 1979 (BOE 1979.05.19). 
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Els extintors estaran visiblement localitzats en llocs on tinguin fàcil accés i estiguin en 

disposició d'ús immediat en cas d'incendi. S'instal·laran en llocs de pas normal de persones, 

mantenint una àrea lliure d'obstacles al voltant de l'aparell. 

Els extintors estaran a la vista. En els punts on la seva visibilitat quedi obstaculitzada 

s'implantarà un senyal que indiqui la seva localització. Els extintors portàtils s'emplaçaran 

sobre parament vertical a una alçada de 1,20 metres, mesurada des del terra a la base de 

l'extintor. L'extintor sempre complirà la Instrucció tècnica complementària MIE-AP (OM 

1982.05.31). 

Per a la seva major versatilitat i per tal d’evitar dilacions per titubeigs, tots els extintors seran 

portàtils, de pols polivalent i de 1,2 kg de capacitat de càrrega. Un d'ells s'instal·larà a l'interior 

de l'obra, i precisament a prop de la porta principal d'entrada i sortida. Si existís instal·lació 

d'alta tensió, tenint en compte que aquesta instal·lació podria ser l'origen d'un sinistre, 

s'emplaçarà a prop de la instal·lació amb alta tensió un extintor. Aquest serà precisament de 

diòxid de carboni, CO2, de 5 kg de capacitat de càrrega. 

2.3 Proteccions col·lectives 

L'àrea de treball ha de mantenir lliure d'obstacles. Si el treball es realitza sense interrupció de 

circulació ha d'estar perfectament balisat i protegit. 

Si l'extracció dels productes d'excavació es fa amb grues, aquestes han de portar elements de 

seguretat contra la caiguda d'aquests. Les mesures de protecció de zones o punts perillosos 

seran, entre altres, les següents: 

- Baranes i tanques per a la protecció i limitació de zones perilloses: tindran una alçada 

d'almenys 90 cm i estaran construïdes de tubs o rodons metàl·lics de rigidesa suficient. 

- Escales de mà: han de tenir sabates antilliscants. 

- Extintors: seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament d'acord a les seves 

dates de caducitat. 

En prevenció de perill de bolcada cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els dedicats al 

moviment de terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. Per al seu millor control 

han de dur ben visibles plaques on s'especifiquin la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per 

eix i la pressió sobre el terreny de la maquinària que es mou sobre cadenes. També s'evitarà 

excés de volum en la càrrega dels vehicles i la seva mala repartició. 

Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenada, per al que es 

faran revisions molt freqüent. També han de portar frens servits els vehicles remolcats. 

D'emprar vagonetes sobre carrils, s'ha de procurar que la via estigui en horitzontal i de no ser 

possible es les dotarà d'un cable de retenció de suficient resistència a totes les rampes. 

El Contractista adjudicatari de l'obra haurà de disposar de suficient quantitat de tots els estris i 

peces de seguretat i dels recanvis necessaris. El fet de ser l'adjudicatari de l'obra fa que s’hagi 

de responsabilitzar de que els subcontractistes disposin també d'aquests elements, i si és el 

cas, suplir les deficiències que hi pogués haver. Si s'utilitzen explosius es prendran les 

precaucions necessàries per evitar desgràcies personals i danys a les coses. Per a això ha de 
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senyalitzar convenientment l'àrea de perill, es posarà vigilància en la mateixa i es faran senyals 

acústics al començament de la voladura i un cop acabada. Cal tenir molt present que no 

s'iniciarà aquesta operació fins que es tingui plena seguretat de que en l'àrea de perill no 

queda cap persona aliena a la voladura i als agents de vigilància i que aquests estan prou 

protegits. 

El Pla de Seguretat i Salut que confecciona el Contractista ha d'explicar detalladament la forma 

de càrrega les barrinades, tipus d'explosius i detonants i control dels mateixos, així com detall 

de les mesures de protecció de persones i béns, en cas de ser usats aquests elements. 

3 Coordinador en matèria de seguretat i salut durant la execució de la obra 

Serà necessari un tècnic competent en la matèria que tingui les següents funcions: 

- Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat: 

• Al prendre les decisions tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar els 

diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o 

successivament. 

• Al estimar la durada requerida per a l'execució dels diferents treballs o fases de 

treball. 

- Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si escau, els 

subcontractistes i els treballadors autònoms apliquin de manera coherent i 

responsable els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 

tasques o activitats a què es refereix l'article 10 del RD 1627/1997 i que són les que 

s'indiquen a continuació: 

• Manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

• Elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 

• Manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

• Manteniment, control previ a la posada en servei i control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 

corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• Delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

• Recollida de materials que tinguin algun perill i hagin estat utilitzats. 

• Emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i runes. 

• Adaptació, en funció de l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
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• Cooperació entre contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

• Interaccions o incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que 

es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 

• Emetre un informe respecte al Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista i 

elevar-lo a l'Administració per a la seva aprovació. Quan no sigui necessària la 

designació de coordinador, serà el Director d'Obra el que emet l'informe i l'eleva a 

l'Administració per a la seva aprovació. 

• Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei 

de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de 

treball. 

• Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin 

accedir a l'obra. Quan no sigui necessària la designació de coordinador, serà el 

Director d'Obra el que assumeix aquesta funció. 

4 Obligacions del contractistes i subcontractistes 

Els contractistes i subcontractistes (si n'hi ha), estaran obligats a: 

- Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals, en particular al desenvolupar les tasques o activitats 

indicades en el punt b) de l'article 3.3 d'aquest plec. 

- Complir i fer complir al seu personal l'establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

- Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 

24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, així com complir les disposicions mínimes 

establertes en l'annex IV del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

- Informar i proporcionar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre 

les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i salut en l'obra. 

- Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 

seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o si escau el Director d'Obra. 

- Els contractistes i subcontractistes seran els responsables de l'execució correcta de les 

mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut pel que fa a les obligacions 

que els corresponen directament, o, si s'escau, als treballadors autònoms per ells 

contractats. Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de 

l'incompliment de les mesures previstes en el pla. 

- Les responsabilitats del coordinador i del director d'obra no eximiran als contractistes i 

subcontractistes. 
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5 Servei mèdic: farmaciola 

La farmaciola es trobarà tancada, però no amb clau o cadenat per no dificultar l'accés al seu 

material en cas d'urgència. La persona que l'atengui habitualment, a més dels coneixements 

mínims necessaris i la seva pràctica, estarà preparada, en cas d'accident, per redactar un 

comunicat de farmaciola que, posteriorment, amb més dades, servirà per redactar el 

comunicat intern de l'empresa i, ulteriorment, si cal, com a base per a la redacció del part 

Oficial d'Accident. 

La farmaciola contindrà el següent: aigua oxigenada, alcohol de 96 º, tintura de iode, mercuri-

crom, amoníac, gasa estèril, cotó hidròfil, benes, esparadrap, antiespasmòdics, analgèsics i 

tònics cardíacs d'urgència, torniquet, bosses de goma per aigua o gel, guants esterilitzats, 

xeringues, bullidor, agulles per a injectables, termòmetre clínic, aigua de tarongina, tiretes, 

pomada de pental, llapis termosan, pinça de Pean, tisores, una pinça i un obreboques. 

La persona habitualment encarregada del seu ús reposarà, immediatament, el material 

utilitzat. Independentment d'això es revisarà mensualment la farmaciola, reposant o 

substituint tot el que fos necessari. Es complirà àmpliament al Articulat 43 de l'Ordenança 

General de Seguretat i Higiene en el Treball, Ordre Ministerial (Treball) de 9 de març de 1971. 

6 Locals d’higiene i benestar 

Es disposarà d'una caseta per guardar allò que sigui necessari com eines, senyals, la farmaciola 

i tota la documentació de l'obra. 

7 Pla de seguretat i salut 

D'acord amb aquest estudi l'empresa adjudicatària de les obres redactarà, abans del 

començament de les mateixes, un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra, 

les previsions contingudes en aquest estudi. 

El Pla de Seguretat i Salut constitueix l'instrument bàsic d'ordenació d'activitats d'identificació, 

i si s'escau, avaluació de riscos i planificació de l'activitat preventiva a què es refereix el capítol 

II del Reial Decret pel qual s'aprova el Reglament de serveis de Prevenció. 

El pla amb el corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant 

l'execució de l'obra, s’elevarà per a la seva aprovació a l'Organisme Públic que hagi adjudicat 

l'obra. Quan no sigui necessària la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut 

durant l'execució de l'obra, les funcions que se li assignen en el paràgraf anterior, seran 

assumides per la Direcció d’Obra. 

S'inclourà en el mateix la periodicitat de les revisions que s'han de fer als vehicles i maquinària. 

8 Disposicions mínimes 

A continuació es detallen les disposicions mínimes de seguretat i de salut que s'han d'aplicar 

en les obres. 
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8.1 Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball dins les obres 

A continuació és detallen els Disposicions Mínimes de Seguretat i de salut que s'han d'aplicar a 

les obres. 

8.1.1 Àmbit d’aplicació 

Aquesta part de l'annex és aplicable a la totalitat de l'obra, inclosos els llocs de treball a les 

obres a l'interior i a l'exterior dels locals. 

8.1.2 Estabilitat i solidesa 

- S'ha de procurar, de manera apropiada i segura, l'estabilitat dels materials i equips i, 

en general, de qualsevol element que en qualsevol desplaçament pugui afectar la 

seguretat i la salut dels treballadors. 

- L'accés a qualsevol superfície que consti de materials que no ofereixin una resistència 

suficient només s'autoritzarà en cas que es proporcionin equips o mitjans apropiats 

perquè el treball es realitzi de manera segura. 

8.1.3 Instal·lacions de subministrament i repartiment de energia 

- La instal·lació elèctrica dels llocs de treball a les obres s'ha d'ajustar al que disposa la 

seva normativa específica. En tot cas, i llevat de disposicions específiques de la 

normativa esmentada, aquesta instal·lació ha de satisfer les condicions que 

s'assenyalen en els punts següents d'aquest apartat. 

 Les instal·lacions es projectaran, realitzaran i utilitzaran de manera que no comportin 

perill d'incendi ni d'explosió i de manera que les persones estiguin degudament 

protegides contra els riscos d'electrocució per contacte directe o indirecte. 

- El projecte, la realització i l'elecció del material i dels dispositius de protecció hauran 

de tenir en compte el tipus i la potència de l'energia subministrada, les condicions dels 

factors externs i la competència de les persones que tinguin accés a parts de la 

instal·lació. 

8.1.4 Vies i sortides d’emergència 

- Les vies i sortides d'emergència hauran de romandre expedites i desembocar el més 

directament possible en una zona de seguretat. 

- En cas de perill, tots els llocs de treball han de poder evacuar ràpidament i en 

condicions de màxima seguretat per als treballadors. 

- El nombre, la distribució i les dimensions de les vies i sortides d'emergència dependran 

de l'ús, dels equips i de les dimensions de l'obra i dels locals, així com del nombre 

màxim de persones que puguin estar present en ells. 

- Les vies i sortides específiques d'emergència hauran senyalitzar-se. Aqusta 

senyalització s'ha de fixar en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
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- Les vies i sortides d'emergència, així com les vies de circulació i les portes que donin 

accés a elles, no han d'estar obstruïdes per cap objecte, de manera que puguin 

utilitzar-se sense traves en qualsevol moment. 

- En cas d'avaria del sistema d'enllumenat, les vies i sortides d'emergència que 

requereixin il·luminació hauran d'estar equipades amb il·luminació de seguretat de 

suficient intensitat. 

8.1.5 Detecció i lluita contra incendis 

- Segons les característiques de l'obra i segons les dimensions, i l'ús dels locals, els 

equips presentaran les característiques físiques i químiques de les substàncies o 

materials que es trobin presents així com el nombre màxim de persones que puguin 

trobar-se en ells, es de preveure un nombre suficient de dispositius apropiats de lluita 

contra incendis i, si fos necessari, de detectors d'incendis i de sistemes d'alarma. 

- Aquests dispositius de lluita contra incendis, i sistemes d'alarma s'han de verificar i 

mantenir amb regularitat. S'han de fer, a intervals regulars, proves i exercicis adequats. 

- Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés i 

manipulació. 

8.1.6 Ventilació 

- Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als 

treballadors, aquests hauran de disposar d'aire net en quantitat suficient. 

8.1.7 Exposició a riscs particulars 

- Els treballadors no han d'estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs 

nocius (per exemple, gasos, vapors, pols). 

8.1.8 Temperatura 

La temperatura ha de ser l'adequada per a l'organisme humà durant el temps de treball, quan 

les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s'apliquin i les 

càrregues físiques imposades als treballadors. 

8.1.9 Il·luminació 

- Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació en l'obra hauran de disposar, en la 

mesura del possible, de suficient llum natural i tenir una il·luminació artificial 

adequada i suficient durant la nit. Si és el cas, s'utilitzaran punts d'il·luminació portàtils 

amb protecció antixocs. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar 

o influir en la percepció dels senyals o panells de senyalització. 

- Les instal·lacions d'il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació 

hauran d'estar col·locades de tal manera que el tipus d'il·luminació previst no suposi 

risc d'accident per als treballadors. 
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- Els locals, els llocs de treball i les vies de circulació en els quals els treballadors estiguin 

particularment exposats a riscos en cas d'avaria de la il·luminació artificial han de tenir 

una il·luminació de seguretat d'intensitat suficient. 

8.1.10 Portes  

- Les portes corredisses han de tenir un sistema de seguretat que impedeixi que surtin 

de les guies i caure. 

 Les portes que s'obrin cap amunt han d'anar proveïdes d'un sistema de seguretat que 

els impedeixi tornar a baixar. 

- Les portes situades en el recorregut de les vies d'emergència hauran d'estar 

senyalitzades de manera adequada. 

- En les proximitats immediates de les portes grans destinades sobretot a la circulació 

de vehicles hauran d'existir portes per a la circulació dels vianants, excepte en cas que 

el pas sigui segur per aquests. Aquestes portes han d'estar senyalitzats de manera 

clarament visible i romandre expedites en tot moment. 

- Les portes mecàniques han de funcionar sense risc d'accident per als treballadors. Han 

de tenir dispositius de parada d'emergència fàcilment identificables i de fàcil accés i 

també han de poder obrir-se manualment excepte si en cas de produir-se una avaria 

en el sistema d'energia s'obren automàticament. 

8.1.11 Vies de circulació i zones perilloses 

- Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i els molls i rampes de 

càrrega hauran d'estar calculats, situats, condicionats i preparats per al seu ús de 

manera que es puguin utilitzar, amb tota seguretat i conforme a l'ús al qual se'ls hagi 

destinat i de manera que els treballadors emprats en les proximitats d'aquestes vies de 

circulació no corrin cap risc. 

- Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, 

incloses aquelles en les que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es 

calcularan d'acord amb el nombre de persones que puguin utilitzar-les i amb el tipus 

d'activitat. 

Quan s'utilitzin mitjans de transport en les vies de circulació, s'haurà de preveure una distància 

de seguretat suficient o mitjans de protecció adequats per a les altres persones que puguin 

estar presents en el recinte. 

Es senyalitzaran clarament les vies i es procedirà regularment al seu control i manteniment. 

- Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d'estar situades a una distància 

suficient de les portes, passos de vianants, corredors i escales. 

- Si en l'obra hi hagués zones d'accés limitat, aquestes zones han d'estar equipades amb 

dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin penetrar-hi. S'han de 

prendre totes les mesures adequades per protegir els treballadors que estiguin 
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autoritzats a penetrar en les zones de perill. Aquestes zones han d'estar senyalitzades 

de manera clarament visible. 

8.1.12 Espai de Treball 

Les dimensions del lloc de treball s'han de calcular de manera que els treballadors disposin de 

la suficient llibertat de moviments per a les seves activitats, tenint en compte la presència de 

tot l'equip i material necessari. 

8.1.13 Primers auxilis 

- Serà responsabilitat de l'empresari garantir que els primers auxilis puguin prestar-se 

en tot moment per personal amb la suficient formació per a això. Així mateix, s'han 

d'adaptar mesures per garantir l'evacuació, a fi de rebre cures mèdiques, dels 

treballadors accidentats o afectats per una indisposició sobtada. 

- Quan la mida de l'obra o el tipus d'activitat ho requereixin, s'haurà de comptar amb un 

o diversos locals per a primers auxilis. 

- Els locals per a primers auxilis hauran d'estar dotats de les instal·lacions i el material de 

primers auxilis indispensables i tenir fàcil accés per a les lliteres. Han d'estar 

senyalitzats conforme al Reial Decret sobre senyalització de seguretat i salut en el 

treball. 

- En tots els llocs on les condicions de treball ho requereixin s'ha de disposar també de 

material de primers auxilis, degudament senyalitzat i de fàcil accés. 

Una senyalització clarament visible haurà d'indicar la direcció i el número de telèfon del servei 

local d'urgència. 

8.1.14 Serveis higiènics 

- Quan els treballadors hagin de portar roba especial de treball han de tenir a la seva 

disposició vestuaris adequats. 

- Els vestuaris hauran de ser de fàcil accés, tenir les dimensions suficients i disposar de 

seients o instal·lacions que permetin a cada treballador posar a assecar, si fos 

necessari, la seva roba de treball. 

- Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitat, 

brutícia), la roba de treball s'ha de poder guardar separada de la roba de carrer i dels 

efectes personals. 

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, en el sentit del paràgraf primer d'aquest 

apartat, cada treballador haurà de poder disposar d'un espai per col·locar la seva roba 

i els seus objectes personals sota clau. 

- Quan el tipus d'activitat o la salubritat ho requereixin, s'han de posar a disposició dels 

treballadors dutxes apropiades i en nombre suficient. 
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- Les dutxes han de tenir dimensions suficients per permetre que qualsevol treballador 

es renti sense obstacles i en adequades condicions d'higiene. Les dutxes han de tenir 

aigua corrent, calenta i freda. 

- Quan, d'acord amb el paràgraf primer d'aquest apartat, no siguin necessàries dutxes, 

haurà d'haver lavabos suficients i apropiats amb aigua corrent, calenta si fos necessari, 

a prop dels llocs de treball i dels vestuaris. 

8.2 Disposicions mínimes específiques relatives a llocs de treball a les obres a l’exterior 

dels locals 

Observació preliminar: les obligacions previstes en aquesta part de l'annex s'han d'aplicar 

sempre que ho exigeixin les característiques de l'obra o de l'activitat, les circumstàncies o 

qualsevol risc. 

8.2.1 Estabilitat i solidesa 

Els llocs de treball mòbils o fixos situats per sobre o per sota del nivell del sòl han de ser sòlids i 

estables tenint en compte: 

- El nombre de treballadors que els ocupin. 

- Les càrregues màximes que, si s'escau, puguin haver de suportar, així com la seva 

distribució. 

- Els factors externs que poguessin afectar-los. 

En cas que els suports i els altres elements d'aquests llocs de treball no posseïssin estabilitat 

pròpia, s'ha de garantir la seva estabilitat mitjançant elements de fixació apropiats i segurs 

amb la finalitat d'evitar qualsevol desplaçament inesperat o involuntari del conjunt o de part 

d'aquests llocs de treball. 

S’haurà de verificar de manera apropiada l'estabilitat i la solidesa, i especialment després de 

qualsevol modificació de l'altura o de la profunditat del lloc de treball. 

8.2.2 Caigudes d’objectes 

- Els treballadors han d'estar protegits contra la caiguda d'objectes o materials, per a 

això s'utilitzaran, sempre que sigui tècnicament possible, mesures de protecció col · 

lectiva. 

- Quan sigui necessari, s'establiran passos coberts o s'impedirà l'accés a les zones 

perilloses. 

- Els materials d'aplec, equips i eines de treball s'han de col·locar o emmagatzemar de 

manera que s'eviti la seva caiguda o bolcada. 

8.2.3 Caigudes d’altura 

- Les plataformes, bastides i passarel·les, així com els desnivells, buits i obertures 

existents en els pisos de les obres, que suposen per als treballadors un risc de caiguda 

d'altura superior a 2 metres, es protegiran mitjançant baranes o un altre sistema de 
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protecció col·lectiva de seguretat equivalent. Les baranes seran resistents, tindran una 

alçada mínima de 90 centímetres i disposaran d'un vorell de protecció, un passamans i 

una protecció intermèdia que impedeixin el pas o lliscament dels treballadors. 

- Els treballs en altura només es poden efectuar, en principi, amb l'ajuda d'equips 

concebuts per a tal fi o utilitzant dispositius de protecció col·lectiva, com ara baranes, 

plataformes o xarxes de seguretat. Si per la naturalesa del treball això no és possible, 

s'ha de disposar de mitjans d'accés segurs i utilitzar cinturons de seguretat amb 

ancoratge o altres mitjans de protecció equivalent. 

- L'estabilitat i solidesa dels elements de suport i el bon estat dels mitjans de protecció 

s'han de verificar prèviament al seu ús, posteriorment de forma periòdica i cada 

vegada que les seves condicions de seguretat puguin resultar afectades per una 

modificació, període de no utilització o qualsevol altra circumstància. 

8.2.4 Factors atmosfèrics 

- Haurà de protegir als treballadors contra les inclemències atmosfèriques que puguin 

comprometre la seva seguretat i la seva salut. 

8.2.5 Bastides i escales 

- Les bastides es projectaran, construiran i mantindran convenientment de manera que 

s'eviti que es desplomin o es desplacin accidentalment. 

- Les plataformes de treball, les passarel·les i les escales de les bastides s'han de 

construir, protegir i utilitzar de manera que s'eviti que les persones caiguin o estiguin 

exposades a caigudes d'objectes. A aquest efecte, les seves mesures s'ajustaran al 

nombre de treballadors que hagin d’utilitzar-les. 

- Les bastides hauran de ser inspeccionades per una persona competent: 

• Abans de la posada en servei. 

• A intervals regulars en endavant. 

• Després de qualsevol modificació, període de no utilització, exposició a la 

intempèrie, sacsejades sísmiques, o qualsevol altra circumstància que hagués pogut 

afectar la seva resistència o la seva estabilitat. 

- Les bastides mòbils s'hauran d'assegurar contra els desplaçaments involuntaris. 

- Les escales de mà han de complir les condicions de disseny i utilització assenyalades en 

el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en els llocs de treball. 

8.2.6 Aparells elevadors 

- Els aparells elevadors i els accessoris de hissat utilitzats en les obres, s'han d'ajustar al 

que disposa la seva normativa específica. 
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- En tot cas, i llevat de disposicions específiques de la normativa esmentada, els aparells 

elevadors i els accessoris de hissat hauran de satisfer les condicions que s'assenyalen 

en els punts següents d'aquest apartat. 

- Els aparells elevadors i els accessoris de hissat, inclosos els seus elements constitutius, 

els seus elements de fixació, ancoratges i suports, han de: 

• Ser de bon disseny i construcció i tenir una resistència suficient per a l'ús a què 

estiguin destinats. 

• Instal·lar-se i utilitzar correctament. 

• Mantenir-se en bon estat de funcionament. 

• Ser manejats per treballadors qualificats que hagin rebut una formació adequada. 

- En els aparells elevadors i en els accessoris de hissat cal col·locar, de manera visible, la 

indicació de valor de la seva càrrega màxima. 

- Els aparells elevadors el mateix que els seus accessoris no podran utilitzar per a fins 

diferents d'aquells als quals estiguin destinats. 

8.2.7 Vehicles i maquinaria per al moviment de terres i manipulació de materials 

- Els vehicles i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials s'han 

d'ajustar al que disposa la seva normativa específica. 

- En tot cas, i llevat de disposicions específiques de la normativa esmentada, els vehicles 

i maquinària per a moviments de terres i manipulació de materials hauran de satisfer 

les condicions que s'assenyalen en els punts següents d'aquest apartat. 

- Tots els vehicles i tota maquinària per a moviments de terres i per a manipulació de 

materials han de: 

• Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura del possible, els 

principis de l'ergonomia. 

• Mantenir-se en bon estat de funcionament. 

• Utilitzar correctament. 

- Els conductors i personal encarregat de vehicles i maquinàries per a moviments de 

terres i manipulació de materials hauran de rebre una formació especial. 

- Hauran d'adaptar mesures preventives per evitar que caiguin en les excavacions o a 

l'aigua vehicles o maquinàries per a moviment de terres i manipulació de materials. 

- Quan sigui adequat, les maquinàries per a moviments de terres i manipulació de 

materials hauran d'estar equipades amb estructures concebudes per protegir el 

conductor contra l'aixafament, en cas de bolcada de la màquina, i contra la caiguda 

d'objectes. 
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8.2.8 Instal·lacions màquines i equips 

- Les instal·lacions, màquines i equips utilitzats en les obres s'han d'ajustar al que 

disposa la seva normativa específica. 

- En tot cas, i llevat de disposicions específiques de la normativa esmentada, les 

instal·lacions, màquines i equips hauran de satisfer les condicions que s'assenyalen en 

els punts següents d'aquest apartat. 

- Les instal·lacions, màquines i equips, incloses les eines manuals o sense motor, hauran: 

• Estar ben projectats i construïts, tenint en compte, en la mesura del possible, 

els principis de l'ergonomia. 

• Mantenir-se en bon estat de funcionament. 

• Utilitzar-se exclusivament per als treballs que hagin estat dissenyats. 

• Ser manejats per treballadors que hagin rebut una formació adequada. 

- Les instal·lacions i els aparells a pressió s'han d'ajustar al que disposa la seva normativa 

específica. 

8.2.9 Moviments de terres, excavacions, pous, treballs subterranis i túnels 

- Abans de començar treballs de moviments de terres, s'han de prendre mesures per 

localitzar i reduir al mínim els perills deguts a cables subterranis i altres sistemes de 

distribució. 

- En les excavacions, pous, treballs subterranis o túnels s'han de prendre les precaucions 

adequades: 

• Per prevenir els riscos de soterrament per despreniment de terres, caigudes de 

persones, terres, materials o objectes, mitjançant sistemes d'apuntalament, 

blindatge, fitació, talussos o altres mesures adequades. 

• Per prevenir la irrupció accidental d'aigua, mitjançant els sistemes o mesures 

adequats. 

• Per garantir una ventilació suficient en tots els llocs de treball de manera que es 

mantingui una atmosfera apta per a la respiració que no sigui perillosa o nociva 

per a la salut 

• Per permetre que els treballadors puguin posar-se fora de perill en cas que es 

produeixi un incendi o una irrupció d'aigua o la caiguda de materials. 

- S'han de preveure vies segures per entrar i sortir de l'excavació. 

- Les acumulacions de terres, runes o materials i els vehicles en moviment s'hauran de 

mantenir allunyats de les excavacions o s'hauran tornar les mesures adequades, si 

escau mitjançant la construcció de barreres, per evitar que caigui en les mateixes o 

l'esfondrament del terreny. 
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8.2.10 Instal·lacions de distribució d’energia 

- S’hauran de verificar i mantenir amb regularitat les instal·lacions de distribució 

d'energia presents en l'obra, en particular les que estiguin sotmeses a factors externs. 

- Les instal·lacions existents abans del començament de l'obra han d'estar localitzades, 

verificades i senyalitzades clarament. 

- Quan hi hagi línies de línia elèctrica aèries que puguin afectar la seguretat en l'obra 

serà necessari desviar-les fora del recinte de l'obra o deixar-les sense tensió. Si això no 

fos possible, es col·locaran barreres o avisos perquè els vehicles i les instal·lacions es 

mantinguin allunyats de les mateixes. En cas que vehicles de l'obra haguessin de 

circular sota l'estesa s'utilitzarà una senyalització d'advertència i una protecció de 

delimitació d'altura. 

8.2.11 Estructures metàl·liques  o de formigó, encofrats i peces prefabricades pesades 

- Les estructures metàl·liques o de formigó i els seus elements, els encofrats, les peces 

prefabricades pesades o els suports temporals i els apuntalaments només es podran 

muntar o desmuntar sota vigilància, control i direcció d'una persona competent. 

- Els encofrats, els suports temporals i els apuntalaments es projectaran, calcular, 

muntar i mantenir de manera que puguin suportar sense risc les càrregues a què siguin 

sotmesos. 

- Hauran d'adaptar les mesures necessàries per protegir els treballadors contra els 

perills derivats de la fragilitat o inestabilitat temporal de l'obra. 

8.2.12 Altres treballs específics 

- Els treballs d'enderroc o demolició que puguin suposar un perill per als treballadors 

s'han d'estudiar, planificar i emprendre sota la supervisió d'una persona competent i 

s'han de realitzar adoptant les precaucions, mètodes i procediments apropiats. 

- En els treballs en teulades s'han d'adaptar les mesures de protecció col·lectiva que 

siguin necessàries, en atenció a l'altura, inclinació o possible caràcter o estat relliscós, 

per evitar la caiguda de treballadors, eines o materials. Així mateix quan calgui 

treballar sobre o a prop de superfícies fràgils, s'hauran de prendre les mesures 

preventives adequades per evitar que els treballadors les trepitgin inadvertidament o 

caiguin a través seu. 

- Els treballs amb explosius, així com els treballs en calaixos d'aire comprimit s'ajustaran 

al que disposa la seva normativa específica. 

- Els atalls han d'estar ben construïts, amb materials apropiats i sòlids, amb una 

resistència suficient i proveïda d'un equipament adequat perquè els treballadors 

puguin posar-se fora de perill en cas d'irrupció d'aigua i de materials. 



Projecte de desenvolupament de l’escola d’Azeba a Sekota (Etiòpia) 

  33 Annex 13. Estudi de seguretat i salut

 

- La construcció, el muntatge, la transformació o el desmuntatge d'un atall s'han de fer 

únicament sota la vigilància d'una persona competent. Així mateix, les atalls han de ser 

inspeccionades per una persona competent a intervals regulars. 

 

Barcelona, Setembre 2011 

 

Clara Corbella Vidal 
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PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 
 



Pressupost de l´estudi de Seguretat i Salut del PFC_SK

AMIDAMENTS Data: 11/10/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PR_PFC_SK_SIS
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

4 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354

Euro
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AMIDAMENTS Data: 11/10/12 Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15,000

9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PFC_SK_SIS
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada
mecànicament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 500

TOTAL AMIDAMENT 0,000

3 HRE21100 m Protecció de l'àrea amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus
prefabricats de formigó, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 800,000 800,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 800,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PFC_SK_SIS
Capítol 03  PROTECCIONS ELÈCTRIQUES I ANTIINCENDIS

1 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre,
percussor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar del sostre, instal·lat

Euro
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AMIDAMENTS Data: 11/10/12 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PFC_SK_SIS
Capítol 04  INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR

1 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_PFC_SK_SIS
Capítol 05  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Euro
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AMIDAMENTS Data: 11/10/12 Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

5 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

Euro
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PRESSUPOST Pàg.:11/10/12 1Data:

OBRA PRESSUPOST  PR_PFC_SK_SIS01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)

25,0005,93 148,25

2 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 4)

25,0001,60 40,00

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 10)

15,00012,08 181,20

4 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 7)

25,00013,05 326,25

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 5)

25,0002,40 60,00

6 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN
420 (P - 6)

25,0006,05 151,25

7 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element
dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d'amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 9)

8,00054,59 436,72

8 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 11)

15,00015,01 225,15

9 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 8)

8,00049,67 397,36

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.966,18

OBRA PRESSUPOST  PR_PFC_SK_SIS01

CAPÍTOL PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 EB927FF1 u Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb
pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament (P -
1)

5,00022,08 110,40

2 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 13)

0,0001,19 0,00

3 HRE21100 m Protecció de l'àrea amb tanca mòbil de 2 m d'alçària, amb malla
electrosoldada d'acer galvanitzat, fixada a peus prefabricats de
formigó, amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

800,0003,71 2.968,00

CAPÍTOLTOTAL 01.02 3.078,40

OBRA PRESSUPOST  PR_PFC_SK_SIS01

CAPÍTOL PROTECCIONS ELÈCTRIQUES I ANTIINCENDIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

Euro
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PRESSUPOST Pàg.:11/10/12 2Data:

1 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 kg de
capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb manòmetre, percussor
tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a
penjar del sostre, instal·lat (P - 2)

2,00091,71 183,42

CAPÍTOLTOTAL 01.03 183,42

OBRA PRESSUPOST  PR_PFC_SK_SIS01

CAPÍTOL INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 14)

2,000101,21 202,42

2 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 15)

10,00058,34 583,40

3 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 16)

5,00022,18 110,90

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

2,00029,84 59,68

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

4,00054,88 219,52

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.175,92

OBRA PRESSUPOST  PR_PFC_SK_SIS01

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 19)

2,000114,45 228,90

2 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 21) 20,00035,25 705,00

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 22) 5,000201,25 1.006,25

4 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 20) 5,00020,53 102,65

5 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 12)

20,00019,44 388,80

CAPÍTOLTOTAL 01.05 2.431,60

Euro



Pressupost de l´estudi de Seguretat i Salut del PFC_SK

RESUM DE PRESSUPOST Data: 11/10/12 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Proteccions individuals 1.966,18

Capítol 01.02  Proteccions col·lectives 3.078,40

Capítol 01.03  Proteccions elèctriques i antiincendis 183,42

Capítol 01.04  Instal·lacions d'higiene i benestar 1.175,92

Capítol 01.05  Medicina preventiva i primers auxilis 2.431,60

Obra 01 Pressupost PR_PFC_SK_SIS 8.835,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.835,52

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PR_PFC_SK_SIS 8.835,52

8.835,52

euros
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 16/10/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,02h Oficial 1aA0121000

 €23,02h Oficial 1a paletaA0122000

 €23,02h Oficial 1a encofradorA0123000

 €23,02h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €23,02h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €23,41h Oficial 1a fusterA012A000

 €23,02h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,37h Oficial 1a vidrierA012E000

 €23,78h Oficial 1a lampistaA012J000

 €23,78h Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,02h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €24,22h Oficial 1a jardinerA012P000

 €20,44h Ajudant encofradorA0133000

 €20,44h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,44h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,60h Ajudant fusterA013A000

 €20,44h Ajudant pintorA013D000

 €20,41h Ajudant lampistaA013J000

 €20,44h Ajudant muntadorA013M000

 €21,50h Ajudant jardinerA013P000

 €19,25h ManobreA0140000

 €19,92h Manobre especialistaA0150000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 16/10/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €56,03h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120

 €42,27h Retroexcavadora petitaC1315010

 €60,38h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €50,44h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €66,20h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €12,19h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133A030

 €8,61h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0

 €48,98h Grua autopropulsada de 12 tC150G800

 €57,07h Grua autopropulsada de 20 tC150G900

 €156,75h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 16/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,11m3 AiguaB0111000

 €18,12t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €20,37t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020

 €70,80t Sorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3

B0315601

 €16,71t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €19,94t Grava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mmB0332400

 €105,75t 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

 €73,24m3 Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065710B

 €73,81m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

B065760B

 €70,59m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €95,74m3 Formigó HA-30/B/20/IIb+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb+Qb

B065EF2B

 €42,96t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710150

 €1,08kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €0,98kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A14300

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €3,30cu Visos per a fusta o tacs de PVCB0A41000

 €2,04cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,15u Cargol autoroscant amb volanderaB0A5AA00

 €0,60kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €7,49m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm
de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, segons la
norma UNE-EN 14782

B0CH7H20

 €0,44m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 16/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €211,79m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,56cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €2,61m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €1,30m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

B0D71130

 €7,80m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

B0D75000

 €1,01m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usosB0D81280

 €2,51l DesencofrantB0DZA000

 €0,22u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

B0DZP200

 €1,34u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm
de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

B0E244L6

 €474,07m3 Bigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a
9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller
i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)

B435F140

 €494,57m3 Encavallada fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, amb
parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a
una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions
reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1

B43AF140

 €36,39m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm,
com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

B4PQU001

 €119,70u Dipòsit de polietilè de 80 l i obertura superior de 30 mm de
diàmetre

B64Z1512

 €50,09m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de
2.65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col·locats
cada 2.8 m

B6A1LQA4

 €14,65dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €10,02kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €6,52kg Protector químic insecticida-fungicidaB8ZA3000

 €73,60u Tapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, de dos mòduls, de
80x80 cm i 40 cm de diàmetre interior, amb bastiment

B993C125
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 16/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €87,57m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre
l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a
0,74 m2 de superfície, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques,
caixa de persiana i guies

BA1D13A4

 €89,27m2 Finestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre
l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a
1,49 m2 de superfície, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques,
caixa de persiana i guies

BA1D27A4

 €76,44m2 Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm
de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2

BAV7EK77

 €12,16u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i
90 cm d'amplària

BAVZ1800

 €14,56u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i
150 cm d'amplària

BAVZ1C00

 €3,89m Guies d'alumini per a persianes enrotllablesBAVZK000

 €1,75m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de
9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

BAZ13196

 €1,33u Plafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta,
contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix, per a finestres i
balconeres de 75 cm d'amplària

BAZ71148

 €2,00u Plafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta,
contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix, per a finestres i
balconeres de 120 cm d'amplària

BAZ7114C

 €8,83u Ferramenta per a finestra, preu mitjà, amb una fulla batentBAZG1360

 €19,72u Ferramenta per a finestra, preu mitjà, amb dues fulles
batents

BAZG1370

 €28,26m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

BC171B20

 €0,85m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA18440

 €1,78m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1A440

 €3,81m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1E440

 €7,99m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

BFA1J440
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 16/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €32,65u Derivació de PVC de 160 mm de DN de 4 bar de pressió
nominal, amb tres unions per a encolar i derivació a 90°

BFAA2210

 €23,26u Colze de PVC de 90° de 160 mm de DN, de 10 bar de
pressió nominal amb dues unions per a encolar

BFAB2310

 €19,45u Colze de PVC de 45° de 160 mm de DN, de 10 bar de
pressió nominal amb dues unions per a encolar

BFAB7310

 €0,32m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB14600

 €0,54m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16400

 €0,66m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB16600

 €9,27u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 75 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3
amb ramal a 90° de 50 mm de DN, per a soldar

BFBA1321

 €19,34u Colze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 75
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB1325

 €18,04u Colze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 75
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

BFBB7325

 €2,24u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1840

 €6,61u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1A40

 €58,02u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

BFWA1J40

 €2,20u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

BFWB1405

 €3,85u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

BFWB1605

 €0,13u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1840

 €0,27u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1A40

 €1,21u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

BFYA1J40
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1405

 €0,02u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

BFYB1605

 €174,52u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, amb els
elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment

BJ14BA1Q

 €62,64u Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular,
de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, per a soldada a
taulell d'acer inoxidable

BJ18U100

 €26,91u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

BJ23U010

 €7,38u Prolongació d'aixeta per a lavabo, de llautó cromat, amb
entrada de 1/2''

BJ23U020

 €4,40u Elements d'enllaç i ràcordsBJ2ZU010

 €14,06u CanellaBJ2ZU020

 €11,47u Polsador antirrobatoriBJ2ZU030

 €148,87t Grava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0.8
m3

BR3P5A01
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €84,87m3 Formigó de 225 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

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,91200/R 19,920001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,91200 21,91200
Maquinària:

1,06200/R 1,770000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,06200 1,06200
Materials:

0,199801,110000,180B0111000 =xAiguam3

11,7780018,120000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

25,9005016,710001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

23,79375105,750000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 61,67205 61,67205

0,219121,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 84,86517

84,86517COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €108,03m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,91600/R 19,920001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,91600 20,91600
Maquinària:

1,28325/R 1,770000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,28325 1,28325
Materials:

0,222001,110000,200B0111000 =xAiguam3

28,1106020,370001,380B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst

40,18500105,750000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

17,100000,09000190,000B0532310 =xCalç aèria CL 90kg

Subtotal... 85,61760 85,61760

0,209161,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 108,02601
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

108,02601COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,86kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11510/R 23,020000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,10220/R 20,440000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,21730 0,21730
Materials:

0,011021,080000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,630000,600001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,64102 0,64102

0,002171,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,86049

0,86049COST EXECUCIÓ MATERIAL
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,81m3 Formigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

E45117C3 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,28720/R 23,020000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

27,72000/R 19,250001,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,00720 36,00720
Materials:

76,9020073,240001,050B065710B =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 76,90200 76,90200

0,900182,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,80938

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,80938COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,46m3 Formigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

E45317C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,93368/R 23,020000,084A0122000 =xOficial 1a paletah

6,46800/R 19,250000,336A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,40168 8,40168
Maquinària:

21,94500/R 156,750000,140C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 21,94500 21,94500
Materials:

76,9020073,240001,050B065710B =xFormigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 76,90200 76,90200

0,210042,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 107,45872

0,00%DESPESES INDIRECTES

107,45872COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,93m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

E45C18C4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,24308/R 23,020000,054A0122000 =xOficial 1a paletah

4,15800/R 19,250000,216A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,40108 5,40108
Maquinària:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,10750/R 156,750000,090C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 14,10750 14,10750
Materials:

75,2862073,810001,020B065760B =xFormigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 75,28620 75,28620

0,135032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 94,92981

0,00%DESPESES INDIRECTES

94,92981COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B13000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16114/R 23,020000,007A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,14308/R 20,440000,007A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,30422 0,30422
Materials:

0,005401,080000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86589 0,86589

0,004561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,17467

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,17467COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,31kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4B35000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23020/R 23,020000,010A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20440/R 20,440000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,43460 0,43460
Materials:

0,009721,080000,009B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87021 0,87021

0,006521,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,31133

0,00%DESPESES INDIRECTES
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1,31133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,36kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

E4BC3000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,27624/R 23,020000,012A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,20440/R 20,440000,010A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,48064 0,48064
Materials:

0,012961,080000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,87345 0,87345

0,007211,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,36130

0,00%DESPESES INDIRECTES

1,36130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,37m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics
per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària
fins a 3 m

E4D11103 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05700/R 23,020000,350A0123000 =xOficial 1a encofradorh

8,17600/R 20,440000,400A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 16,23300 16,23300
Materials:

0,094168,560000,011B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

1,212001,010001,200B0D81280 =xPlafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usosm2

0,200802,510000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

0,220000,220001,000B0DZP200 =xPart proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

u

Subtotal... 1,72696 1,72696

0,405832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,36579

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,36579COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,44m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

E4D3D503 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,51000/R 23,020000,500A0123000 =xOficial 1a encofradorh

10,22000/R 20,440000,500A0133000 =xAjudant encofradorh
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Subtotal... 21,73000 21,73000
Materials:

0,196000,980000,200B0A14300 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

0,172621,150000,1501B0A31000 =xClau acerkg

0,527560,440001,199B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,80480211,790000,0038B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,258518,560000,0302B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

3,001502,610001,150B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

0,200802,510000,080B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 5,16179 5,16179

0,543252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,43504

0,00%DESPESES INDIRECTES

27,43504COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,18m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per
a deixar el formigó vist

E4DC1D02 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,41600/R 23,020000,800A0123000 =xOficial 1a encofradorh

14,30800/R 20,440000,700A0133000 =xAjudant encofradorh

Subtotal... 32,72400 32,72400
Materials:

0,115811,150000,1007B0A31000 =xClau acerkg

0,435600,440000,990B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,40240211,790000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3

0,129268,560000,0151B0D625A0 =xPuntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usoscu

1,430001,300001,100B0D71130 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10
usos

m2

8,970007,800001,150B0D75000 =xTauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

m2

0,150602,510000,060B0DZA000 =xDesencofrantl

Subtotal... 11,63367 11,63367

0,818102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,17577

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,17577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,44m2 Paret de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

E618562L Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

11,51000/R 23,020000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,81250/R 19,250000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,32250 16,32250
Materials:

16,999641,3400012,6863B0E244L6 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm
de cara vista, gris, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3

u

1,70681108,026010,0158D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

Subtotal... 18,70645 18,70645

0,408062,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,43701

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,43701COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,20kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

E61Z300H Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30200/R 23,020000,100A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

Subtotal... 2,30200 2,30200
Materials:

0,005401,080000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,860490,860491,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,86589 0,86589

0,034531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,20242

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,20242COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €114,73m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a
parets de blocs de ceràmica alleugerida

E61ZR046 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

30,80000/R 19,250001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 40,00800 40,00800
Materials:

74,1195070,590001,050B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I

m3
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Subtotal... 74,11950 74,11950

0,600121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 114,72762

0,00%DESPESES INDIRECTES

114,72762COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,91m2 Pintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

E89A1BB0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,11400/R 23,020000,700A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,43080/R 20,440000,070A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 17,54480 17,54480
Materials:

3,4749410,020000,3468B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,650254,250000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

0,978006,520000,150B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicidakg

Subtotal... 5,10319 5,10319

0,263171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,91116

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,91116COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €86,70u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre
l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de doella amb tapaboques, caixa de
persiana i guies

EA1D17A4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,21650/R 23,410000,650A012A000 =xOficial 1a fusterh

3,09000/R 20,600000,150A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 18,30650 18,30650
Materials:

59,1097587,570000,675BA1D13A4 =xFinestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre
l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a
0,74 m2 de superfície, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques,
caixa de persiana i guies

m2

8,830008,830001,000BAZG1360 =xFerramenta per a finestra, preu mitjà, amb una fulla batentu

Subtotal... 67,93975 67,93975
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0,457662,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 86,70391

0,00%DESPESES INDIRECTES

86,70391COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €176,49u Finestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre
l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques,
caixa de persiana i guies

EA1D2FA4 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,41000/R 23,410001,000A012A000 =xOficial 1a fusterh

4,12000/R 20,600000,200A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 27,53000 27,53000
Materials:

128,5488089,270001,440BA1D27A4 =xFinestra de fusta de pi roig per a pintar, per a col·locar sobre
l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a
1,49 m2 de superfície, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques,
caixa de persiana i guies

m2

19,7200019,720001,000BAZG1370 =xFerramenta per a finestra, preu mitjà, amb dues fulles
batents

u

Subtotal... 148,26880 148,26880

0,688252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 176,48705

0,00%DESPESES INDIRECTES

176,48705COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,21m2 Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm
de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2

EAV7EK77 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,02200/R 20,440000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 5,62600 5,62600
Materials:

76,4400076,440001,000BAV7EK77 =xPersiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm
de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2

m2

Subtotal... 76,44000 76,44000
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0,140652,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,20665

0,00%DESPESES INDIRECTES

82,20665COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,87u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i
90 cm d'amplària

EAVZ1800 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,02200/R 20,440000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 5,62600 5,62600
Materials:

12,1600012,160001,000BAVZ1800 =xComandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i
90 cm d'amplària

u

Subtotal... 12,16000 12,16000

0,084391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,87039

0,00%DESPESES INDIRECTES

17,87039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,27u Comandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i
150 cm d'amplària

EAVZ1C00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,60400/R 23,020000,200A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,02200/R 20,440000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 5,62600 5,62600
Materials:

14,5600014,560001,000BAVZ1C00 =xComandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i
150 cm d'amplària

u

Subtotal... 14,56000 14,56000

0,084391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,27039

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,27039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,65m Guies d'alumini per a persianes enrotllablesEAVZK000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,65720/R 20,440000,130A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,65720 2,65720
Materials:

0,061202,040000,030B0A4A400 =xVisos galvanitzatscu
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
3,890003,890001,000BAVZK000 =xGuies d'alumini per a persianes enrotllablesm

Subtotal... 3,95120 3,95120

0,039861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,64826

0,00%DESPESES INDIRECTES

6,64826COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,59m Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de
9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

EAZ13196 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,72571/R 23,410000,031A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 0,72571 0,72571
Materials:

0,011501,150000,010B0A31000 =xClau acerkg

1,837501,750001,050BAZ13196 =xTapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de
9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

Subtotal... 1,84900 1,84900

0,010891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,58560

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,58560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,71u Plafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta,
contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix per a finestres i
balconeres de 75 cm d'amplària

EAZ71148 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,15372/R 23,410000,092A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 2,15372 2,15372
Materials:

0,198003,300000,060B0A41000 =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu

1,330001,330001,000BAZ71148 =xPlafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta,
contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix, per a finestres i
balconeres de 75 cm d'amplària

u

Subtotal... 1,52800 1,52800

0,032311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,71403

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,71403COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,07u Plafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta,
contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix per a finestres i
balconeres de 120 cm d'amplària

EAZ7114C Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

2,83261/R 23,410000,121A012A000 =xOficial 1a fusterh

Subtotal... 2,83261 2,83261
Materials:

0,198003,300000,060B0A41000 =xVisos per a fusta o tacs de PVCcu

2,000002,000001,000BAZ7114C =xPlafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta,
contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix, per a finestres i
balconeres de 120 cm d'amplària

u

Subtotal... 2,19800 2,19800

0,042491,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,07310

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,07310COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,02m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

EC171324 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,42200/R 22,370000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 13,42200 13,42200
Materials:

28,2600028,260001,000BC171B20 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm

m2

Subtotal... 28,26000 28,26000

0,335552,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,01755

0,00%DESPESES INDIRECTES

42,01755COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €499,03m3 Pilar de formigó armat, amb encofrat per a revestir, amb una
quantia de 13.3 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I, abocat amb
cubilot i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
amb una quantia de 120 kg/m3

14511337 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

113,80938113,809381,000E45117C3 =xFormigó per a pilars, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot

m3

140,960401,17467120,000E4B13000 =xArmadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

244,2650118,3657913,300E4D11103 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics
per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins
a 3 m

m2

Subtotal... 499,03479 499,03479
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 499,03479

0,00%DESPESES INDIRECTES

499,03479COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €441,33m3 Biga de formigó armat de cantell, amb encofrat per a
revestir, amb una quantia de 5 m2/m3, formigó HA-25/B/10/I,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 150 kg/m3

14531A6G Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

107,45872107,458721,000E45317C4 =xFormigó per a bigues, HA-25/B/10/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

m3

196,699501,31133150,000E4B35000 =xArmadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

137,1752027,435045,000E4D3D503 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de fusta de pi,
per a bigues de directriu recta, a una alçària <= 3 m

m2

Subtotal... 441,33342 441,33342

COST DIRECTE 441,33342

0,00%DESPESES INDIRECTES

441,33342COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €84,58m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20-30 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler
fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1
m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 15 kg/m2

145C3172 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

18,9859694,929810,200E45C18C4 =xFormigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

m3

20,419501,3613015,000E4BC3000 =xArmadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

45,1757745,175771,000E4DC1D02 =xMuntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per
a deixar el formigó vist

m2

Subtotal... 84,58123 84,58123

COST DIRECTE 84,58123

0,00%DESPESES INDIRECTES

84,58123COST EXECUCIÓ MATERIAL



Pressupost del Projecte de desenvolupament de l´escola d´Azeba a Sekota (Etiòpia)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 16/10/12

PARTIDES D'OBRA
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 €41,09m2 Paret de tancament d'un full de blocs de morter de ciment
amb traves i brancals massissats amb paret de tancament
de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de 400x200x200 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, gris d'una cara vista, col·locat amb morter mixt 1:0,5:4
de ciment pòrtland amb filler calcari i sorra de pedra
granítica, traves i brancals massissats amb formigó
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, col·locat manualment, per a parets de blocs
de ceràmica alleugerida i acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

16183A20 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

35,4370135,437011,000E618562L =xParet de tancament de gruix 20 cm, de bloc foradat llis de
400x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
la norma UNE-EN 771-3, gris d'una cara vista, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4 de ciment pòrtland amb filler calcari i
sorra de pedra granítica

m2

3,362543,202421,050E61Z300H =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

kg

2,29455114,727620,020E61ZR046 =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment, per a
parets de blocs de ceràmica alleugerida

m3

Subtotal... 41,09410 41,09410

COST DIRECTE 41,09410

0,00%DESPESES INDIRECTES

41,09410COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €339,59m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 75x90 cm, amb finestra de fusta de pi roig
pintada d'una fulla batent i classificació mínima 2 4A C3
segons normes, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4.

1A1317A4 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

22,9111622,911161,000E89A1BB0 =xPintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

m2

128,4084986,703911,481EA1D17A4 =xFinestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre
l'obra, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 4A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
amb bastiment de doella amb tapaboques, caixa de persiana
i guies

u

91,3315982,206651,111EAV7EK77 =xPersiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm
de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2

m2

26,4660517,870391,481EAVZ1800 =xComandament manual amb cinta per a persianes entre 75 i
90 cm d'amplària

u

18,714856,648262,815EAVZK000 =xGuies d'alumini per a persianes enrotllablesm
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12,641002,585604,889EAZ13196 =xTapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de

9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària
m

5,500483,714031,481EAZ71148 =xPlafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta,
contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix per a finestres i
balconeres de 75 cm d'amplària

u

33,6140442,017550,800EC171324 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

m2

Subtotal... 339,58766 339,58766

COST DIRECTE 339,58766

0,00%DESPESES INDIRECTES

339,58766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €305,78m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, amb finestra de fusta de pi roig
pintada de dues fulles batents i classificació mínima 2 4A C3
segons normes, vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4, i persiana enrotllable d'alumini lacat
amb comandament amb cinta, guies i plafó fix

1A132FA4 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

22,9111622,911161,000E89A1BB0 =xPintat de finestres i balconeres de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

m2

122,48201176,487050,694EA1D2FA4 =xFinestra de fusta de pi roig per a pintar, col·locada sobre
l'obra, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 4A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C3 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb bastiment de doella amb tapaboques,
caixa de persiana i guies

u

89,0298082,206651,083EAV7EK77 =xPersiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14,5 mm
de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6,5 kg per m2

m2

14,0676520,270390,694EAVZ1C00 =xComandament manual amb cinta per a persianes entre 120 i
150 cm d'amplària

u

11,541386,648261,736EAVZK000 =xGuies d'alumini per a persianes enrotllablesm

8,617802,585603,333EAZ13196 =xTapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de
9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

m

3,520735,073100,694EAZ7114C =xPlafó fix per a caixa de persiana amb tauler de fusta,
contraplacat per a pintar de 4 mm de gruix per a finestres i
balconeres de 120 cm d'amplària

u

33,6140442,017550,800EC171324 =xVidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de
6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locat amb
perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

m2

Subtotal... 305,78457 305,78457

COST DIRECTE 305,78457

0,00%DESPESES INDIRECTES
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305,78457COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,88m3 Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió

E2212122 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,19250/R 19,250000,010A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,19250 0,19250
Maquinària:

2,68944/R 56,030000,048C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 2,68944 2,68944

0,002891,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,88483

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,88483COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,09m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de fins a 1 m de
fondària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics i amb les
terres deixades a la vora

E222B223 Rend.: 1,000P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,15500/R 19,250000,060A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,15500 1,15500
Maquinària:

5,91780/R 42,270000,140C1315010 =xRetroexcavadora petitah

Subtotal... 5,91780 5,91780

0,017331,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,09013

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,09013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,21m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del
95% del PN

E225R002 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05775/R 19,250000,003A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,05775 0,05775
Maquinària:

0,15132/R 50,440000,003C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 0,15132 0,15132
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0,000871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,20994

0,00%DESPESES INDIRECTES

0,20994COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €696,47m3 Bigueta de fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, de 7x14 a
9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller
i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1 (UNE-EN 351-1), col·locada sobre suports
de fusta o acer

E435F142 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

152,16500/R 23,410006,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

66,95000/R 20,600003,250A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 219,11500 219,11500
Materials:

474,07000474,070001,000B435F140 =xBigueta de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 7x14 a
9x18 cm de secció i llargària de fins a 5 m, treballada al taller
i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de
penetració NP 1 (UNE-EN 351-1)

m3

Subtotal... 474,07000 474,07000

3,286731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 696,47173

0,00%DESPESES INDIRECTES

696,47173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.209,93m3 Encavallada fusta d'eucaliptus D35 acabat ribotat, amb
parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a
una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions
reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1 , col·locada

E43AF140 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

266,87400/R 23,4100011,400A012A000 =xOficial 1a fusterh

117,42000/R 20,600005,700A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 384,29400 384,29400
Maquinària:

325,29900/R 57,070005,700C150G900 =xGrua autopropulsada de 20 th

Subtotal... 325,29900 325,29900
Materials:

494,57000494,570001,000B43AF140 =xEncavallada fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, amb
parells, tirant i monjo, de 7x14 a 9x18 cm de secció, per a
una llum de fins a 7 m, treballada al taller, amb unions
reforçades amb peces d'acer galvanitzat, i amb tractament
insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1
(UNE-EN 351-1

m3
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Subtotal... 494,57000 494,57000

5,764411,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.209,92741

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.209,92741COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €78,04m Escala prefabricada amb esglaonat de 20x15 cm, com a
màxim, amb la superfície superior acabada amb corindó

E4PQU001 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,20800/R 23,020000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

7,70000/R 19,250000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,90800 16,90800
Maquinària:

24,49000/R 48,980000,500C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 24,49000 24,49000
Materials:

36,3900036,390001,000B4PQU001 =xLlosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15 cm,
com a màxim, amb la superfície superior acabada amb
corindó

m

Subtotal... 36,39000 36,39000

0,253621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 78,04162

0,00%DESPESES INDIRECTES

78,04162COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,75m2 Coberta amb perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada,
amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre
30 i 35 mm, de 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9
cm4 i una massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis,
col·locat amb fixacions mecàniques

E5452296 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,68320/R 23,020000,160A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,27040/R 20,440000,160A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,95360 6,95360
Materials:

0,825000,150005,500B0A5AA00 =xCargol autoroscant amb volanderau

7,864507,490001,050B0CH7H20 =xPerfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis
separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre 30 i 35 mm
de 0.6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 8 i 9 cm4 i una
massa superficial entre 5 i 6 kg/m2, acabat llis, segons la
norma UNE-EN 14782

m2

Subtotal... 8,68950 8,68950
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0,104301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,74740

0,00%DESPESES INDIRECTES

15,74740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €212,28u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat
sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

EJ14BA1Q Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

29,72500/R 23,780001,250A012J000 =xOficial 1a lampistah

6,93940/R 20,410000,340A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 36,66440 36,66440
Materials:

0,1758014,650000,012B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

174,52000174,520001,000BJ14BA1Q =xInodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, amb els
elements de fixació i per a col·locar sobre el paviment

u

Subtotal... 174,69580 174,69580

0,916612,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 212,27681

0,00%DESPESES INDIRECTES

212,27681COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,00u Aigüera de ceràmica amb una pica circular, de 40 a 50 cm
de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell

EJ18U100 Rend.: 67,707P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,35122/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 0,35122 0,35122
Materials:

62,6400062,640001,000BJ18U100 =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular,
de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, per a soldada a
taulell d'acer inoxidable

u

Subtotal... 62,64000 62,64000

0,008782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,00000

0,00%DESPESES INDIRECTES

63,00000COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €76,12u Aixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per a aigua freda, encastada

EJ23U010 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,50580/R 23,780000,610A012J000 =xOficial 1a lampistah

4,49020/R 20,410000,220A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 18,99600 18,99600
Materials:

26,9100026,910001,000BJ23U010 =xAixeta antirrobatori per a lavabo, temporitzada, amb
polsador antirrobatori, per aigua freda

u

4,400004,400001,000BJ2ZU010 =xElements d'enllaç i ràcordsu

14,0600014,060001,000BJ2ZU020 =xCanellau

11,4700011,470001,000BJ2ZU030 =xPolsador antirrobatoriu

Subtotal... 56,84000 56,84000

0,284941,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 76,12094

0,00%DESPESES INDIRECTES

76,12094COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,24u Prolongació d'aixeta per a lavabo, muntada superficialment,
de llautó cromat, amb entrada de 1/2''

EJ23U020 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,02050/R 20,410000,050A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 5,77650 5,77650
Materials:

7,380007,380001,000BJ23U020 =xProlongació d'aixeta per a lavabo, de llautó cromat, amb
entrada de 1/2''

u

Subtotal... 7,38000 7,38000

0,086651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,24315

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,24315COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €312,41m3 Grava de riu de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0,8
m3 i escampada amb mitjans manuals

ER3PA5A4 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,79800/R 24,220000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh

19,35000/R 21,500000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 41,14800 41,14800
Materials:
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270,64566148,870001,818BR3P5A01 =xGrava de riu, de 5 a 12 mm, subministrada en sacs de 0.8

m3
t

Subtotal... 270,64566 270,64566

0,617221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 312,41088

0,00%DESPESES INDIRECTES

312,41088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,55m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90 % del PM

F226420A Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,24120/R 56,030000,040C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

3,31000/R 66,200000,050C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 5,55120 5,55120

COST DIRECTE 5,55120

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,55120COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,45m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb
material tolerable de la pròpia excavació, en tongades de
gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació
del 90 % PM

F228510A Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,96000/R 19,920000,500A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,96000 9,96000
Maquinària:

6,03800/R 60,380000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

4,30500/R 8,610000,500C133A0K0 =xPicó vibrant amb placa de 60 cmh

Subtotal... 10,34300 10,34300

0,149401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,45240

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,45240COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,91m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a
1,5 m, amb graves per a drenatge de 30 a 50 mm, en
tongades de gruix més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant

F228AJ40 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

1,59360/R 19,920000,080A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,59360 1,59360
Maquinària:

2,41520/R 60,380000,040C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

0,97520/R 12,190000,080C133A030 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

Subtotal... 3,39040 3,39040
Materials:

33,8980019,940001,700B0332400 =xGrava de pedrera de pedra granítica, de 30 a 50 mmt

Subtotal... 33,89800 33,89800

0,023901,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,90590

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,90590COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,66m Reixat de 2 m d'alçària, de malla d'acer galvanitzat i
plastificat 200x50 mm i 50x50 de pas de malla i diàmetre 5
mm, amb doblegat longitudinal, muntants de tub d'acer
galvanitzat i plastificat i accessoris de fixació, col·locats cada
2,70 m sobre daus de formigó

F6A1U040 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,61580/R 23,780000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,98520/R 23,020000,260A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

5,31440/R 20,440000,260A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 13,91540 13,91540
Materials:

50,0900050,090001,000B6A1LQA4 =xReixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de
2.65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col·locats
cada 2.8 m

m

1,4427184,865170,017D060Q021 =xFormigó de 225 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... 51,53271 51,53271

0,208731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,65684

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,65684COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €87,71u Tapa quadrada, de fosa dúctil, amb protecció antioxidant i
pintura de color negre forja, de dos mòduls, de 60x70cm i 40
cm de diàmetre interior, recolzada sobre bastiment col·locat
amb morter

F991C125 Rend.: 1,000P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,90600/R 23,020000,300A0121000 =xOficial 1ah

6,73750/R 19,250000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,64350 13,64350
Materials:

0,2577642,960000,006B0710150 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

t

73,6000073,600001,000B993C125 =xTapa quadrada per a escocell, de fosa dúctil, amb protecció
antioxidant i pintura de color negre forja, de dos mòduls, de
80x80 cm i 40 cm de diàmetre interior, amb bastiment

u

Subtotal... 73,85776 73,85776

0,204651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,70591

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,70591COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,65m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

FFA18445 Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,08800/R 20,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:

0,867000,850001,020BFA18440 =xTub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

0,672002,240000,300BFWA1840 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,130000,130001,000BFYA1840 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 1,66900 1,66900

0,132661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,64566

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,64566COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €14,84m Tub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

FFA1A445 Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,70720/R 23,780000,240A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,90560/R 20,440000,240A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 10,61280 10,61280
Materials:

1,815601,780001,020BFA1A440 =xTub de PVC de 75 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

1,983006,610000,300BFWA1A40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

0,270000,270001,000BFYA1A40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 75 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 4,06860 4,06860

0,159191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,84059

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,84059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,67m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la
rasa

FFA1J445 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,15400/R 20,440000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,47700 15,47700
Materials:

8,149807,990001,020BFA1J440 =xTub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

11,6040058,020000,200BFWA1J40 =xAccessori per a tub de PVC-U a pressió, de 160 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar

u

1,210001,210001,000BFYA1J40 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
PVC-U a pressió, de 160 mm de diàmetre nominal exterior,
encolat

u

Subtotal... 20,96380 20,96380

0,232161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,67296

0,00%DESPESES INDIRECTES

36,67296COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,94m Tub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

FFB14655 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,61580/R 23,780000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorh

2,24840/R 20,440000,110A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,86420 4,86420
Materials:

0,326400,320001,020BFB14600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 20 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

0,660002,200000,300BFWB1405 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1405 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,00640 1,00640

0,072961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,94356

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,94356COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,91m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

FFB16455 Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80480/R 23,780000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,27040/R 20,440000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,07520 7,07520
Materials:

0,550800,540001,020BFB16400 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,155003,850000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,72580 1,72580
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0,106131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,90713

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,90713COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,03m Tub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al
fons de la rasa

FFB16655 Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,80480/R 23,780000,160A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,27040/R 20,440000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 7,07520 7,07520
Materials:

0,673200,660001,020BFB16600 =xTub de polietilè de designació PE 100, de 32 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

m

1,155003,850000,300BFWB1605 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a
pressió

u

0,020000,020001,000BFYB1605 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, connectat a pressió

u

Subtotal... 1,84820 1,84820

0,106131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,02953

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,02953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,89m3 Demolició de petites edificacions d'obra de fàbrica fins a 30
m3 de volum aparent amb retroexcavadora mitjana i càrrega
mecànica i manual de runes sobre camió

G2111131 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,70000/R 19,250000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,70000 7,70000
Maquinària:

12,07600/R 60,380000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

Subtotal... 12,07600 12,07600

0,115501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,89150

0,00%DESPESES INDIRECTES
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19,89150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,33m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-25/B/20/IIb+Qb i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

G3C51DH3 Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,47500/R 19,250000,700A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,47500 13,47500
Materials:

97,6548095,740001,020B065EF2B =xFormigó HA-30/B/20/IIb+Qb de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIb+Qb

m3

Subtotal... 97,65480 97,65480

0,202131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,33192

0,00%DESPESES INDIRECTES

111,33192COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,84m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

GFA18445 Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,75600/R 23,780000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh

4,08800/R 20,440000,200A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 8,84400 8,84400
Materials:

0,867000,850001,020BFA18440 =xTub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

Subtotal... 0,86700 0,86700

0,132661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,84366

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,84366COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,90m Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

GFA1E445 Rend.: 1,000P- 33

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,89620/R 23,780000,290A012M000 =xOficial 1a muntadorh

5,92760/R 20,440000,290A013M000 =xAjudant muntadorh
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Subtotal... 12,82380 12,82380
Materials:

3,886203,810001,020BFA1E440 =xTub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

Subtotal... 3,88620 3,88620

0,192361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,90236

0,00%DESPESES INDIRECTES

16,90236COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,86m Tub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal exterior, de 10
bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN
1452-2 i col·locat al fons de la rasa

GFA1J445 Rend.: 1,000P- 34

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,32300/R 23,780000,350A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,15400/R 20,440000,350A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,47700 15,47700
Materials:

8,149807,990001,020BFA1J440 =xTub de PVC de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN
1452-2

m

Subtotal... 8,14980 8,14980

0,232161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,85896

0,00%DESPESES INDIRECTES

23,85896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,87u Derivació de PVC de 160 mm de DN, de 4 bar de pressió
nominal, amb tres unions encolades i derivació a 90°,
col·locada al fons de la rasa

GFAA2215 Rend.: 1,000P- 35

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,65468/R 23,780000,406A012M000 =xOficial 1a muntadorh

8,29864/R 20,440000,406A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 17,95332 17,95332
Materials:

32,6500032,650001,000BFAA2210 =xDerivació de PVC de 160 mm de DN de 4 bar de pressió
nominal, amb tres unions per a encolar i derivació a 90°

u

Subtotal... 32,65000 32,65000

0,269301,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,87262

0,00%DESPESES INDIRECTES
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50,87262COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €39,01u Colze de PVC de 90°, de 160 mm de DN, de 10 bar de
pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al
fons de la rasa

GFAB2316 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,34678/R 23,780000,351A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,17444/R 20,440000,351A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,52122 15,52122
Materials:

23,2600023,260001,000BFAB2310 =xColze de PVC de 90° de 160 mm de DN, de 10 bar de
pressió nominal amb dues unions per a encolar

u

Subtotal... 23,26000 23,26000

0,232821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 39,01404

0,00%DESPESES INDIRECTES

39,01404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,20u Colze de PVC de 45°, de 160 mm de DN, de 10 bar de
pressió nominal amb dues unions encolades i col·locat al
fons de la rasa

GFAB7316 Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,34678/R 23,780000,351A012M000 =xOficial 1a muntadorh

7,17444/R 20,440000,351A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 15,52122 15,52122
Materials:

19,4500019,450001,000BFAB7310 =xColze de PVC de 45° de 160 mm de DN, de 10 bar de
pressió nominal amb dues unions per a encolar

u

Subtotal... 19,45000 19,45000

0,232821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,20404

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,20404COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,20u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplària
màxima 1 m i d'alçària 2,25 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca de planxa metàl·lica i amb el
muntatge inclòs

H64Z1511 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,26500/R 23,020000,750A0121000 =xOficial 1ah

14,43750/R 19,250000,750A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 31,70250 31,70250
Materials:

119,70000119,700001,000B64Z1512 =xDipòsit de polietilè de 80 l i obertura superior de 30 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 119,70000 119,70000

0,792562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,19506

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,19506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,98m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans manuals i
càrrega mecànica sobre camió

K2211012 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,23500/R 19,250000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,23500 4,23500
Maquinària:

1,68090/R 56,030000,030C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 1,68090 1,68090

0,063531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,97943

0,00%DESPESES INDIRECTES

5,97943COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €144,02m3 Sorra de riu rentada de granulometria 0,1 a 0,5 mm,
subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans
manuals

KR3P8604 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,79800/R 24,220000,900A012P000 =xOficial 1a jardinerh

19,35000/R 21,500000,900A013P000 =xAjudant jardinerh

Subtotal... 41,14800 41,14800
Materials:

102,2564470,800001,4443B0315601 =xSorra de riu rentada, de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en
sacs de 0.8 m3

t

Subtotal... 102,25644 102,25644

0,617221,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 144,02166

0,00%DESPESES INDIRECTES

144,02166COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €10,49u Derivació manipulada de polietilè de densitat alta de 32 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3,
amb ramal a 90 ° de 32 mm de DN, enganxada i col·locada
al fons de la rasa

X0000001 Rend.: 9,197P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,64641/R 23,780000,250A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,55562/R 20,440000,250A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1,20203 1,20203
Materials:

9,270009,270001,000BFBA1321 =xDerivació manipulada de polietilè de densitat alta de 75 mm
de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN 12201-3
amb ramal a 90° de 50 mm de DN, per a soldar

u

Subtotal... 9,27000 9,27000

0,018031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,49006

0,00%DESPESES INDIRECTES

10,49006COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,21u Colze de 90 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 32
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, enganxat i col·locat al fons de la rasa

X0000002 Rend.: 11,350P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46093/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,39619/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,85712 0,85712
Materials:

19,3400019,340001,000BFBB1325 =xColze de 90°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 75
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 19,34000 19,34000

0,012861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,20998

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,20998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,91u Colze de 45 ° manipulat, de polietilè de densitat alta de 32
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, enganxat i col·locat al fons de la rasa

X0000003 Rend.: 11,350P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,46093/R 23,780000,220A012M000 =xOficial 1a muntadorh

0,39619/R 20,440000,220A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 0,85712 0,85712
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Materials:

18,0400018,040001,000BFBB7325 =xColze de 45°, manipulat, de polietilè de densitat alta de 75
mm de DN i 6 bar de pressió nominal, segons UNE-EN
12201-3, per a soldar

u

Subtotal... 18,04000 18,04000

0,012861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,90998

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,90998COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €72,04u Instal·lació de tanc vermicompostador tipus Eco-KingX0000006 Rend.: 0,083P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

51,02410/R 19,250000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 51,02410 51,02410
Maquinària:

20,25181/R 56,030000,030C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh

Subtotal... 20,25181 20,25181

0,765361,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 72,04127

0,00%DESPESES INDIRECTES

72,04127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €152,20u Dipòsit de polietilè de 80l de volum amb obertura superior de
diàmetre 30 mm

X0000007 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,26500/R 23,020000,750A0121000 =xOficial 1ah

14,43750/R 19,250000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,70250 31,70250
Materials:

119,70000119,700001,000B64Z1512 =xDipòsit de polietilè de 80 l i obertura superior de 30 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 119,70000 119,70000

0,792562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 152,19506

0,00%DESPESES INDIRECTES

152,19506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.665,25u Partida alçada del Control de Qualitat de l'1% del PEMXCQ Rend.: 1,000P- 46
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 €65,00u Aigüera de ceràmica amb dues piques circulars, de 40 a 50
cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell

XJ18U100 Rend.: 10,328P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30248/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 2,30248 2,30248
Materials:

62,6400062,640001,000BJ18U100 =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular,
de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, per a soldada a
taulell d'acer inoxidable

u

Subtotal... 62,64000 62,64000

0,057562,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 65,00004

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,00004COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €69,00u Aigüera de ceràmica amb quatre piques circulars, de 40 a 50
cm de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell

XJ18U101 Rend.: 3,832P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,20564/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 6,20564 6,20564
Materials:

62,6400062,640001,000BJ18U100 =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular,
de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, per a soldada a
taulell d'acer inoxidable

u

Subtotal... 62,64000 62,64000

0,155142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 69,00078

0,00%DESPESES INDIRECTES

69,00078COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €74,00u Aigüera de ceràmica amb sis piques circulars, de 40 a 50 cm
de diàmetre, acabat brillant, col·locada a taulell

XJ18U102 Rend.: 2,146P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,08108/R 23,780001,000A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 11,08108 11,08108
Materials:

62,6400062,640001,000BJ18U100 =xAigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular,
de 40 a 50 cm de diàmetre, acabat brillant, per a soldada a
taulell d'acer inoxidable

u

Subtotal... 62,64000 62,64000
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0,277032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,99811

0,00%DESPESES INDIRECTES

73,99811COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8.835,52u Partida alçada de Seguretat i Salut del Projecte de
desenvolupament de l'escola d'Azeba a Sekota (Etiòpia)

XSIS Rend.: 1,000P- 50
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