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1. INTRODUCCIÓ 

El present document correspon al PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UNA ESTACIÓ DEPURADORA 
D´AIGÜES RESIDUALS (EDAR) I COL∙LECTORS A LA URBANITZACIÓ LES PINEDES DE SANT ELIES, 
al municipi de Mediona (província de Barcelona). 

La construcció d´una EDAR a la Urbanització Les Pinedes de Sant Elies és una de les actuacions 
a proposar   per  la propera  revisió del Programa de Sanejament d´Aigües Residuals Urbanes 
(PSARU 2005). Aquest pla va ser redactat per l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA) l´any 2005, i 
el va aprovat per la Generalitat de Catalunya.   

El present projecte  té  la  finalitat d´establir els  criteris bàsics per al disseny  i  implantació de 
d´una Estació Depuradora d´Aigües Residuals (EDAR)  i col∙lectors al municipi abans esmentat. 
La  informació que  conté  aquesta memòria  és  limitada,  resumin  els  aspectes més  rellevants  
que s´han desenvolupat amb més detall en altres documents o annexes. La finalitat d´aquest 
document  és  recollir  els  antecedents,  estudis  i  càlculs  realitzats  i  resumir  els  resultats 
obtinguts. 

2. OBJECTIU DEL PROJECTE 

Actualment,  la Urbanització Les Pinedes de Sant Elies, aboca les seves aigües residuals a fosses 
sèptiques. L´abocament es realitza sense cap tractament previ de les aigües residuals. Aquesta 
urbanització és un assentament que pràcticament no està urbanitzat, i no disposa de xarxa de 
clavegueram. Les insta∙lacions projectades permetrien abocar l´aigua tractada al medi ambient 
complint el normativa ambiental vigent, la Directiva 2000/60/CE de 21 de maig del 2000.  

D´altra banda, des de l´any 2010 existeix un Projecte d´Urbanització del Pla Parcial que preveu 
la  construcció  de  la  xarxa  de  clavegueram  i  d´altres  infrestructures  de  serveis,  així  com  la 
construcció d´una EDAR en consonància amb la classificació que es va rebre del PSARU. 

Per  aquests motius,  l´objectiu  d´aquest  projecte  és  proposar  una  solució  que  compleixi  les 
normatives vigents  vigents en abocament d´aigües al medi, que sigui sostenible i òptima per la 
realitat  de  la  urbanització,  i  per  últim  que  compleixi  amb  tots  els  requeriments  que 
l´ajuntament ha previst pel seu desenvolupament urbanístic i la seva economia. 

3. CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

3.1 Situació 

La  urbanització  Les  Pinedes  de  Sant  Elies  té  una  extensió  de  0.54  km2al  límit  nord  de  la 
comarca de l´Alt Penedès, a tocar amb la comarca de l´Anoia. Tot i formar part del municipi de 
Mediona,  la urbanització es troba aproximadament a 2 km de Sant Pere  i Sacarrera  i La Font 
del Bosc. Es  troba envoltada per  l´àrea boscosa de  l´Alzinar  (al  sud‐est)  i pel Bosc de  Santa 
Marguerida. La única via d´accés a la urbanització és la carretera C‐244a, que uneix la N‐II i la 
C‐15,  tot  i que diferents  carreteres  locals hi  enllaçen,  concretament BV‐2131, BV‐2133, BV‐
2134, BV‐2135, BV‐2136, BV‐224, BV‐2304. 
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Figura 1. Municipi de Mediona. Font: ICC 
 

La seva localització és elevada, ja que la seva altitud mitjana  ronda els 485 m. La cota màxima 
creua la urbanització, deixant la major part de la urbanització a la vessant nord.  

La Urbanització Les Pinedes de Sant Elies no disposa d´una xarxa de clavegueram, de manera 
que  aboquen  les  aigües  residuals  en  foses  sèptiques.  Es  tracta  d´un  nucli  de  població 
tècnicament pendent d´urbanitzar, així que no disposa de xarxes de serveis competents.  Tot i 
així, des de l´any 2010 el municipi disposa d´un Projecte de Urbanització del  Pla Parcial “Sant 
Elies”.  És  a  dir,  es  preveu  en  un  futur  urbanitzar  aquesta  localització  i  dotar‐la  de 
infraestructures  i  serveis,  entre  elles  una  xarxa  de  clavegueram  de  tipus  separativa.  És  en 
aquest context on té sentit pensar en  instal∙lar una planta depuradora al poble, aprofitant  la 
xarxa de clavegueram projectada i els costos marginals derivats. 

3.2 Topografia 

Per  elaborar  aquest  projecte  s´ha  fet  servir  la  topografia  proporcionada  per  l´Institut 
Cartogràfic  de  Catalunya  (ICC).  Aquesta  topografia  està  digitalitzada  i  a  escala  1/5000.  Per 
poder  treballar en  les millors  condicions possibles, els  fulls que  s´han utilitzat  són: Full 277‐
120; Full 277‐121; Full 278‐120 i el Full 278‐121. 

3.3 Geologia i geotècnia 

L´emplaçament de  la urbanització Les Pinedes de Sant Elies és una àrea de marcada activitat 
tectònica, caracteritzada per l´existència de fractures d´importància regional que van propiciar 
una estructura sinforme, on es troba la urbanització. 
 
La litologia predominant és composta majoritàriament per materials secundaris pertanyents al 
Cretaci  i  terciaris.  Són  materials  permeables  per  fissuració  predominant‐hi  els  calcaris  i 
margosos amb fenòmens de carstificació. El substrat rocós està constituït per una alternança 
de trams de litologies amb un marcat contrast d’erosionabilitat.  L´àrea en qüestió es localitza 
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directament  en  un  sector  on  el  substrat  geològic  queda  constituït  per  la  següent  columna 
geològica (de base a sostre): 
 

- Lutites roges amb nivells de guixos: Afloren al marge sud del sector  i corresponen a 
dipòsits sedimentaris al∙luvials de les fàcies Muschelkalk mitjà (M2). 

- Dolomies, calcàries i margues: Constitueixen la quasi totalitat de l´àmbit edificable de 
Sant Elies i corresponen a sediments marins de les fàcies Muschelkalk superior (M3) 

- Argiles versicolors i evaporites: Es localitzen en els espais agrícoles del nord de l´àrea 
del pla i corresponen a dipòsits marins evaporítics de les fàcies Keuper. 
 

Un  cop  conegut el material geològic de  la  zona, es poden  valorar  les  seves  característiques 
físiques. La tensió admissible d´aquest terreny oscil∙la entre 0.6‐ 1 Mpa, mentre que l´angle de 
fregament intern ho fa entre 17.5‐ 20°.  
 

 
Figura 2. Aflorament de lutites a la urbanització. Font: Elaboració pròpia 

 
 
 

La zona en qüestió és estable en condicions naturals  i sota  l´acció de  l´home, exceptuant  les 
zones  on  el  pendent  natural  i  la  direcció  de  tecnonització  coincideixin.  Conté  formacions 
impermeables  amb  fort  drenatge,  inexistència  d´aqüífers.  Alta  capacitat  de  càrrega  i 
inexistència  d´assentaments.  Es  considera que  el massís  rocós  és de bona qualitat,  amb un 
índex RMR aproximat de 65. Aquests materials ofereixen una forta resistència al trencament, 
l’excavació  i el  colpeig del DPSH,. De manera que  l’excavació prevista en el projecte es pot 
complicar en alguns punts. 
 
3.4 INUNDABILITAT 

En  la  redacció dels projectes de sistemes de sanejament és necessari  realitzar un estudi per 
definir les zones inundables que poden suposar àrees de risc per la seguretat i el benestar de 
les persones. En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va publicar el maig de 2001 
el Especial d’Inundacions de Catalunya (INUNCAT). Aquest estudi ha estat destinat a definir les 
línies d’inundació  corresponents  a 500, 100  i 50  anys de període de  retorn  en els  rius més 
importants  de  les  conques  internes  de  Catalunya  (CIC),  així  com  les  àrees  potencialment 
inundables  des  d'un  punt  de  vista  geomorfològic  de  pràcticament  tot  el  territori  de  les 
Conques  Internes  de  Catalunya.  D´acord  amb  els  criteris  tècnics  de  l´Agència  Catalana  de 
l´aigua, les estacions depuradores d´aigües residuals de caràcter convencional han de situar‐se 
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a una cota tal que no es produeixi la condició d´inundació amb l´avinguda associada a 500 anys 
de període de retorn. 

Segons el pla  INUNCAT, els criteris que defineixen si un nucli  té baix risc d´inundació són els 
següents: 

• Municipis on hi ha menys de 5 habitants en àrea inundable i la perillositat de la conca 
és lleu. 

• Municipis on no hi ha danys monetaris, ni afectació a vies de comunicació, amb poca 
afectació a persones. 

• Municipis amb poca afectació monetària i cap afectació a les persones. 

• Municipis    en  què,  a  partir  de  les  dades  de  geomorfologia  i  anàlisi  hidràulica 
disponibles, no s´ha detectat cap afectació ni generació de danys a persones ni vies de 
comunicació 

Tot  i  no  ser  declarada  una  zona  de  risc  d´inundacions,  el municipi  de Mediona  té  diverses 
zones  inundables en el període de  retorn de T‐500 anys. Per aquest motiu  s´ha  realitzat un 
Estudi  d´Inundabilitat,  recollit  a  l´Annex  7.  El  resultat  d´aquest  estudi  és  que  la  cota 
d´inundabilitat per a l´avinguda de 500 anys de periode de retorn és de 458 metres.  

Atès que es proposa situar la plataforma de la EDAR a la cota de 478.5 metres, la totalitat dels 
elements projectats queden exclosos de la zona inundable. 

4 BASES DE DISSENY 

4. 1 Estudi demogràfic 

El  creixement  de  la  població  al  municipi  està  patint  una  desacceleració  progressiva,  i  la 
Urbanització Les Pinedes de Sant Elies no és una excepció.   Prenent dades de  l´any 2000 fins 
l´any 2012,  la taxa de creixement és d´un 10%, però si es redueix  l´interval de temps des del 
2007 fins el 2012, la taxa s´ha vist reduïda al 3%. Seguint aquesta tendència, és lògic estimar la 
població futura en base a aquesta última taxa de creixement. 

Segons l´últim Pla de Reparcel∙lació, a Sant Elies es va determinar l´existència de 434 parcel∙les, 
de  les  quals    412  són  residencials.    Suposant  una  baixa  densitat  de  població,  de  2 
persones/habitatge, resulta que  la població fixa ocupa 146 parcel∙les. És a dir, queden  lliures 
266 parcel∙les residencials. Suposant aquesta mateixa densitat, la urbanització té capacitat per 
868 habitants. 
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Figura 3. Comparativa taxes de creixement. 

Amb aquestes dues hipòtesis, tenint en compte que l´horitzó de població serà l´any 2039 i que 
actualment la població de la Urbanització és de 310 persones, la població futura fixa serà de 
700 habitants.  

4. 2 Cabals de disseny 

A continuació es presenta una taula amb els cabals de disseny de l´EDAR, tenint en compte una 
dotació de 150 l/ hab∙dia i una població de disseny de 700 hab/equivalents. 

PARÀMETRE  VALOR/ (UNITAT 

Població de disseny (hab)  700 hab‐eq 

Dotació de càlcul (l/hab∙dia)  150 l/hab∙dia 

Cabal mig de disseny (Q MH)  7,44 m3/h 

Cabal mínim (Q MÍN)  3,72 m3/h 

Cabal punta de disseny (Q PTS)  22,32 m3/h 

 Cabal admissible (Q PTP)  29,76 m3/h 
Taula 1. Cabals de disseny. Font: Elaboració pròpia 

4. 3 Càrregues contaminants 

A partir de totes les dades disponibles, i amb la càrrega contaminant teòrica, es poden calcular 
les concentracions i produccions diàries de tots els contaminants de referència, tal com es 
mostra a la Taula 2: 

PARÀMETRE  CÀRREGA(g/hab∙dia)  CONCENTRACIÓ (mg/l)  PRODUCCIÓ (kg/dia) 

DQO  120  800  84,02 

DBO5  60  400  42,01 

NKT  11  73,33  7,70 

Ptotal  1,8  12  1,26 

MES  70  466,67  49,01 
Taula 2. Càrregues contaminants disseny. Font: Elaboració pròpia 

4. 4 Objectius de qualitat 

Les exigències de qualitat que han de complir les aigües que seran abocades al medi ambient, 
tal com estableixen les Directives Europees sobre el tractament de les aigües residuals 
urbanes, es resumeixen en la Taula 3: 

PARÀMETRE 
CARACTERÍSTIQUES EXIGIDES  RESULTATS 

APLICATS (%) Concentració  Percentatge de reducció (%) 

DBO5 Sortida  <25 mg DBO5/l d´O2  70‐ 90  92 

DQO Sortida  <125 mg DQO/l d´O2  75  83 

SS Sortida  <35 mg MES/l   70‐ 90  91 

Nitrògen Sortida  <15 mg Nt/l d´O2     75 

Fósfor total  <2 mg Pt/l      87 
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Taula 3. Objectius de qualitat. Font: Directiva 2000/60/CE de 21 de maig del 2000 

Els requeriments relatius a la qualitat dels fangs es resumeixen en la Taula 4: 

PARÀMETRE  CONCENTRACIÓ (%) 
Estabilitat Matèria Sòlida Volàtil (%)  < 55 

Sequetat del fang deshidratat  > 22 
Taula 4. Objectius de qualitat. Font: Directiva 2000/60/CE de 21 de maig del 2000 

 

5. ESTUDI D´ALTERNATIVES 

Amb l´objectiu de determinar  quina és la millor opció per tractar les aigües residuals urbanes 
de la Urbanització Les Pinedes de sant Elies, s´ha dut a terme un estudi d´alternativas, tal com 
queda  recollit  a  l´Annex  6.  “Estudi  d´alternatives”.  En  aquest  annex  s´explica  amb  detall  la 
metodologia d´estudi (mètode MIVES), els criteris i els resultats obtinguts. 

L´estudi  d´alternatives  s´ha  vertebrat  al  voltant  de  tres  anàlisi  relativament  correlatius.  En 
primer  lloc, seleccionar quina   és  la millor solució per a per afrontar  la situació exposada.   En 
segon  lloc,      quin  és  el  mètode més  adient  per  vehicular  la  millor  solució  decidida  amb 
anterioritat. Per últim, analitzar on ubicar o bé  com afectarà a  la disposició urbana aquesta 
solució 

5.1 Estudi general d´alternatives: possibles solucions a adoptar 

5.1.1 Criteris i indicadors de selecció 

Seguint la metodologia abans esmentada, a continuació es mostra l´arbre de decisió sobre el 
que es basarà l´anàlisi de les alternatives propostes. Aquest arbre té tres requeriments ( 
Ambiental, Social i Econòmic), tots tres amb el mateix pes. 

Els requeriments ambientals tenen tres indicadors: impacte visual (25% del pes), impacte 
acústic (25% de la decisió) i efectes a l´entorn (50%). Aquest últim indicador té mes pes que la 
resta perquè engloba més conceptes. Els indicadors socials són els beneficis aportats i 
l´acceptació social de cada alternativa, amb el mateix pes pels dos. Finalment, els indicadors 
econòmics fan referència als costos d´implantació (40%) i els costos de manteniment (60%), 
amb més pes pel segon aspecte perquè el cost d´implantació es amortitzable per la llarga vida 
útil de la EDAR, mentre que els costos de manteniment s´han d´assolir al llarg de tota la vida 
útil. 

PES  REQUERIMENTS  PES  CRITERIS  PES  INDICADORS 

0,33  Ambiental  1 
Impacte 
ambiental 

0,25  Impacte visual 
0,25  Impacte acústic 
0,5  Efectes a l´entorn 

0,33  Social  1  Impacte social 
0,5  Beneficis aportats 
0,5  Acceptació social 

0,33  Econòmic  1 
Impacte 
econòmic 

0,4  Costos de construcció 

0,6  Costos de manteniment 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies   
 

11 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 
 

Taula 5. Arbre de decisió de les alternatives propostes. Font: Elaboració pròpia 

5.1.2 Alternativa 1 (A.0): zero  

Aquesta alternativa suposa la no actuació, és a dir, deixar la població en el seu estat actual. 
Això  implica mantenir el  sanejament mitjançant  fosses  sèptiques    i alguns abocaments a  les 
rieres de  la zona. En  l´actualitat el  sistema de  fosses  sèptiques és aplicable però comença a 
esgotar la optimització per la població existent, i difícilment pugui assolir el tractament de les 
aigües residuals en el futur. 

Es tracta d´una alternativa que va en contra de la tendència catalana, espanyola i europea 
del tractament de les aigües residuals urbanes, malgrat que no tingui cap cost econòmic, sí que 
tindrà  cost ambiental. En aquest  sentit,  segons  la Directiva 91/271/CEE del Consell Europeu 
(Maig 1991) s´ha de protegir el medi ambient del vessament d´aigües residuals, establint uns 
criteris de la seva recollida, tractament i vessament.  

5.1.3 Alternativa 2 (A.2.1): connexió amb la EDAR de Sant Joan de Mediona 

El nucli de Sant  Joan de Mediona està situat a 8 kilòmetres per carretera de Les Pinedes de 
Sant Elies. La EDAR del nucli està dissenyada per 1500 habitants equivalents, però diferents 
publicacions d´àmbit  local   exposen que es  troba en capacitat,  i no hi ha gaires possibilitats 
d´admetre connexions sense una ampliació. 

5.1.4 Alternativa 3 (A.2.2): connexió amb la EDAR de Sant Pere Sacarrera 

Sant Elies no està connectat a la depuradora de Sant Pere Sacarrera malgrat a estar només a 2 
kilòmetres de distància. El principal motiu és que no disposa de  xarxa de  sanejament, però 
podria connectar‐se en un futur? Sant Pere Sacarrera té una població de 919 habitants (on hi 
consten també els habitants de l´urbanització La Font del Bosc), però la EDAR està dissenyada 
per 1170 habitants equivalents. 

Tenint  en  compte  que  actualment  Sant  Elies  té  293  habitants,    farien  un  total  de  1212. 
Sobrepassa el  límit, però ambdues xifres són similars. Ara bé, atesa  la seva capacitat aquesta 
instal∙lació no podria assolir cap increment poblacional, de manera que el disseny tindria molt 
poca  vigència  (malgrat  que  les  actuals  previsions  de  creixement  de  població  no  són  gens 
optimistes).  Es  considera  que  la  EDAR  de  Sant  Pere  Sacarrera  no  pot  assolir  el  sistema  de 
sanejament de la urbanització de Sant Elies a llarg termini. Ara bé, en aquest estudi es valorarà 
la  possible  ampliació  d´aquesta  instal∙lació,  per  comprovar  si  amb  aquesta mesura  la  EDAR 
podria fer‐se càrrec del sanejament de la urbanització de Les Pinedes de Sant Elies. 

5.1.5 Alternativa 4 (A.3): Construcció d´una nova EDAR 

A banda de la necessitat de millorar el tractament de les aigües residuals de la urbanització, hi 
ha dos  arguments principals  a  favor de  construir una nova  EDAR  a  Sant  Elies.  El primer,  el 
posicionament de l´ACA mitjançant el PSARU . És a dir, tal com es mostra a la següent taula, hi 
ha quatre nuclis de població a part de Sant Elies que també surten als llistats del PSARU (com a 
futures  actuacions  o  com  a  candidates  per  constar‐hi). De  totes  elles,  Sant  Elies  és  el més 
poblat, i malgrat que no disposi de xarxa de clavegueram, dos dels nuclis abans esmentats amb 
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menys  població  i  sense  xarxa  de  clavegueram  (  Can  Xombo,  Monterrei  parc...)  també  hi 
consten als llistats. 

El  segon  argument  a  favor  de  la  nova  EDAR  és  el  fet  de  que  dins  de  la  redacció  del 
“Projecte  d´urbanització  del  pla  parcial  “Sant  Elies”  al  municipi  de  Mediona”  (Projectes 
Urbanístics Catalunya, 2010)  ja es té en compte on col∙locar  la EDAR, en consonància amb  la 
construcció  de  les  futures  xarxes  de  serveis  (com  ja  s´ha  comentat  anteriorment,  gairebé 
inexistents fins ara). És a dir la construcció de la EDAR s´engloba dins d´un projecte més ampli, 
el  d´urbanitzar  i  regularitzar  un  nucli  de  població.  En  aquest  sentit,  es  reduirïen  costos 
marginals  i  el  projecte  general  es  podria  enllestir  completament  en  una  única  direcció, 
minimitzant les afectacions per les obres al mínim. 

5.1.6 Resultats obtinguts 

5.1.6.1 Requeriments ambientals 

A continuació es mostren les valoracions obtingudes per cada alternativa en els tres indicadors 
relatius  a  l´impacte  ambiental.  En  relació  amb  l´impacte  visual,  la  pitjor  valoració  la  té 
l´alternativa  zero,  ja  que  veure  abocaments  d´aigua  sense  tractar  amb  la  fauna  habitual 
asociada (insectes, rates...) és desagradable desde el punt de vista dels humans. D´altra banda, 
com mes lluny estigui la depuradora menys impacte visual existirà desde el punt de vista dels 
habitants de Sant Elies, per això la alternativa A2.1 (Sant Joan de Mediona) és la més valorada 
de les altres tres. 

 

Figura 3. Valoració dels indicadors i requeriments ambientals. Font: Elaboració pròpia 

La opció més valorada en aquest aspecte és la de connectar amb Sant Joan de Mediona, ja que 
com s´ha vist anteriorment els seus  indicadors són els més equilibrats,  i en estar allunyat del 
nucli de Les Pinedes de Sant Elies els impactes visual i acústic són molt menors. La valoració de 
Sant Pere Sacarrera  i una nova EDAR a Sant Elies   obtenen  la mateixa valoració. Molt  lluny 
queda l´alternativa zero, ambientalment insostenible. 
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5.1.6.2 Requeriments socials 

S´ha  considerat  que  els  beneficis  aportats  són  iguals  sigui  quina  sigui  la  alternativa  de 
tractament  sempre  que  inclogui  la  depuració.  D´altra  banda,  en  l´acceptació  social  s´ha 
considerat  com  que  es  veuria millor  el  fet  de  tenir  una  EDAR  pròpia  al  nucli  que  no  pas 
compartida amb un altre (una qüestió merament psicològica). 

 

 

Figura 4. Valoració dels indicadors i requeriments socials. Font: Elaboració pròpia 

 

La valoració dels requeriments socials segueix la mateixa tendència mostrada pels indicadors: 
molta igualtat entre tres de les alternatives, i nul∙la valoració per la no actuació. 

5.1.6.3 Requeriments econòmics 

L´aspecte  econòmic  és  l´únic  on  l´alternativa  zero  té  la millor  valoració,  ja  que  no  té  cap 
inversió  directa.  Evidentment  a  llarg  termini  els  costos  derivats  de  la  degradació  ambiental 
serien molt elevats, però en aquest requeriment només es valora  la  inversió monetària.   Per 
contra, la alternativa d´ampliar la EDAR de Sant Joan de Mediona i connectar‐la amb Sant Elies 
és  la  pitjor  valorada,  amb  una  diferència molt  important  comparant‐la  amb  les  altres  dues 
alternatives.  La  valoració  completa dels  requeriments econòmics es  resumeix en  la  següent 
gràfica, on es segueix la mateixa tendència  envers els indicadors.  
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Figura 5. Valoració dels indicadors i requeriments econòmics. Font: Elaboració pròpia 

 

5.1.6.4. Índex de valor i selecció de la millor solució 

En el següent gràfic  es mostren els índex de valor per cada una de les alternatives proposades. 
Les dues més valorades són connectar amb la EDAR de Sant Pere Sacarrera (A2.2) i una nova 
EDAR a Sant Elies (A.3). La diferència entre elles, però, és de 0.8 punts. 

 

Figura 6. Índex de valor. Font: Elaboració pròpia 

Construir una nova EDAR a Sant Elies és més car que un sistema d´emissaris. Però tractant‐se 
d´una  actuació  a  trenta  anys,  aquesta  inversió  és  fàcilment  amortitzable. D´altra  banda,  el 
manteniment  del  sistema  d´emissaris  és  més  difícil  i  car,  sobretot  per  les  necessitats  de 
bombament,  i aquest aspecte hauria de tenir més pes per la vida útil de la instal∙lació. Tenint 
en  compte  les obres necessàries,  la nova  EDAR  requerirà més obra  civil, però  els  emissaris 
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necessitaran més manteniment.  El  relleu  es  un  altre  aspecte  que  complica  la  construcció 
d´emissaris. 

A més, tal com ja s´ha vist, a llarg termini la EDAR de Sant Pere Sacarrera no podria assolir un 
increment poblacional en cas de tractar l´aigua dels dos nuclis, un aspecte important ja que en 
un període de  temps  com el que es  valora és probable que  la població  creixi en un o altre 
moment. Des d´aquest punt de vista, construir una nova EDAR és la millor alternativa. 

Tenint en compte aspectes ambientals, un sistema d´emissaris té molt menys impacte 
ambiental (ni contaminació acústica, ni males olors, ni impacte visual), i l´impacte ambiental a 
Sant Pere Sacarrera tindria un increment marginal molt assolible.   

Malgrat que tècnicament les alternatives A2.2 i A.3 són semblants, l´estudi dóna avantatge a la 
última. És a dir, la construcció d´una nova EDAR té millor valoració que l´ampliació de la EDAR 
de Sant Pere Sacarrera. Aquesta informació i els arguments exposats anteriorment (Apartats 
2.1 i 2.2 del present Annex) fan considerar que la millor opció és construir una EDAR a la 
urbanització Les Pinedes de Sant Elies. 

5.2 Estudi d´emplaçament 

5.2.1 Criteris i indicadors de selecció 

Els criteris per seleccionar la millor ubicació són semblants als anteriors, amb la diferència dels 
pesos  de  cada  indicador  i  la  inclusió  de  la  pudor  com  a  indicador  ambiental,  per  la  seva 
incidència davant dels veïns. Els criteris es resumeixen en la següent taula: 

Requeriments  Pes  Criteris  Pes  Indicadors 

Ambiental  1  Impacte ambiental
0,25  Impacte visual 
0,25  Impacte acústic 
0,5  Pudor 

Social  1  Impacte social 
0,5  Beneficis aportats 
0,5  Acceptació social 

Econòmic  1  Impacte econòmic 
0,6  Costos de construcció 

0,4  Costos de manteniment 
Taula 6. Arbre de decisió de les alternatives propostes. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas es valoren 3 alternatives, tal com es pot veure en la següent figura: 
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Figura 7. Alternatives a la ubicació de l´EDAR. 

5.2.2 Ubicació propera Nord (A.1.1) 

Aquesta és  la proposta que consta al Pla de Urbanització. Es tracta de  la solució més en  línia 
amb la previsió de l´ajuntament, amb una bona inserció al territori. 

5.2.3 Ubicació allunyada nord (A.1.2) 

Aquesta alternativa és semblant a l´anterior, però més allunyada del nucli urbà. 

5.2.4 Ubicació Sud (A.2) 

La  última  alternativa  consisteix  a  construir  la  EDAR  a  la  vessant  oposada,  la  distància  és 
il∙lustrativa, s´ha escollit aquesta principalment per tenir un terreny pla. 

5.2.5 Resultats obtinguts 

5.2.5.1 Requeriments ambientals 

La millor alternativa en els requeriments ambientals és la opció més llunyana, al sud del nucli. 
La distància és la principal causa que minimitza els impactes ambientals, en aquest cas. 
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Figura 8. Valoració del criteri  ambiental. Font: Elaboració pròpia 

 

5.2.5.2 Requeriments socials 

Es considera que els beneficis aportats són iguals per a totes les alternatives, la diferència és la 
menor  acceptació  social  de  la  primera  alternativa  per  les molèsties  originades  per  ser  tant 
propera als veïns. 

 

Figura 9. Valoració criteri social. Font: Elaboració pròpia 

5.2.5.3 Requeriments econòmics 

La millor alternativa atès el criteri econòmic és la primera opció. Menys distància de col∙lectors 
implica menys  construcció,  i menors  costos  de manteniment.  Aquest mateix  punt  de  vista 
atribueix una millor puntuació a la segona alternativa del nord del poble respecte l´alternativa 
sud.  
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Figura 10. Valoració criteri econòmic. Font: Elaboració pròpia 

5.2.5.4 Índex de valor i selecció de la millor solució 

Atès l´índex de valor, hi ha pocs dubtes de que la millor ubicació és la segona, al nord del poble 
però allunyada respecte la prevista per l´Ajuntament.  

 

Figura 11. Valoració de l´index de valor. Font: Elaboració pròpia 

Tot i que aquest resultat sembla prou discriminatori, aquests mètodes d´anàlisi sempre tenen 
una  certa  subjectivitat  a  l´hora  de  definir  les  funcions  de  valor.  En  aquest  sentit,  es  pot 
argumentar la conveniència d´aquesta alternativa des d´altres punts de vista. En primer lloc, es 
pot  descartar  la  primera  opció  malgrat  que  sigui  la  prevista.  La  distància  a  les  parcel∙les 
habitades és  inferior a 50 metres. Tot  i no haver una regulació específica en aquest sentit, es 
recomana  que  aquesta  distància  sigui  com més  gran millor,  amb  un  llindar mínim  de  200 
metres. Els costos constructius són inferiors, però a la llarga l´afectació als veïns fa que aquesta 
no sigui la millor opció. 
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La ubicació a la vessant sud del poble té l´avantatge de poder construir en un terreny més pla, 
però  els  costos  de manteniment  i  construcció  serien més  grans.  D´altra  banda,  l´EDAR  es 
trobaria a la vessant menys poblada del nucli, de clavegueram. És a dir, una ubicació al sud no 
és òptima amb les condicions previstes (el 90% de les parcel∙les queden a la vessant notd).. 

 

Figura 12. Línia de màxima pendent. Font: Mapa ICC 

 

La última opció és  la més equilibrada. D´una banda queda al nord del poble, de  segons  les 
previsions. D´altra banda es pot inserir raonablement bé al terreny. I per últim, l´impacte sobre 
la  vida dels  veïns es minimitza per que  augmenta  la distància  amb el nucli.  Es  tracta d´una 
solució  intermitja, però que és  la més eficient  i per aquest motiu serà  la ubicació que  tindrà 
l´EDAR. 

5.3 Selecció del mètode de tractament 

En  l´annex  corresponent  s´explica  amb  detall  la  obtenció  de  tots  i  cadascun  dels  valors 
necessaris per obtenir els resultats que es resumiran a continuació. Amb la finalitat de fer una 
selecció el més objectiva possible, s´han comparat totes  les alternatives propostes pel CEDEX 
per a poblacions petites, sense excloure cap en una pre‐selecció. 

TRACTAMENT  ACRÒNIM 
Tanc Imhoff   TI 
Llacunatge  LA 
Aiguamoll de flux subsuperficial vertical   HSFV 
Aiguamoll de flux subsuperficial horitzontal  HSFH 
Filtre de torba  FT 
Filtre de sorra  FA 
Contacte Biològic Rotatiu  CBR 
Llit Bacterià   LB 
Aeració prolongat   AP 
Reactors Seqüencials   SBR 
Biopel∙lícula sobre llit mòvil  MMBR 

Taula 7. Llistat d´alternatives. Font: Manual d´instal∙lació de sistemes de sanejament per a petites poblacions 
(CEDEX, 2010). 
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5.3.1 Arbre de presa de decisions 

En aquest cas,  l´arbre és més extens. N´hi ha quatre branques de  requeriments: econòmics, 
tècnics, funcionals i ambientals. 

Dins  dels  requeriments  econòmics,  s´han  tingut  en  compte  com  a  criteris  els  costos 
d´implantació  i  els  costos  de  manteniment.  Es  tracta  de  dades  per  habitant  equivalent, 
enfocades  al  valor  frontera de  1000 habitants  equivalent, que  és  el  cas que  ens ocupa.  Els 
pesos, respectivament, han estat de 40% per  la  implantació  i 60% pel manteniment. Ambdós 
aspectes engloben els costos més detallats, que no s´han exposat donat que queden  inclosos 
en aquests dos  i d´aquesta manera  simplifiquen  l´arbre, però  segueixen  jugant un paper  (es 
tracta  dels  costos  de  revisions,  operadors...etc).  S´ha  donat  més  pes  al  manteniment  i 
explotació principalment perquè la implantació és relativament fàcil d´amortitzar en la vida útil 
de l´estació depuradora, mentre que els costos de manteniment seran fixos. 

La  branca  dels  requeriments  tècnics  és  més  amplia,  tenint  en  compte  criteris  com  la 
construcció  (30%),  la superfície disponible  (30%)  ,  la qualitat  requerida  (30%)  i  l´adaptació al 
canvi de temperatures (10%).  La construcció té com a indicadors el moviment de terres (60%) 
i la obra civil (40%), ambdós extrets d´atributs del manual del CEDEX. La qualitat requerida té 
com  indicadors  els  paràmetres  habituals  en  l´àmbit  de  la  depuració  d´aigües:  Sòlids  en 
suspensió (20%), DBO5 (20%), DQO (20%), Sulfats (10%), Nitrògen (20%) i Fósfor (10%). 

La  ramificació  dels  aspectes  funcionals  gira  al  voltant  de  la  versatilitat  de  les  instal∙lacions 
(30%),  la producció de  fangs  (20%),  la  complexitat del  sistema  (30%) o el  consum energètic 
(20%).  Gairebé  tots  els  criteris  tenen  el  mateix  pes.  La  versatilitat  es  valora  mitjançant 
l´adaptabilitat  de  les  alternatives  a  canvis  de  cabal  i  contaminants,  així  com  a  les 
sobrecàrregues.  La  complexitat  es  valora  amb  el  nivell  d´equipament  electromecànic  i  la 
dificultat tècnica de l´explotació (50%). El criteri dels fangs es divideix en producció i freqüència 
de recollida (50% cadascú), mentre que el consum energètic es té en compte per kg de DBO5 

tractat. 

Els  requeriments  ambientals  (25%  de  pes  per  cadascun)  es  divideixen  en  contaminació 
acústica, males olors, integració paisatjística i efectes a l´entorn, que són l´augment d´insectes i 
el risc d´afectació a les aigües subterrànies (pesos de 40 i 60%, respectivament). 

Pes CRITERIS Pes REQUERIMIENTS Pes INDICADORS 

0,25 Económics 
0,4 Costos d´implantació 1 Cost 
0,6 Costos explotació 1 Costos de manteniment 

0,25 Tècnics 

0,3 Construcció 
0,4 Obra civil 
0,6 Moviment de terres 

0,2 Superficie disponible 1 Superficie 
0,1 Climatología 1 Adaptació a canvis de temperatura 

0,4 Qualitat requerida 

0,2 SS 
0,2 DBO 
0,2 DQO 
0,2 NH 
0,1 NT 
0,1 PT 

0,25 Funcionals 0,3 Versatilitat del 0,3 Adaptació a variació del cabal 
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tractament 0,3 Adaptació a variació de contaminants 

0,2
Adaptació a sobrecàrregues 
hidràuliques 

0,2
Adaptació a sobrecàrregues 
orgàniques 

0,2 Producció de fangs 
0,5 Quantitat de fangs 
0,5 Freqüència de retirada 

0,3 
Complexitat del 
sistema 

0,5 Complexitat d´explotació 
0,5 Nivell d´equipamient electromecànic 

0,2 Consum energètic 1 kw/ kg DBO5 tractat 

0,25 Ambientals 

0,25 Males olors 1 Potencial generació de males olors 
0,25 Sorolls 1 Contaminació acústica 

0,25 
Integració 
paisatjística 1 Impacte visual 

0,25 Efectes a l´entorn 
0,6 Impacte sobre aigües subterrànies 
0,4 Augment de la població d´insectes 

Taula 8. Arbre de presa de decisió. Font: Elaboració pròpia 

5.3.1.1 Requeriments econòmics 

es alternatives amb millors valoracions són aquelles amb uns costos de manteniment baixos, 
com el  tanc  Imhoff, els  filtres  i els sistemes de  flux subsuperficial. Les baixes valoracions del 
llacunatge i del llit bacterià es deuen principalment als elevats costos d´implantació. 

 

 

Figura 13. Valoració criteri econòmic. Font: Elaboració pròpia 

5.3.1.2 Requeriments tècnics 

Finalment, per acabar aquest apartat, es mostren  les valoracions dels  requeriments  tècnics. 
Com  ja s´ha anat veient en  la valoració dels  indicadors,  les alternatives  intensives són millors 
desde un punt de vista tècnic. 
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Figura 14. Valoració criteri tècnic. Font: Elaboració pròpia 

 

5.3.1.3 Requeriments funcionals 

Cadascun dels criteris funcionals tendien a afavorir als procediments extensius, de  la mateixa 
manera que els criteris tècnics ho feien amb els intensius. Aquest fet fa que, un cop el pes dels 
criteris  s´hagin  incorporat  al  càlcul,  la  valoració  dels  requeriments  funcionals  quedi  de  la 
següent manera: 

 

Figura 15. Valoració dels criteri funcional. Font: Elaboració pròpia 

Un  cop  entren  en  joc  els  pesos  relatius,  les  valoracions  de  totes  les  alternatives  es  van 
equilibrant una mica, tot  i que  la tendència sigui sent favorable als mètodes extensius en els 
requeriments funcionals. 
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5.3.1.4 Requeriments Ambientals 

La  valoració  dels  requeriments  ambientals  deixa  veure  un  gran  equilibri  entre  totes  les 
opcions, únicament  el  trenca  l´aeració perllongada, principalment per  les bones  valoracions 
obtingudes en Males olors i Efectes a l´entorn. 

 

Figura 16. Valoració criteri ambiental. Font: Elaboració pròpia 

 

5.3.2 Càlcul de l´índex de valor 

 

Figura 17. Índex de valor. Font: Elaboració pròpia 
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El càlcul de l´índex de valor deixa, en primera instància, tres alternatives per sobre de la resta: 
Aeració perllongada (AP, 6.6),  Filtres de turba (FT, 6.38) i Contacte Biològic Rotatiu (CBR, 6.35). 
D´aquestes, tal com s´ha vist a l´apartat 4.1 Alternatives de tractament, els filtres de turba són 
el cas amb un rang d´aplicació més limitat per la població. A la vista d´aquests resultats, la 
millor alternativa és l´Aeració Perllongada. 

5.3.3 Anàlisi de sensibilitat 

El procediment seguit per l´anàlisi de sensibilitat serà canviar els pesos assignats a indicadors, 
criteris  i  requeriments. L´assignació de pesos es basarà en  l´assignació propocional. És a dir, 
comparant  tots  els  elements  amb  un  de  referència,  en  aquest  cas  el  pitjor  (Ratio Method, 
Winterfeldt & Edwards, 1986). 

En definitiva, l´arbre de presa de decisió, amb els pesos corresponents, serà el següent: 

Pes CRITERIS Pes REQUERIMIENTS Pes INDICADORS 

0,3 Económics 
0,33 Costos d´implantació 1 Cost 
0,67 Costos explotació 1 Costes de mantenimient 

0,4 Tècnics 

0,3 Construcció 
0,67 Obra civil 
0,33 Moviment de terres 

0,2 Superficie disponible 1 Superficie 
0,1 Climatología 1 Adaptació a canvis de temperatura 

0,4 Qualitat requerida 

0,29 SS 
0,24 DBO 
0,19 DQO 
0,14 NH 
0,1 NT 

0,05 PT 

0,2 Funcionals 

0,4 
Versatilitat del 
tractament 

0,4 Adaptació a variació del cabal 
0,3 Adaptació a variació de contaminants 

0,2
Adaptació a sobrecàrregues 
hidràulique 

0,1
Adaptació a sobrecàrregues 
orgàniques 

0,2 Producció de fangs 
0,67 Quantitat de fangs 
0,33 Freqüència de retirada 

0,3 Complexitat del sistema 
0,67 Complexitat d´explotació 
0,33 Nivell d´equipamient electromecànic 

0,1 Consum energètic 1 kw/ kg DBO 

0,1 Ambientals 

0,4 Males olors 1 Potencial generació de males olors 
0,3 Sorrolls 1 Contaminació acústica 
0,2 Integració paisatjística 1 Impactee visual 

0,1 Efectes a l´entorn 
0,67 Impacte sobre aigües subterrànies 
0,33 Augment de la població d´insectes 

Taula 9. Arbre de decisió modificat. Font: Elaboració pròpia 

Al següent gràfic es mostra el nou  índex de valor comparat amb  l´índex obtingut en primera 
instància, mitjançant una assignació manual. 
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Figura 18. Comparativa entre índex de valor. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot veure, des d´un punt de vista global el canvi de pesos no té gaire influència, ja 
que no hi ha gaire diferència entre els valors per cada alternativa. Les opcions més valorades 
són les mateixes que abans, de manera que es pot arribar a dues conclusions: la metodologia 
és  prou  objectiva  i  les  tres  alternatives  millors  valorades  ho  són  independentment  de  la 
metodologia adoptada, en aquest cas. 

5.3.4 Discussió de resultats i particularitats 

Atenent a  les particularitats   de Sant Elies, el sistema escollit ha de tenir una bona adaptació 
als canvis climatològics. L´aigua tractada es vessarà a la riera, de manera que els la qualitat de 
l´aigua efluent ha de ser òptima. D´altra banda, tenint en compte que  la urbanització de Sant 
Elies es troba a un turó,  i tota  la zona és, topogràficament parlant, accidentada, és  important 
que el sistema escollit no tingui un gran requeriment de superfície disponible. En aquest sentit, 
aquest  criteri  té  importància  també  en  el moviment  de  terres  i  els  costos  de  construcció. 
Tenint en compte aquestes consideracions, la solució que millor s´adapta a les necessitats del 
projecte és l´Aireació Perllongada. 

6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

6.1 Descripció general i ubicació 

Al  present  projecte  es  dimensiona  i  determina  la  construcció  d´una  EDAR  amb  sistema 
d´aeració perllongada i els corresponents col∙lectors en alta per la Urbanització Les Pinedes de 
Sant Elies, al municipi de Mediona (Alt Penedès). 

Es preveu que  la ubicació de  la futura EDAR sigui  la parcel∙la 29 del polígon 37 anomenat Les 
alsinetes, al terme municipal de Mediona. Aquesta parcel∙la està catalogada pel cadastre com 
a classe rústega i ús agrari. La superfície total afectada per les obres de la EDAR es preveu de 
3000 m2  aproximadament.  La  superfície  prevista  per  la  EDAR  serà  un  rectangle  de  37.54  x 
33.31 metres, de manera que la superfície serà de 142 m2. 
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6.2 Descripció del sistema de depuració 

A continuació  ´sexposa una breu descripció de  les operacions  i processos que  tindran  lloc al 
procés d´aireació perllongada que s´ha dissenyat. 

6.2.1 Col∙lectors de connexió amb la xarxa de sanejament 

Com  ja s´ha comentat anteriorment, en  l´actualitat  la urbanització no disposa d´una xarxa de 
clavegueram. Tot  i així, el col∙lector es preveu que connecti amb  la xarxa de clavegueram al 
mateix punt en què consta al Projecte de Urbanització del pla parcial, tal com es pot apreciar a 
la següent figura: 

 

Figura 19. Pou de connexió. Font: Elaboració pròpia 

 

El col∙lector consta de 4 trams de 51.5 metres com a màxim, amb 6 pous de registre inclosos el 
d´inici i l´últim just abans d´entrar al pretractament. La pendent de tot el col∙lector és del 3%. 

Pou  P.K   Cota d´inici (m)  Cota final (m)  Distància (m) 

1  0+ 00  481  480,5836 
20    0+ 13,6  480,5836  480,2038 

2  0+ 23,61  480,2038  479,9023 

3  0+ 33,62  479,9023  479,6305 

51,5 
   0+ 43,62  479,6305  479,4661 
   0+ 53,63  479,4661  479,1661 
   0+ 63,65  479,1661  478,6861 
4  0+ 75,17  478,6861  478,3429 
   0+ 85,19  478,3429  478,0819 

47,5 
5  0+ 93,71  478,0819  477,5575 
   0+ 110,46  477,5575  477,1933 
6     477,1933  476,7637 
7  Pretractament  476,7637  ‐  14,32 

Total  4,2363  ‐  136,92 
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Taula 10. Cotes i longitud del col∙lector de sortida. 

 

6.2.2 Estació depuradora d´aigües residuals 

 

Figura 20. Esquema del procés. Font: Elaboració pròpia 

6.2.2.1 Línia d´aigua 

La línia d´aigua consta dels següents elements: 

• Pou de gruixos. 

• Pou de bombament i bypass general. 

• Desbast. 

• Desarenador. 

• Mesura del cabal d´aigua a tractar. 

• Arqueta del pretractament. 

• Reactor biològic. 

• Decantador secundari. 

• Dipòsit d´aigua tractada. 

• Arqueta i obra de sortida. 

6.2.2.1.1 Pou de gruixos 

Abans de  l´entrada de  l´aigua a pretractament es dissenya un pou de gruixuts, amb  la funció 
d´actuar com un primer filtre i retenir els sòlids més gruixuts. Per la seva funció es tracta d´un 
element  de  pas,  de manera  que  els  criteris  de  disseny  d´aquest  element  és  el  temps  de 
retenció hidràulica mínim. Aquest temps de retenció hidràulica mínims són de 5 minuts a cabal 
punta i de 10 minuts a cabal mitjà. Per complir amb aquests requeriments, les dimensions del 
pou de gruixos es resumeixen en la següent taula: 

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies   
 

28 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 
 

Dimensions Magnitud 
H (m)  2,5 

L1 (m)  2,5 
L2 (m)  2,5 

Volum (m3) 15,625 
Taula 11. Dimensions del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

La retirada dels residus es farà mitjançant una cullera bivalba sobre pòrtic, que els depositarà a 
un contenidor especial al costat del pou, per a posteriorment transportar‐los a l´abocador. 

6.2.2.1.2 Pou de bombament 

caldrà  un  bombament  per  elevar  la  cota  d´aigua  bruta  al  sistema  de  pretractament.  Amb 
aquest  objectiu  s´instal∙laran  bombes  submergibles.  L´aigua  accedirà  al  pou  de  bombeig 
posteriorment al seu pas pel pou de gruixos, mitjançant una canonada de 315mm de PEAD. El 
pou  de  bombeig  tindrà  les mateixes  dimensions  que  el  pou  de  gruixos. Disposarà  de  dues 
bombes, una en funcionament i l´altra de reserva per avaria o per cabals punta 

La  canonada  d´impulsió  serà  una  AISI  304  DN  85  (d´acer  inoxidable)  fins  la  cota  de 
pretractament. El pou tindrà una canonada PEAD DN 200 que s´ajuntarà amb el bypass general 
que surt del pou de gruixos. 

6.2.2.1.3 Desbast 

Per assolir els requeriments de velocitat  i retenció de fins es dissenya un canal de desbast de 
dos  línies paral∙leles. La primera amb tamís rotatiu de neteja automàtica de 3mm de  llum de 
pas amb un angle de 45°.  La  segona amb una  reixa de neteja manual. Cada una  tindrà una 
amplada de 0.5 metres, i la longitud del desbast serà de 2.6 metres. Els residus seràn recollits 
per un cargol transportador i compactador que els descarrega a un dipòsit. 

6.2.2.1.4  Desarenador‐desgreixador 

Està  format  per  una  unitat  del  tipus  longitudinal  airejat  amb  una  amplada  destinada  al 
procediment desarenador i un altre de desgreix.  

La unió dels processos de desarenador i desgreixador presenta els següents avantatges:  

‐ L’aire  injectat  per  la  desemulsió  del  greix  ajuda  a  impedir  la  sedimentació  de  les 
partícules  de  fang  poc  denses,  de  manera  que  la  sorra  dipositada  al  fons  del 
desarenador és més neta.  

‐ Les partícules de sorra, al sedimentar, desacceleren  les velocitats ascensionals de  les 
partícules de greix. Així, aquestes ultimes disposen de més  temps per a posar‐se en 
contacte  entre  si  abans  d’arribar  a  la  superfície,  augmentant  el  rendiment  de  la 
flotació del greix.  

‐ S’estalvia el volum degut a l’ocupació d´un únic dipòsit.  
‐ Les velocitats de sedimentació de  la sorra  i de flotació de  les molècules de greix amb 

prou feines es modifiquen degut a la diferència de densitats.  
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‐ L’extracció de  sorra es  realitza mitjançant una bomba  centrífuga  vertical,  instal∙lada 
sobre un pont desarenador. En  la sortida del desarenador s’instal∙larà una comporta 
per a realitzar el by‐pass de l’aigua tractada prèviament.  

Les dimensions del  sistema conjunt de desarenador  i desgreix  són 1.5 metres d´amplada  i 5 
metres de llargària. L´alçada per permetre un cabal de tractament adient serà de 2 metres. Els 
sistema tindrà una aportació d´oxígen mitjançant microbombolles, una bomba per retirar  les 
sorres  i dipositar‐les a un contenidor; amb una altra bomba per  la retirada de greixos que es 
dipositaran a un recipient adient. 

6.2.2.1.5 Arqueta del pretractament 

L´arqueta  de  pretractament  és  un  element  tipus  de  1.5  x  1.5 m.  Consta  d´un  sistema  de 
mesura  i  regulació  automàtica  de  cabal,  de  manera  que  l´operador  de  la  planta  podrà 
seleccionar  el  cabal  punta  desitjat  d´entrada  al  reactor  biològic.  Per  aquest motiu  diposarà 
d´una vàlvula de comporta i un cabalímetre. 

6.2.2.1.6 Mòdul de tractament biològic i decantació secundària 

El reactor biològic es construirà de forma compacta (anular), de forma cilíndrica,  i concèntric 
amb  el  decantador.  L’objectiu  és  aprofitar  la  geometria  del  decantador  secundari  per 
construir‐hi al  voltant el  circuit  carrousel per on  circularan  les aigües. D’aquesta manera, el 
circuit d’oxidació queda integrat i es redueix de manera considerable l’espai ocupat.  

Les dimensions unitàries són 4 m d’altura útil i un diàmetre interior de 4,5 m, cosa que significa 
un volum útil de 190 m3. Les parets del reactor faran 0.25 cm de gruix, mentre que la solera en 
farà  40  cm.  Es  construirà  en  formigó  HA‐30/B/20/IV/IIa+Qb.  L´aeració  dels  substrat 
s´aconsegueix mitjançant una l´inia de difussors de membrana, que reben l´aire dels bufadors 
d´èmbols rotatius que estan  instal∙lats a  l´edifici de pretractament. Al tanc del reactor també 
s´hi aboca la recirculació de fangs provinents de l´arqueta de recirculació i purga de fangs. 

El decantador secundari serà un element prefabricat en polièster reforçat amb fibra de vidri. 
Està format per una unitat circular del tipus gravetat. El decantador secundari portarà el seu 
propi  sistema d’extracció de  escuma  i  flotants  i  aquestes  s’aboquen directament  al pou de 
bombeig de buidats.  

El  decantador  està  equipat  amb  un  pont  rascador  accionat  perimetralment  per  un  grup 
motorreductor  d´arrossegament.  Dins  del  propi  decantador  s´ubica  la  bomba  centrífuga 
submergible de purga de fangs (q = 5 m3/h),  i  la bomba air‐lift de recirculació de fangs cap al 
reactor. La tremuja de flotants descarrega aquests materials mitjançant una canonada d´acer 
inoxidable a una arqueta d´escuma  i  flotants des d´on seran extrets mitjançant bombeig. Els 
fangs  separats  s’extrauran  dels  decantador  mitjançant  canonades  fins  a  l´arqueta  de 
recirculació i purga de fangs.  
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La geometria conjunta dels dos elements es resumeix en la següent taula: 

REACTOR  DECANTADOR 

Radi (m)  4,5  2,5 
Alçada (m)  4  3,5 
Superfície (m2)  47,5  16 
Volum (m3)  190  18,56 

Volum total (m3)  253,62 
Taula 12. Resum de dimensions del conjunt Reactor‐ Decantador. Font: Elaboració pròpia 

6.2.2.1.7 Dipòsit d´aigua tractada 

Al dipòsit d´aigua  tractada arriben  les aigües procedents del  reactor biològic mitjançant una 
canonada PE DN 150. El dipòsit presenta diàmetre de 3,2 metres  i 2metres d´alçada útil, de 
manera que  té un volum de 16 m3. Al pou arriben  també  les aigües procedents del by‐pass 
general de la planta mitjançant una canonada PEAD DN 200. 

PARÀMETRE  VALOR 
Radi (m)  1,6 
Alçada (m)  2 

Volum (m3)  16 
Taula 13. Característiques del dipòsit d´aigua. Font: Elaboració pròpia 

6.2.2.1.8 Arqueta i obra de sortida 

Prèviament  a  l´abocament  a  la  llera,  l´aigua  tractada  passa  per  l´arqueta  de  sortida,  on 
s´ajuntarà amb el by‐pass general.   L´obra de sortida és una embocadura de  formigó armat, 
que envolta un tub DN315 amb origen a  l´arqueta de sortida. Aquest col∙lector de sortida té 
una longitud reduïda, d´uns 6 metres. L´obra de sortida està construïda al terraplè, sobre un llit 
d´escullera. La pròpia vessant del terraplè està protegida amb el mateix material, per a resisitir 
els efectes erossius de l´aigua abocada. 

6.2.2.2 Línia de fangs 

6.2.2.2.1 Recirculació de fangs 

Per a  la recirculació dels fangs s’utilitzaran bombes submergibles que permetran recircular el 
100% del cabal mitjà en condicions punta.  

Els  fangs o  llots  són bombejats des del decantador  secundari  fins  l´arqueta de  recirculació. 
Aquest element disposa de vàlvules de mesura i regulació de cabal, de manera que el cabal de 
fangs previst es deposita a  la sitja de  fangs,  i el cabal de  recirculació es mesura  i es  torna a 
bombejar cap al tractament biològic.  

L´arqueta de recirculació consta de 3 bombes submergibles (1 de reserva) que s´encarreguen 
del bombament cap a l´espessidor i del cabal de recirculació. 
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6.2.2.2.2 Sitja o espessidor de fangs 

Aquest element emmagatzema els fangs en excés fins que aquest són recollits per una cuba, 
amb  la  freqüència  prevista  en  l´explotació  de  la  planta.  Es  tracta  d´un  element  cilíndric  de 
formigó  armat,  que  funciona  per  gravetat.  Les  característiques  geomètriques  de  la  sitja  de 
fangs es resumeixen en la següent taula: 

ELEMENT  VALOR 

Alçada total (m)  3 
Resguard (m)  0,25 
Diàmetre (m)  6 

Volum útil (m3)  60 
Taula 14. Dimensions sitja de fangs. Font: Elaboració pròpia 

Els principals requeriments de disseny que s´han fet servir per dimensionar la sitja de fangs es 
resumeixen en la següent taula: 

ELEMENT  VALOR/UNITAT 

Cabal purga  3,65 m3/d 
Temps de retenció  28 dies  
Concentració a l´entrada  8  kg SS/m3 

Concentració a la sortida  40  kg SS/m3 
Taula 15. Criteris per dimensionar la sitja de fangs. Font: Elaboració pròpia 

6.2.2.3 Edificis 

Es    projecta  un  edifici  de  control  i  un  altre  que  allotjarà  el  pretractament  i  els  sistema  de 
bufadors. Aquests edificis es construiran amb blocs prefabricats de  formigó de 60 kg/cm2 de 
resistència.  Com  es  tracta  d´elements  estructurals  convencionals  no  específics  de  projectes 
d´estacions  depuradores,  no  es  faran  els  càlculs  estructurals  per  a  definir‐los.  Tot  i  així, 
dissenyaran gràficament. 

6.2.2.3.1 Edifici de control 

L´edifici de control tindrà unes dimensions de 5,1 m x 8,1 m. L´edifici de control és el punt on 
es controlen tots els paràmetres necessaris pel correcte funcionament de la planta, però a més 
ha de disposar d´unes condicions mínimes de comfort per poder  treballar‐hi. Constarà de  la 
sala de control i un petit magatzem. També disposarà d´un lavabo amb dutxa i un vestidor, tal 
com es pot apreciar a la següent imatge.  
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Figura 21. Edifici de control. Font: Elaboració pròpia 

 

6.2.2.3.2 Edifici de pretractament 

L´ edifici del pretractament tindrà unes dimensions de 15,9 m x 11,4 m. Aquest edifici, a banda 
de disposar de tots els elements del pretractament descrits prèviament, també té el quadre de 
comandament i control elèctric i el sistema de bufadors. 
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Figura 22. Edifici de pretractament. Font: Elaboració pròpia 

El quadre de comandament elèctric  distribueix l´energia a tots els equips electromecànics de 
la planta. El sistema de bufadors consta de tres elements (un de reserva) que aporten l´oxígen 
necessari  al  reactor  per  dur  a  terme  el  tractament  biològic.    Les  característiques  de  dels 
bufadors, segons les necessitats d´oxigen del procés, es resumeixen en la següent taula: 

Paràmetre  Valor 
Bufadors d´embol rotatiu (u)  3 
Unitats en servei  2 
Cabal unitari (m3/h)  140 
Velocitat de gir (rpm)  3000 

Potència unitària (KW)  5 
Taula 16. Característiques dels bufadors. Font: Elaboració pròpia 

 

6.3 Fases d´execució 

Les principals fases d´execució són: 

6.3.1 Fase 1: treballs previs 

• Replanteig de l´obra, tot situant els punts principals de les noves instal∙lacions. 

• Determinació els accessos de la maquinària i el personal de l´obra a la zona de treball.  

• Realització d´una tanca provisional de seguretat a tot el perímetre de la planta i del 
camí d´accés. 

• Anivellament del terreny a les cotes projectades de les zones d´actuació 
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6.3.2 Fase 2: Construcció de les instal∙lacions 

• Construcció del camí d´accés provisional, de la rasa i els pous de connexió.  

• Preparació de l´explanada de l´EDAR, instal∙lació de canonades i edificis. 

• Execució del mòdul de tractament biològic, obra de sortida i sitja de fangs, així com les 
arquetes de distribució i recirculació. 

• Execució de les canalitzacions internes de l´EDAR i del col∙lector d´arribada. 

6.3.3 Fase 3: Acabats 

• A la fase final de la construcció d´alguns elements, ja es podrà iniciar la instal∙lació dels 
equips electromecànics. Un cop instal∙lats, es faran les proves de necessàries de 
posada en funcionament de l´EDAR. 

• Urbanització, neteja de la zona d´obres i acabats. 

• Connexió de la planta amb els col∙lectors 

 

6.4 Adequació del terreny, urbanització, pavimentació i jardineria 

6.4.1 Moviment de terres 

Es considera que la litologia existent és prou bona com per aprofitar les terres existents a 
l´hora d´executar els rebleniments i terraplens. El relleu és exigent, per facilitar la construcció 
dels terraplens s´executaran amb un pendent 1H:1V. D´una banda la litologia present 
permetria talusos gairebé verticals. D´altra banda, malgrat que més pendent seria molt més 
segur, les dificultats constructives i els impactes ambientals del moviment de terres ho 
desaconsellen. 

La superfície de la planta destinada a la circulació de vehicles rebrà el mateix ferm que el camí 
d´accés: una capa de tot‐u de 20 centímetres i una de paviment de formigó de 15 centímetres. 
La base s´estabilitzarà en situ amb ciment i les terres pròpies. La superfície no pavimentada o 
sense voral tindrà terra vegetal amb plantació d´arbres i hidrosembra per dotar‐la de jardineria 
i integrar‐la a l´entorn. 

El  moviment  de  terres  del  camí  d´accés  queda  pràcticament  compensat  del  tot,  ja  que 
l´aportació  requerida    seria  de  4  m3.  La  construcció  de  la  plataforma  de  l´EDAR  és  més 
descompensada,  i  caldria una  aportció de  700 m3  de  terres, que  s´obtindran de  l´abocador 
controlat de Subirats. 

6.4.2 Calçades i vorals 

Es  projectarà  una  vorera  al  voltant  dels  edificis  de  l´EDAR,  amb  una  amplada mínima  d´un 
metre. A les entrades dels edificis hi haurà gual per afavorir el pas de peatons. 

La vorera es construirà amb panot hidràulic antilliscant, 20 x 20 x 40 cm, sobre una capa de 15 
cm de formigo per a ferm i capa de 10 cm de tot‐u. 
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6.4.3 Xarxa de pluvials 

S´ha previst la construcció d´un sistema de drenatge superficial de tota la superfície per evitar 
l´acumulació  d´aigua.  Es  col∙locaran  vorals  triangulars  a  la  plataforma  de  l´EDAR  i  al  camí 
d´accés per tal d´evacuar l´aigua a l´exterior de forma ordenada. 

6.4.4 Jardineria 

Al voltant de la zona pavimentada s’han disposat zones enjardinades amb gespa i arbustos per 
a minimitzar l’impacte visual. Les especies s’han projectat segons els criteris següents:  
 

• Consum hídric reduït.  

• Característiques del terreny.    

• Característiques climàtiques de la zona.    

• Resistència a les males herbes.  

• Costos reduïts i facilitat de conservació.  

Les  diferents espècies i la seva ubicació queden reflectides en el pressupost i els plànols 
corresponents. Es preveu dotar de cobertura vegetal els desmunts i terraplens amb l´objectiu 
d´augmentar la seva estabilitat i integració a l´entorn. 

6.4.5 Enllumenat 

Durant l’explotació es pretén aprofitar les hores de llum natural per a desenvolupar les feines 
en  la planta. No obstant, es necessari  la  instal∙lació d’una xarxa de enllumenat que permetrà 
identificar els vials i els edificis. 

L’enllumenat viari es resoldra mitjançant llums Aitrace‐1‐ iReflec 100. Els fanals tenen 3 metres 
d´alçada,  i  es  disposaran  cada  30  metres.  A  la  planta,  unitats  del  mateix  element 
subministraran la il∙luminació necessària per poder treballar  durant les hores de foscor. 

7. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Prèviament a l’inici de l’obra farà falta expropiar per part de l’ACA els terrenys afectats per 
l’EDAR projectada, i de forma temporal els afectats per les obres dels col∙lectors. Aquestes 
expropiacions es troben recollides a l’annex 17 “Expropiacions i serveis afectats. L´EDAR i el 
camí d´accés es construiran en una única parcel∙la del terme municipal de Mediona. Les 
referències d´aquesta parcel∙la res resumeixen en la següent taula: 

Nom  Les alsinetes 
Referència  08121A03700029 
Polígon  37 
Parcel∙la  29 
Classe  Rústega 
Ús  Agrari 

Superfície (m2)  65498 
Taula 17. Resum de la fitxa de la parcel∙la. Font: Cadastre 
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7.1 Valoració econòmica de les expropiacions 

Per a fer  la valoració de  les afectacions en expropiacions s’ha trobat  la superfície afectada de 
cada tipus d’afectació,  i tenint en compte  la classificació del sòl s’ha valorat segons els preus 
estimatius de la taula 2.  

CRITERI  ELEMENT  m2  €/m2  COST (€) 

Servitud de pas  Cami/Col∙lector  1500  0,5  750 
Ocupació temporal  Cami/Col∙lector  400  0,25  100 

Parcel∙la  Emplaçament EDAR  4400  1  4400 

TOTAL  5250 
Taula 18. Estimació dels costos d´expropiació. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar a la taula, es preveu que la partida destinada a les expropiacions sigui 
de CINC MIL DOS‐CENTS CINQUANTA EUROS (5250 €). 

7.2 Serveis afectats 

• Línies elèctriques.  

A l’àmbit del present projecte no existeix cap línia que es vegi afectada per la obra de l’EDAR ni 
pel col∙lector.  

• Afeccions de caràcter municipal.  

A la parcel∙la on es preveuen les actuacions  i al llarg del recorregut del col∙lector no s’influeix 
en cap altra xarxa de serveis dels municipi.  

• Conduccions de gas.  

Al poble no hi ha cap servei de GAS NATURAL, i per tant no hi ha cap instal∙lació que es pugui 
veure afectada en la zona de projecte.  

7.3 Valoració.  

Donat que no es produeix cap afecció sobre els serveis existents no s’ha previst cap partida al 
pressupost general del projecte per a aquest concepte.  

8. IMPACTE AMBIENTAL 

L´annex  23  “Document  ambiental”  consta  de  l´estudi  d´impacte  ambiental  i  la  proposta  de 
mesures  correctores,  però  també  de  la  síntesi  del  document  ambiental,  el  programa  de 
seguiment ambiental i el pressupost. A continuació es resumeixen les principals conclusions en 
relació a l´impacte ambiental del projecte: 

• Les principals afeccions són la ocupació del terreny d’emplaçament de l’EDAR, així com 
els sorolls i pols durant la fase de construcció.  
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• Entre els  impactes positius  cal  considerar el mateix objectiu del projecte, és a dir  la 
millora del sistema de sanejament del nucli urbà de la Ubanització Les Pinedes de Sant 
Elies, que, entre d’altres beneficis contribuirà a l’augment de la qualitat de l'aigua de la 
llera fluvial i de l'aqüífer subterrani.  

• No es preveu cap afectació sobre zones pertanyents al PEIN. 

En conseqüència es conclou que els aspectes positius del desenvolupament del projecte són la 
millora  del  sistema  de  sanejament, mentre  que  els  afectes  negatius  identificats,  es  poden 
considerar, després d’aplicar les mesures preventives correctores, ambientalment compatibles 
amb l’entorn. Per aquesta raó, la incidència ambiental del projecte de construcció d’una EDAR 
i els corresponents col∙lectors pel nucli urbà de la Urbanització Les Pinedes de Sant Elies no ha 
de  representar  cap  obstacle  per  la  seva  autorització  en  l’emplaçament  indicat  i  les 
característiques amb les quals s’ha dissenyat.   

  
 9. PRESCRIPCIONS GENERALS 

9.1 Termini d’execució.  

Per a l’execució de les obres es preveu un termini de sis (6) mesos (concretament 156 dies 
laborables), a contar a partir de la data de firma de l’acta de comprovació i replanteig. Aquest 
termini es detalla en l’annex 20 “Pla d’obra” mitjançant un diagrama de Gantt on s’indica els 
temps previstos per a l’execució de les diferents parts de l’obra i l’ordre de prioritat.  

9.2 Període de garantia.  

El període de garantia es xifra en dotze mesos a partir de la data de recepció provisional, 
durant la qual l’empresa constructora tindrà sota el seu càrrec exclusiu la conservació de les 
obres, amb la obligatorietat d’entregar‐les a l’acta de recepció definitiva en perfectes 
condicions.  

9.3 Obra completa  

A efectes de  la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Publica 3/2007, 
sota el Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre (modificacions sobre la Llei 30/2007) 
es fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa susceptible de 
ser lliurada a l’ús públic general.  

9.4 Revisió de preus  

Pel que fa a la revisió de preus, serà d’aplicació el que estableixen els articles 77 i successius de 
la  Llei 30/2007, de 30 d’Octubre, de Contractes del Sector Públic. En el  cas de donar‐se els 
supòsits previstes a  l’article 77, serà d’aplicació  la  formula polinòmica núm. 9 del quadre de 
fórmules aprovades pel RD 3650/1970, de 19 de desembre:  
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Figura 23. Formulació genèrica de la revisió de preus. Font: BOE 

 

9.5 Pressupost  

Aplicant  els  preus  unitaris  corresponents  als  amidaments  resultants  de  totes  les  partides, 
resulta un Pressupost d’Execució Material de QUATRE‐CENTS  SETANTA‐SET MIL NOU‐CENTS 
SETANTA–NOU EUROS amb NORANTA‐VUIT CÈNTIMS (477.3979,98€).  

Incrementant  el  valor  anterior  amb  els  coeficients  vigents  de  Despeses  Generals,  Benefici 
Industrial i impostos indirectes, resulta el següent Pressupost d’Execució per Contracte, sense 
IVA  ,  de  CINC‐CENTS  SEIXANTA‐VUIT  MIL  SET‐CENTS  NORANTA‐SIS  EUROS  amb  DIVUIT 
CÈNTIMS (568.769,18 €).  

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, IVA inclòs, que també recull els costos en 
expropiacions i els costos del programa de seguiment ambiental durant la construcció,  puja a 
la quantitat de  

SET‐CENTS  TRES  MIL  NOU‐CENTS  NORANTA‐TRES  EUROS  amb  TRENTA‐VUIT  CÈNTIMS 
(703.993,38 €).  

9.6 Manteniment i explotació  

Es divideixen els costos de manteniment i explotació en despeses fixes i despeses variables. Les 
despeses fixes són aquelles que no depenen del volum d’aigua tractada i són independents del 
funcionament de la planta. Les despeses fixes es divideixen en:  

• Costos inicials 

• Costos de personal 

• Costos d´ energia elèctrica 
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• Costos de manteniment i conservació 

• Altres despeses 

• Despeses en analítiques de control 

• Resum de els despeses fixes 

Les despeses variables estan directament associades a la quantitat i qualitat del cabal tractat. 
És a dir, les despeses variables no només depenen del volum d’aigua tractada, sinó que també 
estan en funció de  la contaminació que porten  les aigües residuals. Les despeses variables es 
divideixen en:  

• Despesa d’energia elèctrica 

• Despesa en productes químics i reactius 

• Retirada de sòlids i fangs del pretractament 

• Retirada de sòlids i fangs del tractament secundari 

 

Com  es  detalla  a  l’annex  19  “  Estudi  d’explotació  i manteniment”    les  despeses  seran  les 
següents:  

DESPESA  CONCEPTE  € 

FIXES 

Costos Inicials  1.293,10 
Costos de Personal  43.500,00 

Costos d´Electricitat Fixos  2.760,00 
Costos de Manteniment  3.792,26 
Costes d´Analítiques  9.090,00 
Altres despeses  1.195,20 

Total Despeses Fixes (€/any)  61.630,56 

VARIABLES 

Costos d´Electricitat Variables  7.120,24 
Productes Químics i Reactius  183,14 

Retirada residus  5.000,00 
Total Variables (€/any)  12.303,38 

TOTAL DESPESA 
ANUALS  

(€/any)  73.933,94 

Taula 19. Resum dels costos d´explotació i manteniment 

 

El  total dels costos de manteniment  i explotació ascendeixen a un  import de SETANTA‐TRES 
MIL NOU‐CENTS TRENTA TRES EUROS ANUALS.  (73.933, 94 €/any ) 

10. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 

En  compliment  al  que  s’estableix  al  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  pel  que 
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, s’inclou 
l’estudi detallat, amb els plànols corresponents, al final dels annexos del present projecte.  
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El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut, que s´adjunta a l´annex corresponent,  s’eleva a 
DINOU MIL CINC‐CENTS VUIT EUROS amb QUARANTA‐VUIT CÈNTIMS (19.508,48 €). 

11. ACCESIBILITAT I BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Aquest projecte s’ha redactat d’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de 
l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques per discapacitats físics  

Totes  les  obres  incloses  en  aquest  projecte  estan  desenvolupades  d’acord  amb  el  Decret 
135/1995  del  24  de  març,  de  desplegament  de  la  Llei  20/1991  del  25  de  novembre,  de 
promoció  de  l’accessibilitat  i  supressió  de  barreres  arquitectòniques  i  d’aprovació  del  Codi 
d’Accessibilitat.  
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12. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

12.1 Document núm. 1 Memòria i annexos  

Memòria   

Annexos:   

Annex 1.  Antecedents. 

Annex 2.  Estudi demogràfic.   

Annex 3.  Paràmetres de disseny.   

Annex 4.  Topografia i cartografia.   
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13. CONCLUSIÓ  

El projecte d’execució que s’ha desenvolupat és una solució vàlida per adaptar el nucli urbà de 
Les Pinedes de Sant Elies a la normativa vigent relativa a l´abocament d´aigües al medi ambient 
i  el  tractament  d´aigües  residuals  urbanes.  Es  tracta  d´un  projecte  subordinat  al  procés  de 
urbanització projectat per  l´Ajuntament, el qual  també hi preveu  la construcció d´una planta 
depuradora.  

La planta que  s´ha dissenyat en el present projecte permet  recollir  i  tractar  totes  les aigües 
generades, a  la vegada que és capaç de produir un efluent amb  la qualitat  requerida per  la 
nova Directiva Marc de l’Aigua.  

Amb la informació que conté aquesta Memòria i la de la resta de documents que composen el 
Projecte, la solució adoptada es considera el suficientment justificada i les obres corresponents 
suficientment definides.  

Barcelona, juny de 2014  

L’autor del projecte:  

 

 

Joaquim Andreu Casaprima 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
L´estudi  previ  de  la  zona  objecte  de  projecte  és molt  important  per  la  seva  concepció.  És 
necessari estudiar el marc general on s´emplaçarà  l´obra, així com  les condicions territorials  i 
hidrogràfiques. Les infraestructures existents i els estudis locals previs poden ajudar a orientar 
la redacció del projecte, especialment la informació relativa a l´estat dels abocaments d´aigües 
pluvials i residuals així com el sistema de sanejament i el pla de sanejament actual. 

En  primer  lloc,  en  el  present  annex  es  descriuen  els  antecedents  tècnics  i  el  marc  legal 
establert a Catalunya en relació als sistemes de sanejament i depuració d´aigües residuals. En 
segon  lloc,  descriure  la  informació  referida  a  la  comarca  de  l´Alt  Penedès,  on  es  situa  la 
urbanització  Les  Pinedes  de  Sant  Elies  (pertany  al municipi  de Mediona),  la  localització  del 
present  projecte.  En  aquest  sentit,  s´estudiarà  la  situació  geogràfica,  les  característiques 
climàtiques i meteorològiques així l´estat actual de les d´abastament i sanejament. 

 
2. MARC NORMATIU 
 

Els petits i mitjans nuclis urbans presenten dèficits dins del cicle integral de l´aigua, relacionats 
amb l´abastament d´aigua potable i els sistemes de sanejament i depuració d´aigües residuals. 
En aquest sentit, l´Agencia Catalana de l´Aigua (ACA) proposa una sèrie de mesures que s´han 
anat agrupant periòdicament al respectius Programes d´aigües Residuals, Industrials i Urbanes 
(PSARU). 

A  Catalunya,  el  Pla  de Gestió  de  l´Aigua  es  basa  en  la Directiva  2000/60/CE  del  Parlament 
Europeu,  coneguda  com  Directiva Marc  de  l´Aigua  (DMA).  Es  tracta  d´un marc  comunitari 
d´actuació en  l´àmbit de  les polítiques de  l´aigua, establint  la planificació hidrològica com el 
principal  instrument  per  aconseguir  la  protecció  i  millora  dels  recursos  hídrics,  dels 
ecosistemes associats i la promoció de l´ús sostenible de l´aigua. 

 
2.1 Directiva marc de l’aigua (DMA) 
 

La Directiva marc de  l'aigua (2000/60/CE) s’ha transposat a  la normativa estatal mitjançant  la 
modificació  de  Llei  46/1999,  i  el  text  refós  de  la  Llei  d'aigües  1/2001,  de  20  de  juliol,  per 
l'article 129 de  la  Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures  fiscals, administratives  i de 
l'ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2003).  

La  DMA  va  establir  un  calendari  d´actuació  que  estableix  l´any  2015  com  a  data  límit  per 
aconseguir  els  objectius  establerts.  La  DMA  té  dues  motivacions  principals:  la  protecció 
d’aigües i les mesures necessàries per aconseguir‐ho.  

En relació a la protecció d’aigües la DMA promou la protecció de totes les aigües (superficials, 
subterrànies, de transició, marines, fluvials...) per tal d´aconseguir els següents objectius: 

• Prevenir el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics.  

• Promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització, etc.  
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• Assegurar  la  reducció  progressiva  de  la  contaminació  i  evitar  noves  agressions 
ambientals.  

• Reduir els efectes d'inundacions i sequeres.  

Les mesures  proposades  per  la  DMA  per  aconseguir  un  bon  estat  de  l'aigua  són  de  caire  
hidrològic, ecològic, econòmic i social. Els aspectes més destacables són:  

• Diagnosticar  l'estat  ecològic  de  les masses  d'aigua  per  tal  de  determinar‐ne  l'estat 
ecològic, identificant les pressions, els impactes i els riscos que les condicionen.  

• Acordar com s'aconsegueix millorar la qualitat de les masses d'aigua i la redacció dels 
plans de gestió de conca i els programes de mesures necessaris per assolir els objectius 
ambientals.  

• Valorar en temes econòmics la gestió basada en el principi de recuperació de costos.  

 
2.2 L´Agència Catalana de l´Aigua 

 
2.2.1 Aspectes generals 

 
La Generalitat de Catalunya va crear, mitjançant  la Llei 25/1998  (31 de desembre de 1998), 
l´Agència Catalana de  l´Aigua,  com  a  entitat de dret públic que  assumeix  totes  les  funcions 
d'Administració  hidràulica  única  amb  l´objectiu  era  adaptar  l´administració  hidràulica  de 
Catalunya  a  les  normes  europees.  L´ACA  és  l´ens  amb  les  competències  hidràuliques  a 
Catalunya, mitjançant el Decret  Legislatiu 3/2003  (4 de novembre de 2003); entre  les  seves 
funcions destaquen: 

• Elaborar  i  revisar  els  plans,  els  programes  i  els  projectes  hidrològics,  i  fer‐ne  el 
seguiment.  

• La  intervenció administrativa  i el  cens dels aprofitaments de  les aigües  superficials  i 
subterrànies  existents  i  dels  abocaments  que  puguin  afectar  les  aigües  superficials, 
subterrànies i marítimes.  

• El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general.  

• L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament.  

2.2.2 Programes de Sanejament d´Aigües Residuals Urbanes 
 
El programa de sanejament d'aigües  residuals urbanes 2005  (PSARU 2005)  té per objectiu  la 
definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l'ús 
domèstic de l'aigua. Permetent així, assolir els objectius de qualitat d'aigua establerts en el Pla 
de Sanejament de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat en data de 7 de novembre 
de  1995.  El  PSARU  2005  s'emmarca  dins  de  la  directiva  91/271/CEE  sobre  el  tractament 
d'aigües residuals urbanes i la directiva 2000/60/CE per la qual s'estableix un marc comunitari 
d'actuació en l'àmbit de política d'aigües.  

La urbanització Les Pinedes de Sant Elies, com a nucli urbà, consta a Annex 2.1   del PSARU, a 
les  actuacions a proposar en la propera actualització del PSARU.   
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3 SITUACIÓ GEOGRÀFICA 
 
3.1 La comarca i el municipi 
 

L´Alt Penedès és una comarca  interior   amb una extensió de 1.182, 46 km2,    i es troba entre 
situada a  la depressió Pre‐litoral Catalana, entre el massís de  l´Ordal  i del Garraf  i  la barrera 
muntanyosa de  les  serres de Mediona, Puigfred  i Ancosa.  Els  seus  limits  físics no  són  gaire 
definits,  ja que no  s´ajusten a determinats accidents geogràfics. Està voltat per  l´Anoia,  l´Alt 
Camp  el Baix  Penedès  i  el Garraf. Amb  aquestes dues últimes  formaria  la  regió natural del 
Penedès. Té una extensió de 592,41 km²  i està constituït per 27 municipis on viuen més de 
70.000 penedesencs. 

Mediona té una extensió de 47,61 Km
2

 i la capital es troba a una altitud de 435 m per sobre del 
nivell del mar, el  terme és molt muntanyós, amb una vall a  la part central, on es  troben els 
nuclis de població més  importants  i el nombre més gran de parcel∙les de  terra conreada. Té 
també un desnivell considerable; el  lloc més baix és de 300 metres sobre el nivell del mar; el 
punt més alt és a la Serra del Bolet, amb 781 metres d’alçada.   

 
 

 
 

Figura 1. Comarca de l´Alt Penedès. Font: www.comarcalia.co 
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Figura 2. Municipi de Mediona. Font: ICC 
 
3.2 La urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

La urbanització  Les Pinedes de  Sant  Elies  té una  extensió de 0.54  km2    ;  al  límit nord de  la 
comarca de l´Alt Penedès, a tocar amb la comarca de l´Anoia. Tot i formar part del municipi de 
Mediona,  la urbanització es troba aproximadament a 2 km de Sant Pere  i Sacarrera  i La Font 
del Bosc. 

La  seva  localització  és  elevada,  ja  que  la  seva  altitud mitjana    ronda  els  485 m.  Es  troba 
envoltada  per  l´àrea  boscosa  de  l´Alzinar  (al  sud‐est)  i  pel  Bosc  de  Santa Marguerida. Una 
miqueta més al nord es  troba  la Serra de  la Guixera  (on hi ha el Turó del Gall),  i al  sud  les 
Penyes de Can Verdera.  

 
 

 
Figura 3. Fotografía aèrea. Font: Google Earth 
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4 VIES D´ACCÈS 
 
La única vía d´accès a la urbanització és la carretera comarcal C‐244a, que neix a partir de la NII 
a Igualada (l´Anoia), i va a morir a la C‐15 (Eix Diagonal), a l´alçada de Sant Pere de Riudebitlles 
(Alt Penedès). 

A part de la NII (al Nord) i la C‐15 (al Sud), hi ha diferents carreteres locals que enllacen amb la 
C‐224a per accedir a Les Pinedes de Sant Elies. Es tracta concretament BV‐2131, BV‐2133, BV‐
2134, BV‐2135, BV‐2136, BV‐224, BV‐2304. 

La  carretera  local BV‐2136 neix  a  La  Llacuna, passa per  Sant  Joan de Mediona  i  va  a morir 
precisament a Sant Pere Sacarrera (al costat de la urbanització). La BV‐2135 neix al nucli de Les 
Pinedes  de  Sant  Ermengol  i mor  a  la  C‐244a.  Les  carreteres  locals    BV‐2304  (Sant  Jaume 
Sesoliveres,  l´Anoia), BV‐2131, BV‐2133  i BV‐2134 uneixen diferents nuclis de  la comarca de 
l´Anoia amb la carretera C‐244a (Capellades, les dos últimes). 

 

Figura 4. Vies d´accès a Les Pinedes de Sant Elies. Font: Google Maps 

 
5 HIDROLOGIA 
 

5.1 Aigües superficials 
 

Tot el  territori municipal pertany  a  la  xarxa hidrogràfica del  riu Anoia.  La  riera de Mediona 
travessa  el  terme  en  direcció NO‐SE  i  desguassa  al  terme  de  Sant  Sadurní  d’Anoia  després 
d’haver recorregut 32 km i travessat sis municipis. Les variacions estacionals són acusades i els 
períodes de cabals mínims corresponen a  l’hivern  i  l’estiu. El cabal permanent estimat és de 
60‐80  l/s. Diversos  torrents  recullen  les aigües que baixen de  les serres  i  les porten cap a  la 
riera.   
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Els  torrents  i  rieres més  importants del municipi són:  la  riera de Mediona, el  torrent de Can 
Amar, Torrent de les Vies, Torents de les Gunyoles, torrent de Piv Cubus, Torrent de Ginoles i 
el Torrent de Puigfred.  

La major part de les rius i rieres de l’Alt Penedès es troben en un estat de semi abandonament. 
El  poc  cabal  que  porten  durant  l’any  i  la  contaminació  dels  aqüífers  associada  a  l’ús  de 
fertilitzants  i  plaguicides  del  sector  agrícola  provoquen  una  degradació  al  llarg  dels  seus 
recorreguts. Aquest menyspreu per la xarxa fluvial afecta no solament les estructures naturals 
de  drenatge  del  territori,  sinó  també  el  caràcter  d'eixos  d'interès  històric,  paisatgístic  i 
ecològic.  

Concretament, la urbanització Les Pinedes de Sant Elies queda delimitada per  torrents i lleres: 
pel nord la Font del Prat, a l´est el Torrent de Santa Margarida, a l´oest pel Torrent Mal i al sud 
pel Torrent de Bleda. 

5.2 Aigües subterrànies  
 

El terme és ric en aigües subterrànies a causa de la seva configuració geològica i tot el territori 
es troba sobre l’aqüífer Carme‐Capellades, que està protegit pel Decret 328/1988. L’aqüífer de 
les calcàries triàsiques del Muschelkalk medionenc pot arribar a donar un rendiment d’uns 2‐3 
hm3/any i un cabal regular de 100 l/s, amb una capacitat de 20hm3.   

L’Alt Penedès és una zona molt rica en fonts, deus i surgències. S’han contabilitzen més d’unes 
500 (Cordova, M. Les fonts del Penedès i els seus voltants.  Ed. El Cargol. Barcelona Vol I 1997 i 
Vol.  II 1999). Tant el nucli de Sant Joan de Mediona com els diversos nuclis de població,  i  les 
masies, han estat  instal∙lades al voltant de  fonts,  ja que  l’aigua  corrent  sempre va unida als 
nuclis de població sedentària. Avui  ja no tenen  la finalitat d’altres èpoques; tot  i així, algunes 
són bastant freqüentades, sobretot pels visitants de caps de setmana. 

Una de les principals fonts de Mediona, la Font del Bosc, queda situada a Sant Pere Sacarrera, 
el nucli més proper a Les Pinedes de Sant Elies (2 km). És la font més singular i una de les més 
conegudes de la comarca, la qual sempre raja. Al seu entorn s’edificaren les primeres cases de 
segona  residència del  terme, vers  l’any 1925. Ha donat nom a  la urbanització més gran del 
municipi  i  és  habitual  veure  persones  obtenint  aigua  de  la  font,  la  qual  és  de molt  bona 
qualitat.  

 

 
Figura 5. La Font del Bosc. Font: http://ca.wikiloc.com/wikiloc/imgServer.do?id=1029334 
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6 ABASTAMENT I SANEJAMENT 
 
Actualment,  la urbanització Les Pinedes de Sant Elies, aboca les seves aigües residuals a fosses 
sèptiques. L´abocament es realitza sense cap tractament previ de les aigües residuals. Malgrat 
que el nucli proper de Sant Pere Sacarrera disposa d´una EDAR, la urbanització Les Pinedes de 
Sant Elies no hi està connectada,  ja que no disposa de xarxa de clavegueram. Aquesta xarxa, 
així com la futura EDAR, s´inclouen al Projecte d´Urbanització del Pla Parcial. 

Com  ja s´ha comentat anteriorment,  la urbanització de Les Pinedes de Sant Elies no disposa 
d´una xarxa de clavegueram, de manera que aboquen les aigües residuals en foses sèptiques. 
Es  tracta  d´un  nucli  de  població  tècnicament  pendent  d´urbanitzar,  així  que  no  disposa  de 
xarxes de serveis competents.  

Els  cabals  d´abastament  provenen  del  pou  privat,  el  Pou  Juvé‐  Camps,  que  dona  accès  a 
l´aqüífer   Carme‐Capellades  i es gestionat desde  l´Associació de Veïns, mitjançant  l´empresa 
Companyia d´Aigües d´Anoia.  

L´aigua de pou es bombeja fins als dipòsits situats a la part alta del nucli, a partir dels quals es 
distribueix en baixa per gravetat.   El sistema de reserva d´aigua de  la urbanització Sant Elies 
està format per dos dipòsits cilíndrics comunicats, situats a  la zona alta de  la població. Tenen 
una capacitat de 100 m3 cadascun i la seva cota és 535 m (coordenades UTM X=0389061 : Y= 
4594722). Un dels dipòsits disposa de 4 unitats d´1 m3 instal∙lades a la seva part superior, que 
donen aigua a la part alta de la població. En definitiva, la capacitat total dels dipòsits és de 204 
m3). 

 
7 CLIMATOLOGÍA I DADES METEOROLÒGIQUES 
 
La comarca de l’Alt Penedès és el territori més sec de la Depressió Pre‐litoral, degut a la seva 
constitució geològica, el relleu escarpat però sense altes muntanyes que congriïn els núvols, de 
manera que no  s´originen pluges, però  també per  la manca de grans  rius que augmentin  la 
humitat de l’ambient.   

L’Alt Penedès té una mitjana anual de 550 mm de precipitacions. Aquestes esdevenen cap a la 
tardor  (37%)  i  a  la  primavera  (26%)  amb  uns  50  a  70  dies  de  pluja  a  l’any.  El  clima  és 
mediterrani de muntanya mitjana i baixa.   

L’any 2002 va entrar en funcionament una Estació Meteorològica Automàtica (EMA) al terme 
municipal: Canaletes (WP). Les dades recollides per aquesta estació mostren una temperatura 
mitjana anual de 15ºC amb una oscil∙lació tèrmica de 10ºC, i amb valors al voltant dels 7,7ºC a 
l’hivern  i els 23ºC a  l’estiu. Les precipitacions registrades per aquesta estació (darrers 5 anys) 
són de  l’ordre dels 515mm  anuals,  amb màxims  a  la  tardor  i mínims  a  l’estiu.  Les  glaçades 
tenen lloc durant els mesos de gener i febrer.   

El vent que predomina a l’hivern és el de Nord Oest fred i sec (mestral), a la primavera i estiu 
és el de Sud Oest (llebeig) que és càlid i humit. 
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8 ZONES DE PROTECCIÓ 
 

8.1 Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN)  
 

El PEIN té els seus orígens en la determinació legal que fa el capítol III (arts. 15 al 20) de la Llei 
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, del Parlament de Catalunya; dins del sistema jurídic 
que estableix aquesta llei essencial per a la protecció del medi natural al nostre país. El Pein 
s’aprovà pel DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès 
natural.   

El PEIN és un  instrument de planificació  territorial, amb categoria de pla  territorial sectorial. 
Això significa que el seu abast comprèn tot el territori de Catalunya i que les seves disposicions 
normatives  són  d'obligatori  compliment  per  a  les  administracions  públiques  de  la mateixa 
manera que per als particulars.  

Al municipi de Mediona no n´hi ha cap zona compresa dins del PEIN. 

8.2 Xarxa natura 2000 i hàbitats d’interès comunitari  
 

Aquesta xarxa prové de  la RESOLUCIÓ MAH/534/2005, d'1 de març, per  la qual es  fa públic 
l'Acord  del  Govern  de  8  de  febrer  de  2005,  pel  qual  es  designen  com  a  zones  d'especial 
protecció  per  a  les  aus  (Zones  d´Especial  Protecció  per  les  Aus,  (ZEPA))  alguns  dels  espais 
proposats a  la Xarxa Natura 2000 com a  llocs d'importància comunitària (Llocs d´Importància 
Comunitària, (LIC)).  

Al sud del municipi de Mediona hi ha 491 ha (10,3% de la superfície municipal) que pertanyen 
a  l’espai ES5110022 de  la Xarxa Natura 2000, anomenat “Capçaleres del Foix”. La  superfície 
total d’aquest nou espai és de 2.176,7 ha, repartides entre Alt Penedès i Anoia, i la franja que 
es  troba a Mediona  representa un 23% del  total. El  turó de  les Clivelleres, el  turó dels Pins 
Verds i la serra del Bolet estan dintre d’aquest àmbit. Aquest espai és LIC i ZEPA.   

Fora d’aquesta zona de Xarxa Natura 2000 però dins del  terme municipal s’hi  troba un altre 
hàbitat  amenaçat  de  desaparició  compost  per  prats  mediterranis  rics  en  anuals,  basòfils 
(Thero‐Brachypodietalia).  

9 PATRIMONI CULTURAL 
 

Al municipi existeix un bon nombre d’elements de patrimoni, principalment fora dels nuclis de 
població, donat el caràcter rural i dispers dels assentaments.  

9.1 Patrimoni arquitectònic 

Pel que  fa al patrimoni arquitectònic, entre diverses masies  i edificis urbans,  també  trobem 
construccions tradicionals de pedra seca, com bordes i barraques. 

 Destaca  el  conjunt  d’edificis  religiosos  associats  a  nuclis  urbans  i  a masies,  entre  els  que 
trobem  l’església  parroquial  de  Sant  Joan  de Mediona,  situada  en  el  nucli  primitiu  de  la 
població, al marge dret de la riera de Mediona. 
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 Els seus orígens són antics, possiblement com  les altres capelles d’origen romànic del terme. 
És una església de tres naus i planta rectangular. Té absis central, absis central poligonal, absis 
lateral de planta semicircular, sagristia adossada, atri davanter i campanar de planta quadrada.  
Dins dels edificis religiosos també destaquen les capelles, concretament Sant Elies té una,dalt 
del turó a 537 metres d´alçada.  

 

Figura 6. Ermita de Sant Elies. Font: Elaboració pròpia 

El Castell de Mediona, situat en un entorn natural de gran qualitat, és l’únic element declarat 
Bé  Cultural  d´Interès  Nacional  al  municipi.  Fou  una  fortificació  roquera  i  tingué  diversos 
recintes  consecutius,  en  els  quals  s’observen  clarament  tres  fases  constructives  ben 
diferenciades que van del segle X al XV. Ens trobem davant d’una obra militar de gran interès i 
única a  la comarca,  fins  i tot per  la seva peculiar arquitectura. Aquesta  fortificació se suposa 
que fou abandonada definitivament furant el segle XVIII.  

 

Figura 7. Castell de Mediona. Font: www.castelldemediona.cat 

Dins del patrimoni cultural de la zona també s´han de valorar algunes masies, sota un punt de 
vista històric o artístic,  i també  les anomenades “barraques de vinya”. Algunes de  les masies 
més  destacades  són:  Can Maristany  (Òlim  Can  Pujó),  La  Freixeneda,  Santa Margarida,  Can 
Massana, Ginoles, Can Vic (Vich), Puigfred, Puigmoltó...   

Les barraques de vinya són petites construccions del segle XIX principalment, que servien com 
aixopluc del pagès i també com a magatzem d´estris de conreu. Es tracta de construccions molt 
corrents  al  Penedès,  de  planta  circular  amb  un  petit  portal,  envoltades  de  bosc  o matoll. 
Algunes d´elles es  conserven en bon estat,  i destaquen per  tractar‐se d´obres artesanals de 
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gran  relleu  estètic  amb  la  pedra  col∙locada  amb  regularitat,  quasi  formant  rengleres 
superposades.  

 

Figura 8. Barraca de vinya. Font: www.poblesdecatalunya.cat 

9.2 Patrimoni arqueològic 

Pel  que  fa  al  patrimoni  arqueològic,  donades  la  situació  central  del  municipi,  les  seves 
característiques geomorfològiques,  i  l’existència molt primerenca de poblament, ens consten 
nombrosos elements inventariats (100), dels quals quasi un 25% són coves, abrics o balmes. A 
Mediona existeixen infinitat de coves, avencs, abrics. Una de les més conegudes és la cova del 
Bolet, del Castell de Mediona, etc.  

 

Figura 9. Cova del Bolet. Font: www.wikiloc.com 

 

9.3 Patrimoni natural 

El paisatge de Mediona es pot classificar de silvícola amb predominança de masses forestarls 
amb boscs escalrissats en zones de grans pendents. En aquest sentit,  destaquen alguns arbres 
d’interès: El Roure del Solé, el Pi dels Agullons, amb 410 cm de circumferència, el lladoner de 
Mas Bolet, el Pi verd de la Feixeneda, l’alzina del Bolet, el Freixe de la Gelada, la Pinassa sobre 
la Font de l’Hortelana.   

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

0 
Doc. Núm. 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

 

 

 

 

 

Annex 2 

ESTUDI DEMOGRÀFIC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

1 
Doc. Núm. 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

 

INDEX 

 

 

1. Introducció             Pag. 2    
     

2. Objectiu              Pag. 2 
 

 
3. Evolució de la població          Pag. 2 

3.1. Evolució demogràfic          Pag. 2 
3.2. Taxa de creixement mitjà anual       Pag. 3 

 
4. Escenari actual            Pag.5 

4.1. Població actual           Pag. 5 
4.2. Població industrial actual        Pag. 5 

 
5. Escenari horitzó            Pag. 5 

5.1. Població futura           Pag. 5 
5.2. Població industrial futura        Pag. 5 

 
6. Conclusions            Pag. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

2 
Doc. Núm. 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

1. INTRODUCCIÓ 

Per al disseny d´infraestructures de sanjeament es requereix realitzar una correcta estimació 
de les taxes de creixement i projecció de població per determinar amb cura la població a la que 
es donarà servei al llarg de la vida útil de la instal∙lació. En el cas de projectes de depuradores 
d´aigües  residuals,  la  població  a  l´any  horitzó  es  considera  a  25  anys. Un  cop  obtinguda  la 
previsió de població a  l´any horitzó, es calcula el valor de la població equivalent, paràmetre de 
disseny de l´EDAR. 

Les fonts d´informació utilitzades per projectar la població a l´any horitzó són la base de dades 
del “Instituto Nacional de Estadística”  (INE)  i el “Projecte d´urbanització del pla parcial “Sant 
Elies” al municipi de Mediona” (Projectes Urbanístics Catalunya, 2010). 

2. OBJECTIU 

L´objectiu d´aques annex és l´estimació de la població futura (any horitzó 2038) per determinar 
els paràmetres de disseny de  l´EDAR. Els càlculs es fonamenten en dades obtingudes a partir 
de  l´INE  i de  l´Ajuntament del municipi.  El  conjunt de dades  recopilades  tindrà per objecte 
definir  les bases de dimensionament  i de disseny de  l´EDAR  i col∙lectors de  la urbanització de 
Les Pinedes de Sant Elies. 

3. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 
3.1 Evolució demogràfica 

Per poder realitzar una projecció poblacional consistent, s´estudiarà  l´evolució de  la població 
permanent  que  ha  tingut  la  urbanització  Les  Pinedes  de  Sant  Elies.  Paral∙lelament,  es 
compararà aquesta evolució amb  la del nucli veï de Sant Pere Sacarrerai amb  las dades del 
municipi complet de Mediona. Les dades obtingudes a partir de l´INE són sèries que comencen 
l´any 2000. Les dades de l´Institut d´Estadística de Catalunya (IDESCAT) només fan referència al 
municipi  de  Mediona  en  el  mateix  període  que  l´INE.  D´altra  banda,  la  base  de  dades 
d´IDESCAT té una sèries històrica només de Mediona, entre 1771 i 1991 (regular cada 5‐6 anys 
desde 1930). Per falta de dades aprofitables, només s´han utilitzat les dades de l´INE. 

ANY 
POBLACIÓ (habitants) 

Sant Elies  Sant Pere Sacarrera  Mediona 
2000  98  427  1446 
2001  110  426  1465 
2002  121  466  1507 
2003  155  528  1638 
2004  170  579  1757 
2005  216  684  1943 
2006  231  769  2083 
2007  254  862  2251 
2008  271  912  2307 
2009  281  929  2360 
2010  289  911  2363 
2011  293  919  2347 
2012  293  920  2348 

Taula 1. Evolució de la població. Font: INE 
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El  gràfic  corresponent  a  la  taula  anterior es mostra  a  continuació. És  fàcil  veure que desde 
l´any 2006, el municipi    (els dos nuclis  comparats  també  ) ha patit una desacceleració en el 
creixement  poblacional,  que  gairebé  ha  deixat  de  créixer  els  últims  dos  anys  de  què  es 
disposen dades. 

 

Figura 1. Evolució demogràfica. Font: INE 

3.2 Taxa de creixement mitjà anual 

Per estimar la població futura, s´utilitzarà un model de creixement exponencial, molt utilitzat a 
l´hora de fer estimacions. Els càlculs es fonamentaran en la següent expressió, de manera que 
la població final s´obté a partir de la inicial i una taxa de creixement. 

PFINAL= PINICIAL ∙ (1 + r )
N 

Equació 1. Funció per determinar la població. Font: INE 

On:  

r = Taxa de creixement 

N = Nombre d´anys corresponent al període estimat 

En el cas de Sant Elies, la població inicial serà la corresponent a l´any 2012 (no es disposa de les 
dades de 2013), “N” serà els 25 anys de vida útil de l´EDAR, però comptats a partir de 2013, de 
manera que N = 26.  La taxa de creixement, “r”, es determinarà aïllant‐la a l´equació anterior, 
coneguts la resta de paràmetres a partir de la Taula 1 del present annex. 

r = (PFINAL/PINICIAL)
1/N ‐1 

Equació 2. Taxa de creixement. Font: INE 

Tal com s´ha vist prèviament, desde l´any 2007 la població està patint una clara desacceleració; 
però  en  el  període  anterior  el  creixement  de  la  població  va  ser  molt  fort  (desde  2002, 
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aproximadament).  És  a  dir,  hi  ha  dos  comportaments  molt  diferenciats  en  el  creixement 
poblacional, i això tindrà incidència en el càlcul de la taxa de creixement mitjà. D´una banda, es 
calcularà  la  taxa de creixement en el període 2000‐2012  (complet)  i en  l´altra en el període 
2007‐2012 (desaccelerat).  

DADES  TOTAL  PARCIAL 
PINICIAL (hab)  98  254 
PFINAL (hab)  293  293 
ANY INICIAL  2000  2007 
ANY FINAL  2012  2012 
N (anys)  12  5 

r  0,10  0,03 
Taula 2. Dades i taxes de creixement. Font: Elaboració pròpia 

La diferència entre una taxa de creixement i l´altra es molt gran, i malgrat que determinar una 
tendència amb dades d´un període tan curt com com son 5 anys, vist el context actual (sense 
poder  preveure  canvis  a  curt  termini)  es  considera  raonable  seleccionar  una  taxa  de 
creixement conservadora, segons la tendència més recent. 

El  següent  gràfic mostra el  comportament evolutiu de  la població  segons  les dues  taxes de 
creixement, incloent una tercera corba amb la regressió lineal de les dades de la Taula 1, desde 
l´any 2007. 

 

 

Figura 2. Comparació entre taxes de creixement. Font: Elaboració pròpia 

Tal  com es pot  veure, en primer  lloc,  la  taxa del 10%  (considerant  la  r = 0.1 de  la Taula 2, 
expressada en %) creix molt ràpidament, de manera que existeix el risc de sobredimensionar la 
EDAR. En segon  lloc,  la taxa del 3% (té un comportament molt semblant a  la regressió  lineal, 
amb  un  paràmetre  R2  =  0.905.  Malgrat  que  l´ajust  és  millorable,  escollir  una  taxa  de 
creixement que s´assembli a un creixement lineal té l´avantatge d´ajustar‐se millor a la realitat, 
ja  que  tal  com  s´ha  vist  a  la  Figura  1,  el  desenvolupament  poblacional  a  Sant  Elies  té  un 
comportament relativament lineal. 

Per tots els arguments exposats,  la taxa de creixement anual que s´utilitzarà per projectar  la 
població a l´any horitzó serà r = 3%. 
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4. ESCENARI ACTUAL 
4.1 Població actual 

Com  ja s´ha vist a  l´apartat 3 del present annex,  la població fixa de Les Pinedes de Sant Elies 
l´any 2012 era de 293 habitants  (INE). A  falta d´actualitzar aquesta dada, es considerarà que 
l´any  2014 ha  crescut  segons  la  taxa determinada  en  l´apartat  3 del present  annex. D´altra 
banda no hi ha dades relatives a la població estacional, atès que es tracta d´un municipi sense 
cap atractiu turístic i que el nucli urbà és únicament residencial, no es contempla estacionalitat 
en la població actual. En resum, les dades poblacionals són les següents: 

Població  Població   Població  
Any  Fixa   Estacional  Total 
2014  310  0  310 

Taula 3. Població any 2013. Font: Elaboració pròpia 

4.2 Població industrial 

Actualment no hi ha cap instal∙lació industrial a Les Pinedes de Sant Elies.  

5. ESCENARI HORITZÓ 
5.1 Població futura 

Segons  la taxa de creixement calculada a  l´apartat 3,  la població  futura fixa a Les Pinedes de 
Sant Elies serà de 634 persones. De la mateixa manera que en la població actual no es valora 
estacionalitat  (apartat  4.1),  segons  els  criteris  exposats  tampoc  s´hauria  de  valorar  en 
l´escenari  horitzó,  però  tractant‐se  d´una  previsió  és  coherent mantenir  un  punt  de  vista 
conservador.  

Segons l´últim Pla de Reparcel∙lació, a Sant Elies es va determinar l´existència de 434 parcel∙les, 
de  les  quals    412  són  residencials.    Suposant  una  baixa  densitat  de  població,  de  2 
persones/habitatge, resulta que  la població fixa ocupa 146 parcel∙les. És a dir, queden  lliures 
266 parcel∙les residencials. Suposant aquesta mateixa densitat, la urbanització té capacitat per 
868  habitants.  No  es  tindrà  en  compte  potencial  turisme  de  curta  durada,  però  sí  que  es 
valorarà una població estacional  fruit de  relacions  familiars, del voltant del 10% de població 
fixa.  

Tenint en compte les dades anteriors, a la següent taula es mostra la població futura: 

Població  Població   Població 
Any  Fixa  Estacional  Total  
2039  634  66  700 

Taula 4. Població futura, any 2030. Font: IDESCAT 

5.2 Població industrial futura 

L´any 2008 es va  iniciar   un Pla d´Ordenació Urbanística Municipal  (Ruralia, 2008),  tot  i que 
només va arribar a  la fase d´aprovació. Com a proposta d´ordenació dels nuclis de Sant Pere 
Sacarrera, La Font del Bosc i Les Pinedes de Sant Elies,  constaba dotar a una parcel∙la de 72000 
m2 d´ús industrial.  
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Figura 3. Sòl industrial. Font: Proposta d´ordenació (Ruralia, 2008) 

La  parcel∙la  de  s´anomenada  La  Fondalada  de  Cal  Maçana,  i  finalment  en  el  “Projecte 
d´urbanització  del  pla  parcial  “Sant  Elies”  al  municipi  de  Mediona”  (Projectes  Urbanístics 
Catalunya, 2010) no es va declarar sòl d´us industrial. Tot i així, no es pot descartar que en un 
futur  es  recalifiquin  els  terrenys.  Tot  i  així,  és  probable  que  aquesta  parcel∙la  es  consideri 
terreny de Sant Pere Sacarrera, però actualment el que hi ha és un solar.  

En  cas d´una previsible  instal∙lació  industrial, podria  valorar‐se  la possibilitat de depurar  les 
aigües  en  la  EDAR  de  Sant  Elies, mes  propera  geogràficament  i  dissenyada  amb  capacitat 
d´ampliar el seus serveis, si es dona el cas. 

6. CONCLUSIÓ 

Tenint en compte totes les dades exposades i càlculs realitzats al present annex, es determina 
que la població a partir de la qual es calcularan la resta de paràmetres de disseny del projecte 
de d´una EDAR i col∙lectors a la urbanització Les Pinedes de Sant Elies, sigui de 700 habitants.  
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1. INTRODUCCIÓ 

Per  al  dimensionament  d'una  estació  depuradora  és  necessari  conèixer  els  paràmetres  que 
caracteritzen les aigües residuals que arribaran a la planta. Els paràmetres més importants són 
el cabal i la càrrega contaminant; de manera que coneixent els valors mitjà i punta d´ambdues 
característiques es podrà  ajustar adequadament el disseny de la planta en funció de les seves 
necessitats reals i òptimes. En primer lloc s'especifiquen els diferents paràmetres a considerar.  

2. OBJECTIU 

L’objectiu d’aquest annex és resumir tant les característiques actuals de la urbanització de Les 
Pinedes de  Sant  Elies,  així  com  les principals  característiques  i paràmetres de disseny de  la 
futura EDAR i col∙lectors.  

3. DOTACIÓ D´ABASTAMENT 

A  falta  de  dades  sobre  el  consum  d´aigua  potable  (la  xarxa  d´abastament  és  antiga  i  poc 
eficient), prendrem com a dotació el valor de referència 150 l/ hab ∙ dia (Memòria Descriptiva 
Agenda 21 Suparmunicipal de l´Alt Penedès, 2010) .  Com a dotació industrial, prenem el valor 
de referencia de 1 l / ha∙ s. 

4. CABALS DE CARACTERITZACIÓ 
4.1 Definicions generals 

A continuació es presenta la definició dels diferents conceptes utilitzats a l´hora de definir 
els cabals 

‐ Cabal diari en temps sec (QARU): és el cabal mig diari d'aigües residuals urbanes que circulen 
pel col∙lector, expressades en m3/d. 
 
‐  Cabal  diari  nominal  o  de  disseny  (QD):  és  el  cabal mig  diari  d´aigües  residuals  (segons  el 
Manual  del  CEDEX,  suma  de  les  aigües  urbanes,  industrials  i  parasitàries)  que  circulen  pel 
col∙lector, expressades en m3/d. Es calcula mitjançant la següent expressió: 
 

QMD = CF ∙ QARU + QINDUSTRIAL + QPARASITÀRIES 

 
Equació 1. Cabal mig diari. Font: CEDEX 

  
On  CF  es  igual  a  2,  seguint  la  normativa ATV‐  198  E, malgrat  que  no  sigui  específica  per  a 
petites poblacions,  tal com estipula el Manual d´implantació de sistemes de depuració per a 
petites poblacions (CEDEX, 2009). 
 
‐ Cabal mig horari (QMH): és el cabal mig horari d'aigües residuals (domèstiques més industrials) 
que circulen pel col∙lector i que es tracten a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal 
mig diari de disseny, es a dir, QMD/24.  
       
‐ Cabal punta en temps sec (QPTS): és el cabal punta que, en un determinat moment, s'estima 
que pot entrar a  la planta depuradora en temps sec. El definim com a 3  ∙ QMH   tal com diu el 
Manual del CEDEX.  
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‐ Cabal punta en pluja  (QPTP): és el cabal que pot entrar a  la planta depuradora en temps de 
pluja,  la  suma  del  cabal  punta  horari  sec  i  el  cabal  d´aigua  de  pluja  que  les  normes  de 
vessament obliguin a tractar a cada  l´ EDAR. En aquest cas, es calcula com 4  ∙QMH  ,  ja que és 
entre 3 i 5 vegades el cabal mig horari 
 

4.2 Cabal actual 

Per  determinar  el  cabal  actual  que  arribarà  a  l´EDAR  utilitzarem  les  dades  presentades  a 
l´annex 2 “Estudi demogràfic” , 3.3.1 “Definicions generals” i 3.1.2 “Dotacions d´abastament”. 
Considerarem  que  arriba  el  85  %  del  cabal  d´abastament,  i  que  la  resta  es  perderà  en 
processos de producció,  infiltració, fuites… Com actualment no hi ha cabal  industrial, aquests  
seran els cabals totals respectius. 

Població  Població   Població  
Any  Fixa   Estacional  Total 
2014  310  0  310 
Taula 1. Població actual. Font: Elaboració pròpia 

Seguint  les  dades  abans  esmentades,  i  les  definicions  anteriors,  els  cabals  actuals  a  la 
urbanització Les Pinedes de Sant Elies es presenten a la taula 2. 

CABALS  VALOR 

Q ARU (m
3/dia)  39,53 

QMD (m
3/dia)  79,05 

Q MH (m
3/h)  3,29 

QMIN (m
3/h)  1,65 

Q PTS (m
3/h)  9,88 

Q PTP (m
3/h)  13,18 

Taula 2. Cabals actuals. Font: Elaboració pròpia 

4.3  Cabals de disseny 

En  aquest  cas,  es proposaran dos  escenaris que  es discutiran,  en  funció de  la probable 
existencia de  instal∙lacions  industrials al  futur. Però per  realitzar els  càlculs  s´han utilizat  les 
dades  de  l´annex  2  “Estudi  demogràfic”  ,  3.3.1  “Definicions  generals”  i  3.1.2  “Dotacions 
d´abastament” 

Població  Població   Població 
Any  Fixa  Estacional  Total  
2039  633  67  700 
Taula 3. Població futura. Font: Elaboració pròpia 

Seguint les dades de la taula 3, i les definicions anteriors, es poden calcular els cabals futurs a 
la  urbanització  Les  Pinedes  de  Sant  Elies.  Es  presenten  dues  situacions,  la  primera  sense 
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població  industrial,  i  la  segona  assumint  la  posibilitat  de  que  s´ubiquin  unes  instal∙lacions 
industrials vora la urbanització (5.2 Població industrial futura, Annex 2 Estudi demogràfic). 

4.3.1  Primer escenari, sense instal∙lacions industrials 

Q ARU (m
3/dia)  89,27 

Q INDUSTRIAL (m
3/dia)  0,00 

QMD (m
3/dia)  178,55 

Q MH (m
3/h)  7,44 

QMIN (m
3/h)  3,72 

Q PTS (m
3/h)  22,32 

Q PTP (m
3/h)  29,76 

Taula 4. Cabals de disseny, primer escenari. Font: Elaboració pròpia 

4.3.2  Segon escenari: amb instal∙lacions industrials 

Q ARU (m
3/dia)  97,82 

Q INDUSTRIAL (m
3/dia)  528,77 

QMD (m
3/dia)  724,40 

Q MH (m
3/h)  30,18 

QMIN (m
3/h)  15,09 

Q PTS (m
3/h)  90,55 

Q PTP (m
3/h)  120,73 

Taula 5. Cabals de disseny, segon escenari. Font: Elaboració pròpia 

4.3.3 Discussió de resultats 

El  cabal de disseny en el  cas de  tenir en  compte una  futura  instal∙lació  industrial es 
quatre  vegades més gran que el  cabal en un escenari  sense. Malgrat que  l´escenari horitzó 
sigui llunyà (any 2039), sembla poc probable que es desenvolupi activitat industrial en aquella 
localització dins del  temp previst.  I en cas de que sí que s´instal∙li, difícilment ocuparà  tot el 
polígon industrial. 

A  l´hora d´estimar  la població  futura,  ja  s´ha  fet un  càlcul optimista  (un  creixement 
superior al previst i una ocupació del municipi elevada, malgrat que amb baixa densitat). Això, 
juntament amb la propera EDAR de Sant Pere Sacarrera i les previstes per l´ACA a Mediona, fa 
que  al  final  la  decisió  sigui  dissenyar  l´estació  sense  preveure  cap  activitat  industrial. 
Probablement,  en  cas  de  que  hi  hagi,  es  pugui  absorbir  per  alguna  de  les  EDAR  (si  no  es 
compleixen les premises poblacionals), o bé ampliar les instal∙lacions. 
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5. CÀRREGUES CONTAMINANTS 

5.1 Càrregues contaminants de disseny 
 

En  aquest  apartat  es  defineixen  les  càrregues  contaminants  i  es  calculen  les 
concentracions de cada paràmetre mitjançant el cabal de disseny horari  (calculat a  l´apartat 
4.2.2  Cabals  de  disseny).  Aquests  càlculs  es  basen,  sobretot,  en  els  valors  indicatius  de 
contaminació per habitant i dia extrets del Manual del CEDEX: 

 

Paràmetre
Càrrega 

(g/hab∙dia) 
DQO  120 
DBO5  60 
NKT  11 
Ptotal  1,8 
MES  70 

Taula 6. Càrregues contaminants per habitant. Font: Manual d´implantació de sistemes de 
depuració per a petites poblacions, CEDEX 2010. 

 
L´expressió  general  utilitzada  per  determinar  les  càrregues  ambientals,  càrregues 

totals, concentracions i concentracions totals de tots els contaminants seran les següents: 
 
Càrrega total = Co ∙ Població 
Càrrega max = Càrrega total ∙ FP 
Concentració total = Càrrega total / QMD 
Concentració max = Concentració total ∙ FP 
 
On Co  és  la  càrrega  contaminant per habitant, P  és  la població  futura  i  FP  el  factor 

punta. 
 
5.2. Demanda Biològica d´Oxigen (DBO5) 
 
Aquest paràmetre defineix  la contaminació orgànica de  les aigües residuals  i s’utilitza 

per al dimensionament de  les  instal∙lacions de tractament. Es determina a partir del consum 
d'oxigen d'una mostra mantinguda a 20 ºC i en absoluta obscuritat durant 5 dies. En la següent 
taula es mostren els resultats obtinguts per  la DBO5, per totes  les càrregues  i concentracions, 
tant en baixa com en alta. 

 

DBO5  Quantitat 
Càrrega diària temps sec (mg/l)  470,59 
Càrrega diària nominal (mg/l)  235,29 
Càrrega horària mitja (mg/l)  235,29 
Càrrega horària punta sec (mg/l)  78,43 
Càrrega diària punta pluja (mg/l)  58,82 

Produccó diària (kg/dia)  42,01 
Taula 7. Resultats obtinguts per la DBO5. Font: Elaboració pròpia 
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5.3 Demanda Química d´Oxigen (DQO) 
 
La demanda química d’oxigen  defineix el contingut de matèria orgànica de les aigües 

residuals que pot oxidar‐se per via química. Es defineix com la quantitat de dicromat consumit 
per  les matèries dissoltes  i en suspensió, tractant una mostra amb un oxidant  i en condicions 
establertes. La DQO d’una aigua residual sol ser major que la DBO5 a causa de l’existència d’un 
major nombre de compostos que s’oxiden per vía química. Els valors que s´han obtingut són 
els següents: 

 

DQO  Quantitat 
Càrrega diària temps sec (mg/l)  941,18 
Càrrega diària nominal (mg/l)  470,59 
Càrrega horària mitja (mg/l)  470,59 
Càrrega horària punta sec (mg/l)  156,86 
Càrrega diària punta pluja (mg/l)  117,65 

Produccó diària (kg/dia)  84,02 
Taula 8. Resultats obtinguts per la DQO. Font: Elaboració pròpia 

 
5.4 Fòsfor total (P) 
 
Aquest element es  troba en  les aigües en  forma de  fosfats o polifosfats, actua  com 

nutrient  sent  un  factor  important  en  l’eutrofització.  Els  resultats  obtinguts  es  mostren  a 
continuació: 

 

P  Quantitat 
Càrrega diària temps sec (mg/l)  14,12 
Càrrega diària nominal (mg/l)  7,06 
Càrrega horària mitja (mg/l)  7,06 
Càrrega horària punta sec (mg/l)  2,35 
Càrrega diària punta pluja (mg/l)  1,76 

Produccó diària (kg/dia)  1,26 
Taula 9. Resultats obtinguts per fòsfor. Font: Elaboració pròpia 

 
5.5 Nitrògen total  kjendhal (NKT) 
 
Nitrogen  total  Kjeldahl:  aquest  paràmetre  defineix  el  nitrogen  amoniacal  potencial 

d’un aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i el nitrogen orgànic que pot transformar‐se 
en ió amoni. A la següent taula es recullen els resultats: 

 

NKT  Quantitat 

Càrrega diària temps sec (mg/l)  86,27 
Càrrega diària nominal (mg/l)  43,14 
Càrrega horària mitja (mg/l)  43,14 
Càrrega horària punta sec (mg/l)  14,38 
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Càrrega diària punta pluja (mg/l)  10,78 

Produccó diària (kg/dia)  7,70 
Taula 10. Resultats obtinguts per nitrògen. Font: Elaboració pròpia 

 
5.6 Sòlids en suspensió (SS) 
 
És la fracció en pes de sòlids totals que resten retinguts en fer passar l'aigua residual a 

traves d'un filtre de pas aproximat d'1 μm. També es poden simbolitzar per MES. Els SS tenen 
dues  fraccions:  sòlids  sedimentables  i  sòlids no  sedimentables, en un  con  Imhoff durant 60 
min. A continuació es resumeixen els resultats corresponents a la matèria en suspensió: 

 

SS  Quantitat 
Càrrega diària temps sec (mg/l)  549,02 
Càrrega diària nominal (mg/l)  274,51 
Càrrega horària mitja (mg/l)  274,51 
Càrrega horària punta sec (mg/l)  91,50 
Càrrega diària punta pluja (mg/l)  68,63 

Producció diària (kg/dia)  49,01 
Taula 11. Resultats obtinguts per la matèria en suspensió. Font: Elaboració pròpia 

 
6. Habitants equivalents 

 
Les unitats per determinar la capacitat d´una EDAR a partir de les càrregues contaminants, 

són  els  habitants  equivalents  (HE).  Aquest  concepte  queda  recollit  a  la  Directiva  Europea 
91/271 del 21 de Maig de 1991 sobre el tractament d´aigües residuals urbanes. Es defineix un 
habitant equivalent com  la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica de 
cinc dies (DBO5) de 60 grams d´oxigen per persona i dia.   
 

 
Equació 2. Definició dels HE i unitats. Font: Elaboració pròpia 

 
Amb les dades de partida, i les que s´han obtingut en el present annex, el càlcul dels habitants 
equivalents per la futura EDAR de Sant Elies és el següent: 
 
HE =178,55 m3/dia  ∙ 235,29 (g/m3) / 60 (g/ hab ∙ dia) = 700 habitants equivalents 
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1. INTRODUCCIÓ 

La  realització d’un aixecament  topogràfic acurat  i precís és  requisit  indispensable per evitar 
dificultats  en  passos  posteriors  durant  l’execució  del  projecte.    En  no  disposar  dels mitjans 
necessaris per dur a terme un aixecament topogràfic, s’ha hagut de recórrer a altres mètodes 
per a proporcionar una  idea prou  realista de  l’emplaçament de  les obres. Per aquest motiu, 
s´han utilitzat recursos proveïts per l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Institut Geològic 
de Catalunya (IGC).  

Aquesta  zona  abasta  la  parcel∙la  d´implantació  de  la  EDAR,  així  com  la  totalitat  de  la 
urbanització  i  les  rieres que  l´envolten. Aquesta  informació  serà  també utilitzada en  l´estudi 
d´inundabilitat, a l´hora de valorar la conca sobre la que l´estudi hídric farà referència. 

El pendent és un dels principals condicionants naturals per  les activitats  i usos que es poden 
desenvolupar al municipi. L’orografia del terme municipal de Mediona no és molt abrupte, a 
excepció del  turó de les Clivelleres, el turó dels Pins Verds i la serra del Bolet, tant al nord com 
al sud. Per contra dins la cubeta‐vall  troben pendents relativament suaus.  Els fons de les valls 
són força encaixats en el substrat rocós i els seus vessants, generalment, tenen una inclinació 
molt apreciable. 

 
2. OBJECTIU 

El treball al que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l'aixecament topogràfic per a la 
realització del projecte constructiu de  l’EDAR  i col∙lectors en alta al municipi de Figuerola del 
Camp (Alt Camp). 

3. REFERÈNCIES CARTOGRÀFIQUES 

La  referència  cartogràfica  amb  la  que  es  treballarà  seran  els  plànols  a  escala  1:5000 
proporcionats per  l´Institut Cartogràfic de Catalunya. El plànol corresponent a  l´àrea d´estudi, 
concretament, és el 277‐121 de l´ICC, del qual s´ha disposat en format digital en AUTOCAD 

Per poder completar els plànols i annexes del projecte, s´han fet servir anàlogament els plànols 
corresponents  als  Fulls  de  l´ICC    277‐120,  278‐120  i  278‐121,  tots  en  format  digital  en 
AUTOCAD. 

4. PLÀNOLS 

Tots  els  plànols  s´adjuntaran  en  el  Document  2.  Plànols.  Tot  i  així,  es  presenten  diferents 
imatges extretes dels plànols o bé directament d´eines informàtiques per visualitzar el terreny 
real en planta.  L´objectiu és establir un marc de  referència al  terreny on es vol projectar  la 
EDAR. 
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Figura 1. Imatge aèria de Les Pinedes de Sant Elies. Font: ICC 

 

 

Figura 2. Extracte de la topografia general, full 277‐121. Font: www.icc.es 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
El  coneixement del marc  geològic  i  geotècnic  en  el que  es durà  a  terme  l’obra del present 
projecte és fonamental per a  la seva correcta planificació  i execució. Disposar de cartografies 
geotècniques  del  territori  permet  anticipar  problemes,  plantejar  investigacions  adequades  i 
contrastar els resultats obtinguts.  

2. OBJECTE 
 

L’objecte del present annex es descriure i analitzar els resultats de l’estudi geològic i geotècnic 
dels terrenys on s'estudia emplaçar el col∙lector, que recull l'aigua del nucli urbà de Les Pinedes 
de Sant Elies, així com dels terrenys que ocuparà  l’EDAR, esmentant aquelles recomanacions 
que  a  efectes  de  disseny  i  de  construcció  s'haurien  de  tenir  presents.  S’ha  realitzat  un 
reconeixement geològic superficial,  recolzat amb  informació bibliogràfica per  la qual cosa es 
recomana  que  abans  d'iniciar  l'obra  seria  necessari  fer  un  estudi  geotècnic  complet  que 
confirmés que les hipòtesis fixades en aquest annex són correctes, o queden dins del costat de 
la seguretat.  

3. SITUACIÓ GEOLÒGICA A L´ENTORN 

3.1 L´ALT PENEDÈS 

La  comarca de  l´Alt Penedès queda delimitada per  les Serralades  Litoral  (Massís de Garraf  i 
serres  de  l’Ordal)  i  Pre‐litoral  (Montserrat  i  serres  d’Ancosa‐Montagut),  i  dominada  per  la 
Depressió  Pre‐litoral,  que  es  formà  a  l’era  terciària  com  a  conseqüència  de  l’enfonsament 
parcial del Massís Central. Aquesta depressió forma un corredor que comunica el NE i el SO de 
Catalunya, en paral∙lel a  la  costa. Es  tracta d´una  fosa d´origen  tectònic, provocada per una 
sèrie  de  fractures  que  van  permetre  que  un  mar  poc  profund  arribés  a  les  zones  més 
deprimides, depositant sediments predominantment argilosos, durant  les etapes del Miocè  i 
Pliocè. 

L’esmentat enfonsament es va produir per l’entrada de les aigües de la Mediterrània formant‐
se un golf a  l’àrea del Vallès  i del Penedès. En  finalitzar el Miocè,  fa uns 6 milions d’anys, es 
produí  una  regressió  de  les  aigües  que,  quan  es  varen  retirar,  van  arrossegar  materials 
argilosos  i  arenosos. D’aquesta manera  es  determinà  l’estructura  geològica  de  la  zona  que 
litològicament està  formada per dipòsits terciaris  i per materials sedimentaris del Quaternari 
de formació més recent.  

3.2  MEDIONA 

El municipi de Mediona està localitzat, geològicament, a la Serralada Prelitoral, endinsat a les 
terres  interiors  de  la  Depressió  Central  Catalana.  Aquesta  serralada  presenta  una 
extraordinària complexitat tectònica i litològica que és difícil de trobar a l’àrea mediterrània.   
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El terme és format per una vall entre dos plecs anticlinals (una petita depressió i dues carenes 
de muntanyes) que formen part de  la serralada prelitoral catalana  i converteixen el municipi 
en una vall intermèdia entre les terres del Penedès i les de l’Anoia.  Les principals muntanyes 
són: el puig de Clivelleres (745 m), al SE de la capital, el puig del Bolet (719 m), el Cantacorbs 
(727 m) i el pujol d’Orpinell (737 m) a ponent. El punt més alt del terme és la Plana de l’Avellà 
(781 m) mentre que la zona més baixa correspon al sector més oriental, al llit de la riera de la 
Morella o de la Bleda, que assoleix els 280 m.  

Dos plecs anticlinals, quasi paral∙lels,  travessen el municipi en direcció SO a NE  i, paral∙lels a 
ells,  al mig,  un  plec  sinclinal,  formant  una  vall  d’argiles  i margues  triàsiques  i  ecocèniques. 
També hi ha un bon nombre de  falles, sobretot a  la zona de  llevant  i migdia del  terme, que 
correspon al lloc on s’observen els terrenys més antics.  

En un sector del territori de Mediona afloren les terres més antigues del Penedès, compostes 
per  una  allargada  clapa  de  l’era  paleozoica  o  primària,  a  base  de  pissarres  setinades  entre 
d’altres materials. Quant a  l’era mesozoica o  secundària, aquesta ocupa  també una notable 
extensió. Tanmateix, el període geològic predominant és el triàsic de Kemper, a base d’argiles 
dolomítiques,  dolomies  argiloses  i margues  amb  guixos  ocasionals.  El  segueix  el  triàsic  de 
Muschelkalk  superior,  on  es  troba  el  poble  de  Sant  Pere  Sacarrera,  a  base  de  calcàries 
dolomítiques. És una zona rica amb aigües subterrànies.  En determinats indrets del terme es 
poden  trobar diversos  tipus de  fòssils, sobretot petxines  i cargols. Fins ara, no s’hi ha  trobat 
fauna superior. Els jaciments més importants estan situats a l’entorn de Pareres i Mas Pagès.   

En el municipi  existeixen diverses fractures de gran intensitat que funcionen com a canals de 
drenatge en profunditat de  les masses calcàries parcialment saturades d’aigua que s´ha anat 
filtrant. 

4. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA A LES PINEDES DE SANT ELIES 

4.1 Geologia 

L´emplaçament de  la urbanització Les Pinedes de Sant Elies és una àrea de marcada activitat 
tectònica, caracteritzada per l´existència de fractures d´importància regional que van propiciar 
una estructura sinforme, on es troba la urbanització. 
 
La litologia predominant és composta majoritàriament per materials secundaris pertanyents al 
Cretaci  i  terciaris.  Són  materials  permeables  per  fissuració  predominant‐hi  els  calcaris  i 
margosos amb fenòmens de carstificació. El substrat rocós està constituït per una alternança 
de trams de litologies amb un marcat contrast d’erosionabilitat.  L´àrea en qüestió es localitza 
directament  en  un  sector  on  el  substrat  geològic  queda  constituït  per  la  següent  columna 
geològica (de base a sostre): 
 

- Lutites roges amb nivells de guixos: Afloren al marge sud del sector  i corresponen a 
dipòsits sedimentaris al∙luvials de les fàcies Muschelkalk mitjà (M2). 

- Dolomies, calcàries i margues: Constitueixen la quasi totalitat de l´àmbit edificable de 
Sant Elies i corresponen a sediments marins de les fàcies Muschelkalk superior (M3) 

- Argiles versicolors i evaporites: Es localitzen en els espais agrícoles del nord de l´àrea 
del pla i corresponen a dipòsits marins evaporítics de les fàcies Keuper. 
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4.1.1 Mapa geològic 
 
A  continuació  es  mostra  un  extracte  del  mapa  geològic  de  la  zona  on  queda  ubicada  la 
urbanització,  on  es  poden  apreciar  detalladament  els materials  que  conformen  els  perfils 
geològics. 
 

 

Figura 1. Cartografia geològica de Sant Elies. Font: Institut Geològic de Catalunya (IGC) 

  Triàsic superior, margues i calcàries margoses. Fàcies Keuper 

Triàsic mitjà/superior, dolomies i calcàries. Fàcies Muschelkalk inferior. 

Cambroordovicià, pissares micacítiques i sorrenques. 

Aragonià‐ Vallesià, conglomerats amb matriu argilosa sense cimentar. 

Curisià‐ Lutecià, argiles i gresos amb alguns guixos. 

 Curisià‐ Lutecià, margues i argiles alternant amb calcàries 

Paleocè‐ Eocè, calcàries i dolomies, ilerdià 

Paleocè, argiles vermelles i gresos, amb dipòsits de bauxita. 
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El mapa geològic amplia i detalla l´anàlisi geològic realitzat a l´apartat anterior. A la meitat sud 
de  la  urbanització  predominen  les  dolomies  i  calcàries  corresponent  fàcies  Muschelkalk 
inferior. A  la part Nord, predominen  les margues  i calcàries margoses corresponent a    fàcies 
Keuper. Així doncs, en funció d´on s´ubiqui l´ EDAR, hi haurà un material o un altre, de manera 
que aquest aspecte s´haurà de valorar en el disseny. D´altra banda, les fletxes que neixen a la 
línia que recórrer el sud del nucli en el mapa representen un pla anticlinal. 

4.2 Geotècnia 

Un  cop  conegut el material geològic de  la  zona, es poden  valorar  les  seves  característiques 
físiques. La tensió admissible d´aquest terreny oscil∙la entre 0.6‐ 1 Mpa, mentre que l´angle de 
fregament  intern  ho  fa  entre  17.5‐  20º.  Aquestes  dades  es  tindran  en  compte  als  càlculs 
estructurals de l´EDAR i de l´estació de bombament. 
 
La zona ha estat dominada principalment per processos erosius  i de meteorització, de forma 
que sota un prim recobriment edàfic s´hi localitza el substrat rocós dominantment calcari com 
a  suport del  relleu.  S´estima que entre els primers 1‐1.5   metres  la presència de  roca  sigui 
mínima, a partir d´aquest moment es preveu que oscil∙li entre un 75‐100%, de manera que es 
tindrà en compte de cara a la valoració econòmica i selecció de maquinària dels moviments de 
terres. No es preveu la presència de nivell freàtic durant l´execució de les obres, ja que  la cota 
mínima queda vora dels 460 metres, i no es tracta d´una conca hidrològicament molt activa. 
 

4.2.1 Mapa geotècnic 

El següent mapa és un extracte del mapa geotècnica publicat pel “Instituto Geológico y Minero 
de  España  (IGME)”,  corresponen  a  la  zona  de  Vilafranca  del  Penedès.  La  ubicació  de  Les 
Pinedes de Sant Elies es representa mitjançant el cercle vermell (aproximadament al centre de 
la imatge). 

 

Figura 2. Mapa geotècnic de la zona. Font: Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
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Condicions constructives desfavorables, problemes de tipus litològic i geotècnic 

Condicions constructives acceptables, problemes de tipus litològic i geotècnic. 

 

II1,  formes  de  relleu  acusades:    Inclou material  paleozoic  i  roques  plutòniques. Morfologia 
acusada amb  relleu  suavitzat en  les  formacions  ignees. Estable en condicions naturals  i  sota 
l´acció de  l´home, exceptuant  les  zones on el pendent natural  i  la direcció de  tecnonització 
coincideixin.  Formacions  impermeables  amb  fort  drenatge,  inexistència  d´aqüífers.  Alta 
capacitat de càrrega i inexistència d´assentaments. 

II2,  formes de  relleu  abruptes:  Litològicament  variable,  amb  argiles,  gresos,  guixos  i  roques 
carbonatades. Morfologia acusada, amb poc  recubriment.  Inestable en  condicions naturals  i 
sota  l´acció  de  l´home,  enfonsament  de  tipus  kàrstic  per  dissolució  de  guixos  en  punts 
localitzats.  Impermeable en general amb drenatge  superficial actiu, possibles aqüífers aïllats 
amb problemes d´aparició d´aigües agressives  selenitoses. Capacitat de càrrega molt diversa 
en relació amb els materials considerats, possibilitat d´assentaments bruscos per dissolució de 
guixos. 

II4, formes de relleu moderades: formacions toves d´edad terciaria. Morfologia amb pendents 
de  fins el 15%, amb  intensa erosió superficial. Estable en condicions naturals  sota  l´acció de 
l´home, excepte en zones marginals on puguin aparèixer fenòmens de solifluxió i lliscament de 
talussos.  Permeabilitat  baixa  i  drenatge mig,  inexistència  d´aqüífers  d´interès.  Capacitat  de 
càrrega mitja amb assentaments de magnitud mitjana. 

II5, formes de relleu suaus: Materials del quaternari del Camp de Tarragona i terrasses fluvials. 
Estable  en  condicions  naturals  i  generalment  sota  l´acció  de  l´home.  Drenatge  superficial 
deficient, permeabilitat molt diversa dependent de  la granulometria  i del grau de cimentació 
dels materials; generalment impermeable. 

I2, formes de relleu moderades: Inclou terrenys de litologia diversa, argiles, margues i gresos, 
amb morfologia variable  i erosió superficial activa. Estable en condicions naturals a excepció 
de  vores, on poden  existir  fenòmens de  solifluxió  i  lliscament,  i  inestabilitat  sota  l´acció de 
l´home.  En  general  terreny  impermeables  i  sense  aqüífers  d´interès,  tot  i  que  existeixen 
diferències de permeabilitat que donen  lloc a aqüífers aïllats. Capacitat de càrrega mitja amb 
assentaments moderats. Problemes geotècnics de tipus litològic.  

I5,  formes  de  relleu moderades:  Definida  litològicament  per  calcàries, margues  i margues 
calcàries.  Morfologia  altiplana.  Estable  en  condicions  naturals  i  sota  l´acció  de  l´home, 
exceptuant  zones  de  vora  i  lliscament  de  blocs.  Permeabilitat  per  fissuració  en  materials 
competents  i  baixa  permeabilitat  en  la  resta,  conjunt  en  general  semipermeable,  drenatge 
acceptable.  Capacitat  de  càrrega  mitja  i  alta,  inexistència  d´assentaments.  Sense  greus 
problemes d´origen geotècnic. 
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Segons  els  extractes  del  mapa  geotècnic  de  la  figura  2,  i  la  llegenda  corresponent,  la 
urbanització  de  Les  Pinedes  de  Sant  Elies  es  troba  en  una  zona  II1.  Com  s´ha  exposat 
anteriorment, és una zona de relleu acusat, amb condicions favorables però que pot presentar 
problemes geotècnics i litològics. La ubicació de la urbanització queda envoltada per una zona 
II1 similar però amb condicions constructives desfavorables,  i per una zona  I5 amb condicions 
constructives favorables. 

4.2.2 Excavabilitat 

Com ja ha estat esmentat, l’estructura de la zona és relativament complexa. Un anticlinal que 
ressegueix aproximadament  la carena de  la serralada marca  la  línia de  l’eix de  l’anticlinal de 
forma que hi ha cabussaments oposats a banda i banda i nivells subhoritzontals a les parts més 
elevades.  Els  materials,  organitzats  principalment  en  estrats  decimètrics,  estan  força 
fracturats. Tot i així, es considera que el massís rocós és de qualitat bona, amb un índex RMR 
de 65. Aquests materials ofereixen una forta resistència al trencament, l’excavació i el colpeig 
del  DPSH,  que  és  encara  més  elevada  en  alguns  punts.  Aquest  fet  dificultarà  l’excavació 
prevista en el projecte. 
 
En  quant  a  les  condicions  d’excavabilitat,  donada  la  naturalesa  i  ripabilitat  dels  terrenys 
investigats, els treballs d'excavació i moviment de terres podran realitzar‐se amb les tècniques 
que s’ajustin a les característiques mecàniques dels materials en cada moment. 
 
Així doncs, els treballs que afectin a les fàcies de dipòsits quaternaris podran ser realitzats amb 
rendiments òptims i sense especials problemes amb maquinària d’obra convencional de 
potència mitja, del tipus giratòria, pala mecànica, retroexcavadora,... Per executar els treballs 
d’obertura de zanjes i rases, la duresa de la roca farà difícil l’avanç amb retroexcavadora i fins i 
tot amb martell picador pel baix rendiment que s’obtindria. 
 
Podria ser recomanable fer servir maquinària específica per rases, amb característiques i 
potència adient per poder excavar la roca carbonatada sana de resistència mitjana‐alta 
existent a la gran majoria de la urbanització. La fracturació i orientació dels materials pot 
afavorir l’excavabilitat d’aquests materials en les zones més afectades per discontinuitats, tot i 
que existeixen zones on la roca és massiva. 
 

5. ESTUDI GEOTÈCNIC A REALITZAR 

Les característiques geotècniques definides en aquest annex són només aproximades, per tant, 
es recomana que abans d'iniciar l'obra realitzi un estudi geotècnic complet, de cara a confirmar 
que  les  hipòtesis  fixades  en  aquest  annex  són  correctes,  o  queden  dins  del  costat  de  la 
seguretat.  A  continuació,  s'indiquen  les  característiques  del  terreny  que  haurien  de  ser 
estudiades amb detall en un estudi geotècnic. 

Al llarg de tot el traçat on s'implantarà el col∙lector d'aigües residuals, seria necessari incidir en 
el següents aspectes:  

• Tipus de materials on el col∙lector es trobarà confinat.  

• Estabilitat  de  talussos  en  les  parets  de  les  rases  a  executar  per  a  la  col∙locació  del 
col∙lector.  
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• Agressivitat dels terrenys confrontants al col∙lector per definir el grau de protecció que 
caldrà o el tipus de material de construcció a emprar.  

• Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs de localització del col∙lector.  

• Ripabilitat del terreny.  

A  les  parcel∙les  on  es  construirà  la  planta  de  tractament  d'aigües  residuals,  seria  necessari 
aprofundir en els següents aspectes:  

• Tipus de materials i deformabilitat dels mateixos (problemes d'infiltracions futures).  

• Capacitat portant dels terrenys.  

• Possible aprofitament de materials  

També es requeriria estudiar les aptituds dels sòls on es construirà el camí interior i l´accés a la 
depuradora,  amb  especial  atenció  en  els materials  a  utilitzar  i  al  potencial  del  sòl  com  a 
esplanada. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En  el present  annex  es defineixen  les  alternatives  estudiades per  tal de  seleccionar  aquella 
alternativa que millors condicions reuneixi per proveir a la urbanització de Les Pinedes de Sant 
Elies d'un sistema de sanejament. En primer  lloc s´explicarà  la metodologia emprada a  l´hora 
d´escollir  la millor solució. En segon  lloc, mitjançant  la metodologia explicada, s´avaluaran  les 
alternatives pel sistema de sanejament a Les Pinedes de Sant Elies. 

2. OBJECTIUS 

L’objectiu d’aquest annex és  la  realització de  l’estudi d’alternatives pel projecte de  l’EDAR  i 
col∙lectors de  la urbanització  Les Pinedes de  Sant  Elies.  L´estudi  es basa  en  l´anàlisi de  tres 
aspectes  interdependents. En primer  lloc un  anàlisi  general d´alternatives; en  segon  lloc un 
estudi de l´emplaçament de l´EDAR i per últim, un anàlisi de les alternatives de tractament. 

Estudi  general  d’alternatives.  En  aquest  estudi  es  determina  la  solució  òptima  entre  la 
construcció d’un sistema de sanejament individual per la població, o la connexió del sistema de 
sanejament municipal a alguna de les EDAR’s properes mitjançant col∙lectors.  

Estudi d’emplaçament de  l’EDAR. En cas que  la solució òptima sigui  la construcció d’un EDAR 
individual  pel  municipi  Figuerola  del  Camp,  aquest  segon  estudi  determina  el  millor 
emplaçament dins el terme municipal per a la ubicació de la depuradora.  

Estudi  del  sistema  de  tractament.  Aquest  últim  estudi  serveix  per  escollir  el  sistema  de 
tractament òptim per  a  les  aigües  residuals del municipi de  Figuerola del  Camp.  En  aquest 
apartat es tenen en compte el volum i les característiques de les aigües residuals del municipi.  

3. METODOLOGIA D´ESTUDI 

El procediment de decisió de la solució més adequada es basarà en la “Metodologia Mives”. Es 
tracta d´una metodologia de suport a  la presa de decisions, sobretot enfocada en  l´ambit de 
l´enginyeria  de  la  sostenibilitat,  però  aplicable  a  qualsevol  sistema.  Els  fonaments  d´aquest 
mètode són l´anàlisi de valor i la teoria d´utilitat multiatribut. És un projecte desenvolupat per 
la  UPC,  la  Universitat  del  País  Vasc  i  Labein‐Tecnalia.  Aquesta  metodologia  consta  d´una 
aplicació  informàtica  que,  malgrat  que  existeixen  diferents  versions,  sempre  està 
desenvolupant‐se i millorant. Per fer l´estudi d´alternatives no s´utilitzarà el software de Mives 
per motius  tècnics, però  si que  es  farà  servir una  adaptació de  la metodologia.  El principal 
motiu es que el tradicional anàlisi multivariant no és tant complet degut a que no parametritza 
els  valors dels  indicadors que  es poden utilitzar   per  representar  criteris.  Tot  i  així,  tampoc 
implica que alguns dels criteris segueixin un procediment semblant al mètode multivariant, ja 
que  la  metodologia  Mives  pot  comprendre  aquesta  situació.  D´altra  banda,  aquesta 
metodologia de treball permet unificar criteris i atributs en una mateixa valoració, de manera 
que facilita molt el fet de realitzar comparacions. A més, permet analitzar i comprar fàcilment 
aspectes concrets del procés dins de la decisió global. 

 Aquestes característiques, juntament amb la flexibilitat i claredat amb la que funciona fa que 
sigui el mètode emprat en la realització d´aquest estudi. 
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Abans de desenvolupar l´estudi, es resumirà el funcionament del procediment emprat basat es 
la metodologia Mives en la que es fonamenta el aquest annex.  

3.1 L´arbre de presa de decisió 

La primera fase és establir l´arbre de presa de decisions. Es tracta d´ordenar en ramificació tots 
aquells aspectes que s´estudiaran. L´arbre s´estructura en tres nivells, i cadascun es pot dividir 
en diferents subnivells. El primer niveLl és el dels requeriments. Dins d´aquest nivell es fa una 
subdivisió  que  esdevé  el  segon  nivell,  el  dels  criteris.  El  tercer  nivell  s´obté  a  partir  d´una 
escisió  similar  però  del  segon  nivell,  i  formant  dels  indicadors.  Aquestes  subdivisions 
correlatives esdevenen branques. De manera que el nivell 1 és el més general, on es  fa una 
divisió  de  les  característiques  de  cada  alternativa  (per  exemple:  econòmics,  tècnics, 
funcionals...). El segon nivell té més detall, i separa els diferents criteris a determinar de cada 
requeriment  (seguint  l´exemple  anterior,  del  requeriment  econòmic:  costos  d´implantació, 
costos  de manteniment...etc).   Dins  d´aquests  criteris,  el  tercer  nivell  és  el  d´indicadors,  es 
tracta  bàsicament  dels  elements  que  es  poden  valorar  o  quantificar  (seguint  l´exemple  del 
criteri dels costos d´implantació: €/m3 del moviment de terres...etc). És a dir, imaginant l´arbre 
com una mena de matriu, hi haurà sempre tres columnes (nivells), i n files (les branques, que 
seran tantes com requeriments calguin per prendre la decisió). 

Tot  i  dissenyar‐se  l´arbre  de  d´esquerra  a  dreta,  el  procediment  de  càlcul  és  de  dreta  a 
esquerra. És a dir, coneixent els indicadors, es calcula la valoració dels criteris, i amb aquestes 
es  poden  obtenir  les  valoracions  dels  requeriments,  tot  assignant  pesos  a  criteris, 
requeriments i valoració dels indicadors per poder ponderar els resultats. A la imatge següent 
s´esquematitza tant l´arbre de decisió com el procediment. 

 

Figura 1. Esquema de l´arbre de decisió. Font: Manual Mives (2009). 
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3.2 Funcions de valor 

Com  ja s´ha comentat, el mètode comença valorant els  indicadors.  I aquí és on es diferencia 
aquest  mètode  amb  l´anàlisi  multicriteri  clàssic.  La  valoració  dels  indicadors  es  realitza 
mitjançant unes funcions matemàtiques que són totalment objectives, i que es poden adaptar 
al comportament de cada indicador. És a dir, es tracta d´un mètode flexible a les necessitats de 
la decissió, podent donar més importància a un aspecte o altre, i també potenciar el valor d´un 
rang d´indicadors  respecte un  altre dins de  la pròpia parametrització.  Les  funcions de  valor 
permeten comprar  indicadors amb unitats de mesura diferents, transformant  la quantificació 
d´una variable o atribut a una variable adimensional compresa entre 0    i 1. A  l´eix d´abcisses 
trobem  les  valoracions  dels  indicadors  o  atributs,  i  en  les  ordenades  l´índex  de  valor  dels 
indicadors proporcionats per la funció de valor respectiva.  

 

Figura 2. Representació gràfica de la funció de valor. Font: Manual Mives (2009) 

De forma genèrica, les funcions de valor tenen la següent estructura, on: 

 

Equació 1. Forma de les funcions de valor. Font: Manual Mives (2009) 

B = és un factor que permet que els valors de la funció estiguin entre 0 i 1, aquest valor s´obté 
a partir de l´equació: 

 

Equació 2. Obtenció del paràmetre B. Font: Manual Mives (2009) 
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Xmin = Valor mínim de les abscisses 

Xmax= Valor màxim de les abscisses 

Pi = Factor de forma que defineix si la corba és concava, convexa, lineal o en forma d´esse. 

Ci= Aproximació de l´abscissa punt d´inflexió 

Tot modificant aquests paràmetres obtindrem  la  funció que millor s´adapti al comportament 
de  l´indicador,  a  la  taula  següent  es  resumeixen  els  valors  de  referència  per  configurar  les 
funcions. 

Forma  Pi  Ki 
Còncava  <0,75  >0,9 
Convexa  >2  <0,1 
Lineal  1  0 
S suau  2<Pi<4  0,1<Ki<0,2 
S forta  4<Pi<10  0,1<Ki<0,2 

Taula 1. Valors de referència per a les funcions de valor. Font: Manual Mives (2009) 

3.3 Assignació de pesos 

En la decisió multicriteri és habitual que alguns aspectes tinguin més rellevància que uns altres. 
La  manera  d´expressar  aquest  fet  és  mitjançant  els  pesos  (o  ponderacions),  que  són  les 
mesures que es donen a la importància relativa dels diferents aspectes. L´assignació de pesos 
es realitza dins d´una mateixa ramificació, és a dir es comparan aspectes que són homogenis. 
Existeixen principalment tres estratègies d´assignació de pesos.  

La  primera  és  l´assignació  directa.  És  a  dir,  sense  cap  càlcul  previ  s´assigna  un  percentatge 
d´importància relativa a tots els aspectes. És adequat quan hi ha pocs elements de comparació 
o bé quan es tenen molt clars els pesos de cada aspecte. 

La segona s´anomena el mètode de les proporcions. Es basa en la comparació de cada aspecte 
amb un altre considerat de referència. És fàcil quan un aspecte destaca molt per sobre la resta. 
El funcionament és el següent: si existeixen n aspectes es comparen tots amb el de referència, 
considerant  la  importància del valor de referència com a 1,  i anomenant  la  importància de  la 
referència sobre l´altre aspecte com a Ii, el pes s´obtindrà de la següent manera. 

 

Equació 3. Formulació per l´assignació de pesos. Font: Manual Mives (2009) 

El tercer mètode es  l´analític  jeràrquic  (Analythical Hierachy Process‐ AHP)  ( Saaty, 1980). En 
aquest cas es comparan tots els elements entre ells, segons la taula proposada per Saaty. 
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 El resultat d´aquesta comparació és una matriu. Els pesos s´obtenen a partir de  l´autovector 
de la matriu. L´adequació o no de la matriu de comparació es pot comprovar mitjançant l´índex 
de consistència. 

 

Equació 4. Índex de consistència. Font: Manual Mives (2009) 

3.4 Obtenció de l´index de valor 

Tal  com  s´ha  intentat  il∙lustrar  en  l´apartat  3.2.1,  l´obtenció  de  l´índex  de  valor  de  cada 
alternativa  comença per la valoració dels indicadors mitjançant la funció de valor. El valor dels 
criteris, s´obté sumant el producte del valor de cada indicador pel seu pes, tots de la mateixa 
branca  que  l´indicador.  El  valor  dels  requeriments  s´obté  de  la mateixa manera,  és  a  dir 
sumant  tots  els  productes  del  valor  dels  criteris  pel  seu  pes.  Finalment,  l´índex  de  valor 
s´aconsegueix mitjançant el sumatori dels productes de valor de cada requeriment pel seu pes. 
Aquest procediment s´il∙lustra a les següents expressions: 

 

 

 

Equació 5. Obtenció ordenada dels elements per calcular l´índex de valor. Font: Manual Mives (2009) 

4. ANÀLISI DE LES ALTERNATIVES PROPOSTES 

Es projecta  la depuradora de Sant Elies per a una població màxima  futura de 700 habitants 
equivalents i una DBO5 d´arribada a la planta de 42 kg/dia. Es consideren 3 alternatives: 

‐ Solució zero: la no actuació 
‐ Connexió amb una EDAR propera 
‐ Construcció d´una nova EDAR 

 
4.1 Solució zero. A0 

Aquesta alternativa suposa  la no actuació, és a dir, deixar  la població en el seu estat actual. 
Això  implica mantenir el  sanejament mitjançant  fosses  sèptiques    i alguns abocaments a  les 
rieres de la zona.  
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4.2.2 Sant Pere Sacarrera (A2.2) 

Sant Elies no està connectat a la depuradora de Sant Pere Sacarrera malgrat a estar només a 2 
kilòmetres de distància. El principal motiu és que no disposa de  xarxa de  sanejament, però 
podria connectar‐se en un futur? Sant Pere Sacarrera té una població de 919 habitants (on hi 
consten també els habitants de l´urbanització La Font del Bosc), però la EDAR està dissenyada 
per 1170 habitants equivalents. 

Tenint  en  compte  que  actualment  Sant  Elies  té  293  habitants,    farien  un  total  de  1212. 
Sobrepassa el  límit, però ambdues xifres són similars. Ara bé, atesa  la seva capacitat aquesta 
instal∙lació no podria assolir cap increment poblacional, de manera que el disseny tindria molt 
poca  vigència  (malgrat  que  les  actuals  previsions  de  creixement  de  població  no  són  gens 
optimistes).  D´altra  banda,  això  és  així  només  tenint  en  compte  la  població,  sense  fer  cap 
consideració envers les explotacions agropecuàries, futures instal∙lacions...etc.  Per tot això, es 
considera que  la EDAR de Sant Pere Sacarrera no pot assolir el sistema de sanejament de  la 
urbanització  de  Sant  Elies  a  llarg  termini.  Ara  bé,  en  aquest  estudi  es  valorarà  la  possible 
ampliació d´aquesta  instal∙lació, per comprovar si amb aquesta mesura  la EDAR podria fer‐se 
càrrec del sanejament de la urbanització de Les Pinedes de Sant Elies. 

4.3 Construcció d´una nova EDAR a Sant Elies (A3) 

Hi ha dos arguments principals a favor de construir una nova EDAR a Sant Elies. El primer, el 
posicionament de l´ACA mitjançant el PSARU . És a dir, tal com es mostra a la següent taula, hi 
ha quatre nuclis de població a part de Sant Elies que també surten als llistats del PSARU (com a 
futures  actuacions  o  com  a  candidates  per  constar‐hi). De  totes  elles,  Sant  Elies  és  el més 
poblat, i malgrat que no disposi de xarxa de clavegueram, dos dels nuclis abans esmentats amb 
menys població i sense xarxa de clavegueram ( Can Xombo, Monterrei parc) també hi consten 
als llistats. És a dir, sembla que hi ha preferència a construir EDAR per a petits nuclis que grans 
estacions depuradores amb molts quilòmetres d´emissaris. D´altra banda, tal com s´ha pogut 
veure en la figura anterior, els nuclis de Mediona estan molt dispersats pel territori, de manera 
que en totes les situacions els col∙lectors serien de gran longitud. 

Programades i a programar  Habitants Xarxa de Clavegueram Distància relativa (km) 
Sant elies  293  No, fossa sèptica  ‐ 

Les cases de can pardo  154  Si  9 
Can xombo  51  No  7 
Can paixano  29  Si  5 

Monterrei parc  20  No  3 
Taula 2. Nuclis de Mediona als llistats del PSARU. Font: Elaboració pròpia a partir de la Memòria 
de l´Agenda 21 de l´Alt Penedès. 

El  segon  argument  a  favor  de  la  nova  EDAR  és  el  fet  de  que  dins  de  la  redacció  del 
“Projecte  d´urbanització  del  pla  parcial  “Sant  Elies”  al  municipi  de  Mediona”  (Projectes 
Urbanístics Catalunya, 2010)  ja es té en compte on col∙locar  la EDAR, en consonància amb  la 
construcció  de  les  futures  xarxes  de  serveis  (com  ja  s´ha  comentat  anteriorment,  gairebé 
inexistents fins ara). És a dir la construcció de la EDAR s´engloba dins d´un projecte més ampli, 
el  d´urbanitzar  i  regularitzar  un  nucli  de  població.  En  aquest  sentit,  es  reduirïen  costos 
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marginals  i  el  projecte  general  es  podria  enllestir  completament  en  una  única  direcció, 
minimitzant les afectacions per les obres al mínim. 

4.4 Arbre de presa de decisió 

Seguint la metodologia abans exposada, a continuació es mostra l´arbre de decisió sobre el 
que es basarà l´anàlisi de les alternatives propostes. Aquest arbre té tres requeriments ( 
Ambiental, Social i Econòmic), tots tres amb el mateix pes. Els criteris en aquest cas no són 
representatius, ja que cada branca només en té un.  

Els requeriments ambientals tenen tres indicadors: impacte visual (25% del pes), impacte 
acústic (25% de la decisió) i efectes a l´entorn (50%). Aquest últim indicador té mes pes que la 
resta perquè engloba més conceptes. Els indicadors socials són els beneficis aportats i 
l´acceptació social de cada alternativa, amb el mateix pes pels dos. Finalment, els indicadors 
econòmics fan referència als costos d´implantació (40%) i els costos de manteniment (60%), 
amb més pes pel segon aspecte perquè el cost d´implantació es amortitzable per la llarga vida 
útil de la EDAR, mentre que els costos de manteniment s´han d´assolir al llarg de tota la vida 
útil. 

PES  REQUERIMENTS  PES  CRITERIS  PES  INDICADORS 

0,33  Ambiental  1 
Impacte 
ambiental 

0,25  Impacte visual 
0,25  Impacte acústic 
0,5  Efectes a l´entorn 

0,33  Social  1  Impacte social 
0,5  Beneficis aportats 
0,5  Acceptació social 

0,33  Econòmic  1 
Impacte 
econòmic 

0,4  Costos de construcció 

0,6  Costos de manteniment 
Taula 3. Arbre de decisió de les alternatives propostes. Font: Elaboració pròpia 
 

4.5 Requeriments ambientals 

Els  requeriments  ambientals  queden  representats  amb  el  criteri  de  l´impacte  ambiental, 
valorat mitjançant  tres  indicadors:  impacte  visual,  impacte  acústic  i  els  efectes  a  l´entorn. 
Aquest últim indicador representa totes les afectacions sobre el medi natural conseqüència de 
cada  alternativa,  ja  sigui  perill  de  contaminació  d´aqüífers,  impacte  per  la  instal∙lació  de 
col∙lectors...etc. 

Tots tres indicadors es mesuren mitjançant una funció de valor que intenta emular una recta. 
Aquesta  funció  serà  utilitzada  en  tots  aquells  criteris  en  que  el  valor mesurat  de  la  funció 
s´obtingui d´un atribut. Aquesta  funció,  concretament, és una part del mètode anàloga a  la 
selecció multicriteri. Els paràmetres de la funció de valor són els següents: 

Paràmetres Valor 
Xmin 0 
Xmax 10 

Valor de Ci 5 
Valor de Ki 0,01 
Valor de Pi 1 
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Valor de Bi 50,50 
Taula 4. Paràmetres de la funció de valor dels indicadors ambientals. Font: elaboració pròpia 

 

Figura 4. Funció de valor recta. Font: Elaboració pròpia 

A  continuació  es  mostren  les  valoracions  obtingudes  per  cada  alternativa  en  els  tres 
indicadors. En  relació amb  l´impacte visual,  la pitjor valoració  la  té  l´alternativa  zero,  ja que 
veure abocaments d´aigua sense tractar amb  la fauna habitual asociada (insectes, rates...) és 
desagradable  desde  el  punt  de  vista  dels  humans.  D´altra  banda,  com mes  lluny  estigui  la 
depuradora menys  impacte visual existirà desde el punt de vista dels habitants de Sant Elies, 
per això la alternativa A2.1 (Sant Joan de Mediona) és la més valorada de les altres tres. 

 

 

Figura 5. Valoració dels indicadors ambientals. Font: Elaboració pròpia 
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4.5.1 Valoració dels requeriments ambientals 

Tenint  en  compte  els  pesos  d´indicadors  i  requeriments,  l´avaluació  conjunta  dels 
requeriments ambientals es resumeix, gràficament, en la següent figura: 

 

Figura 6. Valoració dels requeriments ambientals. Font: Elaboració pròpia 

La opció més valorada en aquest aspecte és la de connectar amb Sant Joan de Mediona, ja que 
com s´ha vist anteriorment els seus  indicadors són els més equilibrats,  i en estar allunyat del 
nucli de Les Pinedes de Sant Elies els impactes visual i acústic són molt menors. La valoració de 
Sant Pere Sacarrera  i una nova EDAR a Sant Elies   obtenen  la mateixa valoració. Molt  lluny 
queda l´alternativa zero, ambientalment insostenible. 

4.6 Requeriments socials 

Els requeriments socials es representen mitjançant dos criteris: els beneficis aportats i 
l´acceptació social. En ambdós casos, la funció de valor emprada serà la mateixa recta 
utilitzada en el cas anterior (4.6). 
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Figura 7. Valoració dels indicadors socials. Font: Elaboració pròpia 

En  la  figura anterior es  resumeixen  les valoracions dels criteris  socials. Aquestes valoracions 
s´han obtingut a partir de l´assignació d´atributs a cada proposta (notes). S´ha considerat que 
els  beneficis  aportats  són  iguals  sigui  quina  sigui  la  alternativa  de  tractament  sempre  que 
inclogui  la depuració. D´altra banda, en  l´acceptació social s´ha considerat com que es veuria 
millor el fet de tenir una EDAR pròpia al nucli que no pas compartida amb un altre (una qüestió 
merament psicològica). 

4.6.1 Valoració dels requeriments socials 

La valoració dels requeriments socials segueix la mateixa tendència mostrada pels indicadors: 
molta igualtat entre tres de les alternatives, i nul∙la valoració per la no actuació. 

 

Figura 8. Valoració dels requeriments socials. Font: Elaboració pròpia 
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4.7 Requeriments econòmics 

Els requeriments econòmics es valoren mitjançant dos indicadors: els costos d´implantació i els 
costos  de manteniment.  En  aquest  cas,  les  funcions  de  valor  no  seran  rectes,  ja  que  els 
indicadors  emprats  són  dades  numèriques  (medicions,  amb  unitats).  A  continuació  es 
mostraran els paràmetres i gràfiques de les dues funcions de valor. 

Paràmetres Valor 
Xmin 2000000 
Xmax 0 

Valor de Ci 150000 
Valor de Ki 0,11 
Valor de Pi 1 
Valor de Bi 1,30 

Taula 5. Paràmetres de la funció de valor dels costos d´implantació. Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 9. Gràfica de la funció de costos d´implantació. Font: Elaboració pròpia 

 

Paràmetres Valor 
Xmin 40 
Xmax 0 

Valor de Ci 3 
Valor de Ki 0,15 
Valor de Pi 1 
Valor de Bi 1,16 

Taula 6.Paràmetres de la funció dels costos de manteniment. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 10. Gràfica de la funció de costos de manteniment. Font: Elaboració pròpia 

 

El procediment per calcular els costos d´implantació,  i utilitzar aquestes dades per obtenir  la 
valoració mitjançant  la  funció  de  valor  és  senzill.  En  primer  lloc,  es  tindran  en  compte  uns 
preus indicatius unitaris de referència utilitzats habitualment en projectes d´aquest  tipus. Amb 
aquests preus, i tenint en compte les medicions aproximades de cada alternativa, es calcularan 
els costos d´implantació. 

Col∙lector (€/ml)  200
Pou de registre (€/u)   700
Estació de bombeig (€/u)  17500
Ampliació EDAR (€)  200000
Moviment de terres (€/med)  50000

Taula 6. Preus indicatius dels costos d´implantació. Font: Elaboració pròpia 
 

Paràmetres  A0  A 2.1  A2.2  A3 
Distancia (m)  0  7000  2500  500 
Col∙lector  0  1400000  500000  100000 
Pou de registre (€/u)   0  98000  35000  7000 
Estació de bombeig (€/u)  0  17500  17500  17500 
Ampliació EDAR (€)  0  200000  100000  100000 
Moviment de terres (€/med)  0  125000  87500  87500 

Total (€)  0  1847500  742500  312500 
Taula 7. Costos d´implantació de cada alternativa 

Per obtenir la valoració dels costos de manteniment es farà servir una metodologia semblant. 
A partir d´un valor de  referència  (25 €/ habitant∙ any) es  calcularà el  cost del manteniment 
anual mitjançant  uns  coeficients  de majoració  que,  principalment,  representaran  l´augment 
del cost de manteniment per qüestions  relatives a col∙lectors, augment de  la capacitat...etc. 
Seguint aquesta idea, el cost de manteniment es resumeix a la següent taula: 

Paràmetres  A0  A 2.1  A2.2  A3 
Manteniment (€/hab∙any)  0  37,5  31,25  25 

Taula 8. Cost de manteniment. Font: Elaboració pròpia 
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Fent servir totes aquestes dades (funcions, paràmetres i costos calculats) s´obtenen les 
valoracions dels indicadors econòmics, resumits en la següent figura: 
 

 

Figura 11. Gràfic de la valoració dels indicadors econòmics. Font: Elaboració pròpia. 

 L´aspecte  econòmic  és  l´únic  on  l´alternativa  zero  té  la millor  valoració,  ja  que  no  té  cap 
inversió  directa.  Evidentment  a  llarg  termini  els  costos  derivats  de  la  degradació  ambiental 
serien molt elevats, però en aquest requeriment només es valora  la  inversió monetària.   Per 
contra, la alternativa d´ampliar la EDAR de Sant Joan de Mediona i connectar‐la amb Sant Elies 
és  la  pitjor  valorada,  amb  una  diferència molt  important  comparant‐la  amb  les  altres  dues 
alternatives.  

La valoració completa dels requeriments econòmics es resumeix en  la següent gràfica, on es 
segueix la mateixa tendència  envers els indicadors.  

 

Figura 12. Valoració dels requeriments econòmics. Font: Elaboració pròpia 
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4.8 Càlcul de l´index de valor 

Seguint la metodologia exposada en l´apartat 3. Metodologia aplicada, i amb la informació de 
tots els indicadors i requeriments obtinguts anteriorment, es pot procedir a calcular l´index de 
valor per determinar quina és la millor alternativa. 

En el següent gràfic  es mostren els índex de valor per cada una de les alternatives proposades. 
Les dues més valorades són connectar amb  la EDAR de Sant Pere Sacarrera (A2.2)  i una nova 
EDAR  a  Sant  Elies  (A.3).  La  diferència  entre  elles,  però,  és  de  0.8  punts.  Es  tracta  d´una 
diferència apreciable, de manera que tenint en compte tots els indicadors i criteris en els qual 
s´ha basat aquesta elecció, el resultat és que la millor alternativa és construir una nova EDAR a 
la urbanització Les Pinedes de Sant Elies. 

 

Figura 13. Índex de valor Font: Elaboració pròpia 

4.9 Selecció de la millor proposta 

Construir una nova EDAR a Sant Elies és més car que un sistema d´emissaris. Però tractant‐se 
d´una  actuació  a  trenta  anys,  aquesta  inversió  és  fàcilment  amortitzable. D´altra  banda,  el 
manteniment  del  sistema  d´emissaris  és  més  difícil  i  car,  sobretot  per  les  necessitats  de 
bombament,  i aquest aspecte hauria de tenir més pes per la vida útil de la instal∙lació. Tenint 
en  compte  les obres necessàries,  la nova  EDAR  requerirà més obra  civil, però  els  emissaris 
necessitaran més moviment de terres, tot això sense oblidar el fort desnivell i les pendents del 
terreny. Seguint aquesta  línea, els  col∙lectors  són més difícils de monitoritzar  i mantenir, de 
manera que les averies són més probables. En cas d´avaria dels col∙lectors, els serveis afectats 
tindran més  impacte;  i  en  cas d´avaria de  la  EDAR de  Sant Pere  Sacarrera,  el  cabal d´aigua 
sense  tractar generaria un  impacte ambiental més gran en comparació a un  sistema de dos 
EDAR on una presenta problemes de funcionament. En aquest sentit, la nova EDAR a Sant Elies 
és una opció més favorable. 

 A més, tal com ja s´ha vist, a llarg termini la EDAR de Sant Pere Sacarrera no podria assolir un 
increment poblacional en cas de tractar l´aigua dels dos nuclis, un aspecte important ja que en 
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un període de  temps  com el que es  valora és probable que  la població  creixi en un o altre 
moment. Des d´aquest punt de vista, construir una nova EDAR és la millor alternativa. 

Tenint  en  compte  aspectes  ambientals,  un  sistema  d´emissaris  té  molt  menys  impacte 
ambiental (ni contaminació acústica, ni males olors, ni impacte visual), i l´impacte ambiental a 
Sant Pere Sacarrera  tindria un  increment marginal molt assolible.   Malgrat que connectar  la 
xarxa a la EDAR de Sant Pere Sacarrera és la millor opció des d´un punt de vista ambiental, no 
s´ha d´ignorar el perill de que una avaria acabi en una contaminació de les aigües subterrànies.  

Malgrat que tècnicament les alternatives A2.2 i A.3 són semblants, l´estudi dóna avantatge a la 
última. És a dir, la construcció d´una nova EDAR té millor valoració que l´ampliació de la EDAR 
de Sant Pere Sacarrera. Aquesta informació i els arguments exposats anteriorment (Apartats 
2.1 i 2.2 del present Annex) fan considerar que la millor opció és construir una EDAR a la 
urbanització Les Pinedes de Sant Elies. 

5. SELECCIÓ DE LA UBICACIÓ 

En aquest cas es valoren 3 alternatives, tal com es pot veure en la següent figura: 

 

 

Figura X. Alternatives a la ubicació de l´EDAR. 

5.1 Alternativa 1: Ubicació propera Nord (A1.1) 

La proposta d´ubicació de  l´EDAR és al nord del poble, a una cota  inferior a  la resta de  la 
població  per  poder  aprofitar  el  pendent.  Aquest  és  l´espai  reservat  en  el  projecte  de 
reparcel∙lació, que es va redactar amb l´assessorament de tècnics de l´ACA.  
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5.2 Alternativa 2: Ubicació allunyada al Nord (A1.2) 

Aquesta alternativa és semblant a l´anterior, però més allunyada del nucli urbà. 

5.3 Alternativa 3: Ubicació al Sud (A2) 

La  última  alternativa  consisteix  a  construir  la  EDAR  a  la  vessant  oposada,  la  distància  és 
il∙lustrativa, s´ha escollit aquesta principalment per tenir un terreny pla. 

5.4  Criteris i indicadors de selecció 

Els criteris per seleccionar la millor ubicació són semblants als anteriors, amb la diferència dels 
pesos  de  cada  indicador  i  la  inclusió  de  la  pudor  com  a  indicador  ambiental,  per  la  seva 
incidència davant dels veïns. Els criteris es resumeixen en la següent taula: 

Requeriments  Pes  Criteris  Pes  Indicadors 

Ambiental  1  Impacte ambiental
0,25  Impacte visual 
0,25  Impacte acústic 
0,5  Pudor 

Social  1  Impacte social 
0,5  Beneficis aportats 
0,5  Acceptació social 

Econòmic  1  Impacte econòmic 
0,6  Costos de construcció 

0,4  Costos de manteniment 
Taula 5. Arbre de decisió de les alternatives propostes. Font: Elaboració pròpia 

5.4.1 Requeriments ambientals 

La millor alternativa en els requeriments ambientals és la opció més llunyana, al sud del nucli. 
La distància és la principal causa que minimitza els impactes ambientals, en aquest cas. 
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5.4.2 Requeriments socials 

Es considera que els beneficis aportats són iguals per a totes les alternatives, la diferència és la 
menor  acceptació  social  de  la  primera  alternativa  per  les molèsties  originades  per  ser  tant 
propera als veïns. 

 

 

5.4.3 Requeriments econòmics 

La millor alternativa atès el criteri econòmic és la primera opció. Menys distància de col∙lectors 
implica menys  construcció,  i menors  costos  de manteniment.  Aquest mateix  punt  de  vista 
atribueix una millor puntuació a la segona alternativa del nord del poble respecte l´alternativa 
sud.  
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5.4.4 Índex de valor i selecció de la millor solució 

Atès l´índex de valor, hi ha pocs dubtes de que la millor ubicació és la segona, al nord del poble 
però allunyada respecte la prevista per l´Ajuntament.  

 

 

Tot i que aquest resultat sembla prou discriminatori, aquests mètodes d´anàlisi sempre tenen 
una  certa  subjectivitat  a  l´hora  de  definir  les  funcions  de  valor.  En  aquest  sentit,  es  pot 
argumentar la conveniència d´aquesta alternativa des d´altres punts de vista. En primer lloc, es 
pot  descartar  la  primera  opció  malgrat  que  sigui  la  prevista.  La  distància  a  les  parcel∙les 
habitades és  inferior a 50 metres. Tot  i no haver una regulació específica en aquest sentit, es 
recomana  que  aquesta  distància  sigui  com més  gran millor,  amb  un  llindar mínim  de  200 
metres. Els costos constructius són inferiors, però a la llarga l´afectació als veïns fa que aquesta 
no sigui la millor opció. 

La ubicació a la vessant sud del poble té l´avantatge de poder construir en un terreny més pla, 
però  els  costos  de manteniment  i  construcció  serien més  grans.  D´altra  banda,  l´EDAR  es 
trobaria a la vessant menys poblada del nucli, de clavegueram. És a dir, una ubicació al sud no 
és òptima amb les condicions previstes (el 90% de les parcel∙les queden a la vessant notd).. 

 

Figura 14. Ubicació de la EDAR. Font: Mapa ICC 
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La última opció és  la més equilibrada. D´una banda queda al nord del poble, de  segons  les 
previsions. D´altra banda es pot inserir raonablement bé al terreny. I per últim, l´impacte sobre 
la  vida dels  veïns es minimitza per que  augmenta  la distància  amb el nucli.  Es  tracta d´una 
solució  intermitja, però que és  la més eficient  i per aquest motiu serà  la ubicació que  tindrà 
l´EDAR. 

 

6. SELECCIÓ DEL MÈTODE DE TRACTAMENT 
6.1 Alternatives de tractament 

Tant els criteris de sel∙lecció com les alternatives de tractament s´han extret del “Manual para 
la  implantación  de  sistemas  de  depuración  para  pequeñas  poblaciones”  (CEDEX,  2009).  El 
llistat d´alternatives suggerides al manual per a  la  implantació de sistemes de depuració per 
poblacions petites es el següent. 

TRACTAMENT  ACRÒNIM 
Tanc Imhoff   TI 
Llacunatge  LA 
Aiguamoll de flux subsuperficial vertical   HSFV 
Aiguamoll de flux subsuperficial horitzontal  HSFH 
Filtre de torba  FT 
Filtre de sorra  FA 
Contacte Biològic Rotatiu  CBR 
Llit Bacterià   LB 
Aeració prolongat   AP 
Reactors Seqüencials   SBR 
Biopel∙lícula sobre llit mòvil  MMBR 

Taula 9. Llistat d´alternatives. Font: Manual d´instal∙lació de sistemes de sanejament per a petites poblacions 
(CEDEX, 2010). 

Tal com es pot veure a  la següent  imatge, gairebé  totes  les alternatives són viables per una 
EDAR de disseny al voltant de 1000 habitants equivalents. Algunes  són més adequades que 
altres, però el criteri de selecció de població no es considerarà excloent. S´entèn que com més 
alternatives es comparin, amb diferents nivells de detall progressivament, més òptima serà la 
selecció. 

Tecnología 
Rang de població 

50 - 200 200 - 500 500 - 1000 1000 - 2000 
TI Òptim - 
LA -   Òptim 

HSFV Òptim Bo 
HSFH Òptim Bo 

FT Òptim Bo 
FA Òptim Bo 

CBR Bo Òptim 
LB   Òptim 
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AP Bo Òptim 
SBR Bo Òptim 

MMBR -   Òptim 
Figura 10. Classificació de tractaments per població. Font: Manual d´instal∙lació de sistemes de sanejament 

per a petites poblacions (CEDEX, 2010). 

La fossa sèptica no es valorarà perquè el seu rang de població no aplica. La decantació primària 
tampoc es  tindrà en  compte  com  a  tractament  individual, principalment per  falta de dades 
dins del manual, ja que sí que es té en compte dins de combinació de tècniques. 

6.1.1 Tanc Imhoff (TI) 
 
El  tanc  Imhoff  és  un  sistema  senzill  de  tractament  primari  de  les  aigües  residuals,  que  en 
aquest  cas  hauria  de  ser  completat  mitjançant  un  altre  sistema  de  tractament,  ja  sigui 
d'aplicació superficial, de llacunatge o un tractament convencional.  
 

 
Figura 15. Tanc Imhoff. Font: www.ssmwm.info 

 
El tanc Imhoff consta d'un dipòsit en què se separa la zona de decantació, que s'ubica a la part 
superior, de la de digestió, situada a la part inferior. Els sòlids que sedimenten travessen unes 
ranures que hi ha al fons del compartiment superior, passant a l'inferior per a la seva digestió a 
temperatura  ambient.  S'empra  com  a  tractament  previ  a  l'aplicació  del  terreny,  biodiscos, 
filtres  percoladors,  etc.  i  suposa  una millora molt  notable  respecte  del  funcionament  de  la 
fossa sèptica.  
 
Un  tanc  Imhoff sol ser de  formigó, prefabricat o construït  in situ. Si  la població és menor de 
500 habitants equivalents se solen construir circulars o quadrats amb un sol punt de recollida 
al centre. Per tancs més grans es dissenyen rectangulars i amb més d'un punt de recollida. Es 
busca  construir  enterrats.  Si  les  condicions  del  terreny  no  ho  permeten  poden  ser 
semienterrats però tindran menys capacitat d'amortiment tèrmica  i el que és més  important, 
pot ser necessari el bombament augmentant els costos de construcció.  
 
L'únic  manteniment  necessari  és  treure  periòdicament  les  escumes  que  s'acumulen  a  la 
superfície  i extreure els fangs acumulats. La  instal∙lació d’un tanc  Imhoff presenta avantatges 
com evitar els costos de construcció, explotació i manteniment del decantador primari. 
 

6.1.2 Llacunatge (LA) 
 
Existeixen moltes tipologies de llacunes, i en aquest cas, per a una menor ocupació de l’espai, 
s’estudiarà  el  llacunatge  artificial.    En  el  llacunatge  artificial,  es  subministra  aire  per mitjà 
d’airejadors  de  superfície  o  difusors.  D’aquesta  manera  s’aconsegueix  reduir  la  superfície 
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necessària  pel  tractament.  Les  llacunes  d’aquest  tipus  s’anomenen  llacunes  airejades  o 
aeròbies. Aquest tipus de tractament requereix, generalment, un sistema de pretractament al 
inici, amb reixes de desbast, sorra i desgreixador.  
 
És  un  procés  de  tractament  que  es  duu  a  terme  en  un  medi  aquàtic,  on  es  produeixen 
reaccions químiques, físiques  i biològiques que depuren  l’aigua. Segons  la quantitat d’energia 
que  se  subministra  poden  ser  de  mescla  completa  (se  subministra  el  total  de  l’energia 
necessària)  o  llacunes  airejades  facultatives  (se  subministra  una  fracció  de  l’energia  total 
necessària). En el primer tipus de llacunes, poden disposar‐se clarificadors per a la decantació i 
recirculació de sòlids, en aquest cas es  tracta principalment d’un procés de  fangs actius. Les 
despeses d’energia són importants, tot i que la resta de despeses de manteniment i explotació 
són menors.  La profunditat en aquest  tipus de  llacunes oscil∙la entre 2  i 6m,  i els  temps de 
retenció de 3 a 10 dies, el fet que el temps de retenció sigui menor que en llacunes facultatives 
fa que l’espai necessari també ho sigui.  
 
El llacunatge per aeració s’utilitza indiferentment amb aigües urbanes i industrials, és habitual 
que després d’un llacunatge per aeració en vingui un altre (facultatiu, anaerobi, de maduració, 
etc.). Normalment, el sistema de tractament per  llacunatge  inclou  llacunes de diferents tipus 
connectades en sèrie i/o en paral∙lel.  
 

 
Figura 16. Esquema de sistema de llacunatge. Font: Institut tecnològic de Canaries 

 
6.1.3 Aiguamolls artificials (HASV/HASH) 

 
Els  aiguamolls  artificials  són  sistemes  de  depuració  on  es  reprodueixen  els  processos 
d´eliminació  de  contaminants  que  tenen  lloc  en  zones  naturals  humides.  L´aigua  a  tractar 
circula a través d´un substrat filtrant  i/o de  la vegetació. El substrat actua com a suport de  la 
vegetació  i  permet  fixar  la  població  microbiana  (formant  una  biopel∙lícula).  La  vegetació 
proporciona  la  superfície  adequada  per  el  desenvolupament  de  la  biopel∙lícula,  es  tracta 
d´espècies que habitualment colonitzen aiguamolls (joncs, helòfits...).  
 
En  primera  instància,  els  aiguamolls  artificials  es  poden  classificar  en  superficials  o 
subsuperficials (dins dels subsuperficials es poden dividir en flux vertical o flux horitzontal), en 
funció  del  model  de  circulació  de  l´aigua:  superficial  o  subterrània.  Comparant  ambdues 
tipologies, els superficials són més econòmics i permeten una millor integració a l´entorn. Per 
contra, poden provocar males olors, augment dels insectes, i tenen major afectació pels canvis 
de temperatura. 
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Figura 17. Esquema d´ aiguamoll artificial superficial. Font: Manual d´implantació de sistemes de 
depuració per a petites poblacions 
 

 
Figura 18. Esquema d´ aiguamoll artificial subsuperficial de flux horitzontal. Font: Manual d´implantació 

de sistemes de depuració per a petites poblacions 
 

 
Figura 19. Esquema d´ aiguamoll artificial subsuperficial de flux vertical. Font: Manual d´implantació de 

sistemes de depuració per a petites poblacions 
 

6.1.4 Filtres intermitents de sorra (FA) 
 
Els filtres intermitents de sorra son llits de sorra poc profunds (0.6 – 1 m), dotats d´un sistema 
superficial de distribució de l´aigua a tractar amb un drenatge inferior per la recollida dels 
efluents. Les aigües residuals, desprès d´un pretractament, travessen verticalment el substrat 
filtrant.  En aquest substrat es desenvolupa una pel∙lícula bacteriana al voltant de les partícules 
de sorra,  que es manté sense saturar en condicions aeròbies, per la ventilació del sistema de 
drenatge inferior. 
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Figura 20. Esquema dels filtres intermitents de sorra. Font: Manual d´implantació de sistemes de 

depuració per a petites poblacions 
 
 
 

6.1.5  Filtre de torba (FT) 
 
La tecnologia dels filtres de torba té un funcionament semblant als filtres de sorra, la principal 
diferència és l´ús de la torba com a material filtrant. Les aigües residuals que passen per la 
turba pateixen una sèrie de processos físics, químics i biològics que donen com a resultat uns 
efluents depurats. El potencial d´eliminació de la turba es deu, principalment, a la seva elevada 
polaritat i porositat. Les capes del sistema filtrant són turba, graveta i grava, aquestes dues 
últimes capes només serveixen com a suport, ja que la major part de la de l´eliminació recau 
en la torba. 
 
Els principals avantatges són que no consumeix energia, requereix poc espai  i els sues equips 
són  molt  senzills.  Per  contra,  el  seu  rendiment  no  es  molt  elevat,  queda  afectat  per  les 
condicions  meteorològiques  i  suposa  una  inversió  periòdica  en  materials  i  mà  d´obra  en 
reposició. 
 

 
Figura 21. Esquema dels filtres intermitents de torba. Font: Manual d´implantació de sistemes de 

depuració per a petites poblacions 
 

6.1.6 Contactor biològic rotatiu (CBR) 

Els  contactors  biològics  rotatius  són  uns  sistemes  de  tractament  d´aigües  residuals,  on  els 
microorganismes es troben adherits a un material suport. Aquest material gira semisubmergit 
(aproximadament un 40% de la seva superfície), en l´aigua a depurar . 
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En girar molt  lentament  (1‐2  rpm), el  suport s´exposa alternativament a  l´aigua  i a  l´aire, de 
manera que es desenvolupa de forma natural i gradual una biomassa bacteriana que utilitza el 
substrat com a matèria orgànica soluble prenent l´oxigen necessari per la respiració de quan el 
contactor  queda  fora  de  l´aigua.  L´esforç  tallant  de  la  rotació  del  dispositiu  fa  que  es 
desprengui l´excès de biomassa, alhora que evita la decantació de la biomassa que es desprèn i 
d´altres sòlids. S´estima que el 90% de la biomassa es troba adherida al rotor. 

 

Figura 22. Esquema contactor biològic rotatiu. Font: Manual d´implantació de sistemes de depuració per 
a petites poblacions 

 

6.1.7  Llit bacterià (LB) 

El  sistema  de  llit  bacterià  és  una  de  les  variants  més  tradicionals  dels  processos  per 
biopel∙lícula.  Es  tracta  d´un  procés  aerobi,  on  l´aigua  residual  percola  per  gravetat  a  través 
d´un material de  farcit, que  constitueix  el material  suport on  es desenvolupen  i  creixen  els 
microorganismes. El material de farcit poden ser pedres o plàstics. 
 
El reactor biològic acostuma a ser un cilindre obert a l´atmosfera per la part superior. L´aigua 
entra en contacte amb  la biopel∙lícula percolant pel  llit, però sense  inundar‐lo. El contacte de 
l´aigua residual amb els microorganismes  i  l´oxigen produeix  la degradació dels contaminants 
biodegradables  continguts  a  l´aigua  residual.  Els  sustrats  dissolts  es  metabolitzen  dins  de 
biopel∙lícula,  mentre que la resta de residus i CO2 es difonen en sentit contrari, cap a l´exterior 
de la biopel∙lícula. 
 
Com el tractament té un sentit descendent la biocenosi té diferent composició. El creixement 
progressiu de la biopel∙lícula fa que l´oxigen no penetri en tota la seva profunditat, de manera 
que es crea una zona aeròbia exterior i una zona anaeròbia pròxima a la zona de suport. Quan 
la biopel∙lícula creix molt, és arrossegada per l´aigua. 
 
Un  cop  l´aigua  ha  passat  pel  llit  bacterià,  es  recull  a  la  part  inferior  i  és  dirigida  cal  el 
decantador  secundari o  clarificador, on  l´aigua  tractada es  separa de  l´excés de biopel∙lícula 
que ha arrossegat l´aigua. 
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Figura 23. Diagrama de flux sistema llit bacterià. Font: Manual d´implantació de sistemes de depuració 

per a petites poblacions 
 
 
 

6.1.8 Sistema de fangs activats per aeració perllongada (AP) 
 
El sistema d´aeració perllongada és una variant dins dels processos de fangs activats pel 
tractament biològic d´aigües residuals en condicions aeròbies. L´aigua residual, desprès d´una 
etapa de pretractament, s´introdueix a un reactor biològic, on es manté el cultiu bacterià en 
suspensió formant una gran nombre de microorganismes agrupats en flòculs.  Les condicions 
aeròbies s´aconsegueixen mitjançant airejadors mecànics (turbines o ejectors) o difusors (de 
membrana, principalment). A més d´oxigenar, eviten la sedimentació dels flòculs.  
 
Un cop acabada la primera fase al reactor (temps de permanència hidràulic), la segona fase es 
produeix al decantador, on es separa l´efluent depurat dels fangs. Una part dels fangs es 
recirculen al reactor, per mantenir la concentració de microorganismes. L´excès de fangs es 
purga periòdicament. 
 
Així doncs, aquest sistema té quatre fases ben diferenciades, la oxidació biològica, la separació 
líquid‐sòlid al decantador, la recirculació de fangs i per última la retirada de l´excès de fangs. 
 

 
Figura 24. Diagrama de flux sistema d´aeració perllongada. Font: Manual d´implantació de sistemes de 

depuració per a petites poblacions 
 

6.1.9 Reactor seqüencial discontinu (SBR) 
 
El  reactor  biològic  seqüencial  discontinu  és  un  sistema  de  fangs  activats  en  el  que  la 
degradació dels contaminants  i  la decantació  tenen  lloc en un mateix  reactor, però en  fases 
separades. La operació consta de cinc cicles, amb cinc fases cadascú, resumides a continuació: 
 

• Emplenament:  L´aigua  residual  s´introdueix  al  reactor, mantinguda  en  repòs  o  bé 
agitant‐la (dos procediments alternatius). 

• Reacció: En aquesta  fase es degrada  la matèria orgànica  i nutrients present s  l´aigua 
residual.  Pot  començar  amb  una  etapa  de  no  aeració  per  instaurar  condicions 
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d´anòxia‐anaerobiosi. En aquest període els sistemes d´aeració s´activen un pocs segos 
per homogeneïtzar el contingut del reactor. Posteriorment s´inicia una fase d´aeració 
per  la  oxidació  de  la matèria  carbonosa  i  nitrogenada,  interrompuda  per  períodes 
d´absència d´oxígen en els quals es redueixen nitrats i nitrits. 

• Sedimentació: S´interromp  l´aeració  i barreja del reactor per proporcionar condicions 
favorables a la sedimentació del fang actiu. 

• Buidat:  l´agua  residual  clarificada,  un  cop  separada  dels  fangs  en  finalitzar  la 
decantació, és retirada del reactor. 

• Fase inactiva: és opcional. 
 

 
Figura 25. Diagrama de flux sistema SBR. Font: Manual d´implantació de sistemes de depuració per a 

petites poblacions 
 
 

6.1.10 Biomassa sobre llit mòbil (MBBR) 
 
 Els  sistemes de biomassa  sobre  llit mòbil  es  consideren  tecnologies  entre  els processos de 
cultiu en suspensió i els processos de cultiu fix o biopel∙lícula. El principi bàsic del procés és el 
creixement  de la biomassa en suports plàstics que es troben en suspensió al reactor biològic. 
El moviment d´aquestes partícules pot estar provocat per sistemes d´aeració . 
 
Aquests  sistemes  persegueixen  augmentar  la  capacitat  de  tractament  dels  reactors 
convencionals,  incrementant  la quantitat de microorganismes presents en el sistema sense el 
corresponent augment del volum dels reactors. Això s´aconsegueix utilitzant suports d´elevada 
superfície específica sobre els que es desenvolupa la biopelicula. 
 
En el procés conegut com a pur llit mòbil (MBBR) el creixement bacterià es dona exclusivament 
en els suports de plàstic, sense existir recirculació dels fangs tractats en el decantador 
secundari. Aquests sistemes es poden emprar també per eliminar els nutrients d´aigües 
residuals urbanes i industrials, convivint amb instal∙lacions de fangs activats ja existents. 
 

 
Figura 26. Diagrama de flux sistema MBBR. Font: Manual d´implantació de sistemes de depuració per a 

petites poblacions 
 
 
 
 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

30 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

6.2 Arbre de presa de decisió  

Seguint  el  procediment  abans  explicat,  els  criteris,  requeriments  i  indicadors  escollits  es 
recullen  a  la  següent  taula,  així  com  els  pesos,  assignats  directament  en  primera  instància. 
Totes les dades s´han extret del manual del CEDEX, ja siguin valors numèrics o bé atributs. 

Dins  dels  requeriments  econòmics,  s´han  tingut  en  compte  com  a  criteris  els  costos 
d´implantació  i  els  costos  de  manteniment.  Es  tracta  de  dades  per  habitant  equivalent, 
enfocades  al  valor  frontera  de  1000 habitants  equivalent, que  és  el  cas que  ens ocupa.  Els 
pesos, respectivament, han estat de 40% per la implantació i 60% pel manteniment.  

Ambdós aspectes engloben els costos més detallats, que no s´han exposat donat que queden 
inclosos  en  aquests  dos  i  d´aquesta manera  simplifiquen  l´arbre,  però  segueixen  jugant  un 
paper (es tracta dels costos de revisions, operadors...etc). S´ha donat més pes al manteniment 
i explotació principalment perquè  la  implantació és relativament  fàcil d´amortitzar en  la vida 
útil de l´estació depuradora, mentre que els costos de manteniment seran fixos. 

La  branca  dels  requeriments  tècnics  és  més  amplia,  tenint  en  compte  criteris  com  la 
construcció  (30%),  la superfície disponible  (30%)  ,  la qualitat  requerida  (30%)  i  l´adaptació al 
canvi de temperatures (10%).  La construcció té com a indicadors el moviment de terres (60%) 
i la obra civil (40%), ambdós extrets d´atributs del manual del CEDEX. La qualitat requerida té 
com  indicadors  els  paràmetres  habituals  en  l´àmbit  de  la  depuració  d´aigües:  Sòlids  en 
suspensió (20%), DBO5 (20%), DQO (20%), Sulfats (10%), Nitrògen (20%) i Fósfor (10%). 

La  ramificació  dels  aspectes  funcionals  gira  al  voltant  de  la  versatilitat  de  les  instal∙lacions 
(30%),  la producció de  fangs  (20%),  la  complexitat del  sistema  (30%) o el  consum energètic 
(20%).  Gairebé  tots  els  criteris  tenen  el  mateix  pes.  La  versatilitat  es  valora  mitjançant 
l´adaptabilitat  de  les  alternatives  a  canvis  de  cabal  i  contaminants,  així  com  a  les 
sobrecàrregues.  La  complexitat  es  valora  amb  el  nivell  d´equipament  electromecànic  i  la 
dificultat tècnica de l´explotació (50%). El criteri dels fangs es divideix en producció i freqüència 
de recollida (50% cadascú), mentre que el consum energètic es té en compte per kg de DBO5 

tractat. 

Els  requeriments  ambientals  (25%  de  pes  per  cadascun)  es  divideixen  en  contaminació 
acústica, males olors, integració paisatjística i efectes a l´entorn, que són l´augment d´insectes i 
el risc d´afectació a les aigües subterrànies (pesos de 40 i 60%, respectivament). 
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Pes CRITERIS Pes REQUERIMIENTS Pes INDICADORS 

0,25 Económics 
0,4 Costos d´implantació 1 Cost 
0,6 Costos explotació 1 Costos de manteniment 

0,25 Tècnics 

0,3 Construcció 
0,4 Obra civil 
0,6 Moviment de terres 

0,2 Superficie disponible 1 Superficie 
0,1 Climatología 1 Adaptació a canvis de temperatura 

0,4 Qualitat requerida 

0,2 SS 
0,2 DBO 
0,2 DQO 
0,2 NH 
0,1 NT 
0,1 PT 

0,25 Funcionals 

0,3 
Versatilitat del 
tractament 

0,3 Adaptació a variació del cabal 
0,3 Adaptació a variació de contaminants 

0,2
Adaptació a sobrecàrregues 
hidràuliques 

0,2
Adaptació a sobrecàrregues 
orgàniques 

0,2 Producció de fangs 
0,5 Quantitat de fangs 
0,5 Freqüència de retirada 

0,3 
Complexitat del 
sistema 

0,5 Complexitat d´explotació 
0,5 Nivell d´equipamient electromecànic 

0,2 Consum energètic 1 kw/ kg DBO5 tractat 

0,25 Ambientals 

0,25 Males olors 1 Potencial generació de males olors 
0,25 Sorolls 1 Contaminació acústica 

0,25 
Integració 
paisatjística 1 Impacte visual 

0,25 Efectes a l´entorn 
0,6 Impacte sobre aigües subterrànies 
0,4 Augment de la població d´insectes 

Taula 11. Arbre de presa de decisió. Font: Elaboració pròpia 

6.3  Requeriments econòmics 

Els  requeriments econòmics es divideixen en els  criteris de  costos d´implantació  i  costos de 
manteniment.    Com  ja  s´ha  exposat  anteriorment,  ambdós  criteris  sintetitzen  un  ventall 
d´indicadors més ampli, però englobant‐los en dos  l´arbre queda més compacte  i no perden 
representació ni importància relativa. 

La funció de valor escollida pels costos d´implantació pren els següents paràmetres: 

Paràmetres Valor 
Xmin 800 
Xmax 100 

Valor de Ci 400 
Valor de Ki 0,15 
Valor de Pi 0,75 
Valor de Bi 4,90 

Taula 12. Paràmetres de la funció de valor dels costos d´implantació. Font: Elaboració pròpia 

Es tracta d´una funció còncava amb un factor de forma baix, que permet diferenciar bé entre 
totes  les  alternatives,  donant  valors  més  alts  a  les  alternatives  amb  menys  costos 
d´implantació. 
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Figura 27. Representació gràfica de la funció associada als costos d´implantació. Font: 
Elaboració pròpia 

La funció de valor escollida pels costos d´explotació i manteniment té els següents paràmetres: 

Paràmetre Valor 
Xmin 20 
Xmax 5 

Valor de Ci 5 
Valor de Ki 0,05 
Valor de Pi 0,6 
Valor de Bi 10,85 

Taula 13. Paràmetres de la funció de valor associada als costos de manteniment. Font: Elaboració pròpia 

És  una  funció  semblant  a  l´anterior  en  forma  perquè  és  còncava  i  decreixent,  però  canvia 
obviament el domini de definició. 

 

Figura 28. Representació gràfica de la funció de valor associada als costos de manteniment. Font: 
Elaboració pròpia 
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Els resultats obtinguts per les diferents alternatives  es sintetitzen en la següent taula: 

Alternatives 
Costos d´implantació Costos de manteniment 

€/ he Valor €/ hab-eq Valor 
TI 400 0,68 7,22 0,912 
LA 800 0,00 12,87 0,651 

HSFV 450 0,62 12,38 0,677 
HSFH 450 0,62 8,62 0,853 

FT 440 0,63 10,33 0,777 
FA 420 0,66 12,5 0,670 

CBR 490 0,57 12,9 0,649 
LB 700 0,25 16,5 0,429 
AP 200 0,90 16 0,464 

SBR 500 0,56 16 0,464 
MBBR 500 0,56 0 0 

Taula 14. Resultats obtinguts pels criteris de la branca dels requeriments econòmics. Font: Elaboració 
pròpia 

Gràficament, els resultats obtinguts són els següents (es poden agrupar en un mateix gràfic, ja 
que el valor obtingut de les dues funcions de valor és adimensional i comprès entre 0 i 1). 

 

Figura 29. Gràfic amb els resultats obtinguts en la branca dels requeriments econòmics. Font: Elaboració 
pròpia 

A la vista de les valoracions d´aquests indicadors, i seguint la metodologia explicada a l´apartat 
3.4 Obtenció de l´Índex de valor d´aquest mateix annex, els valors dels requeriments tenint en 
compte els pesos d´indicadors i criteris es sintetitzen en el següent gràfic. 
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Figura 30. Gràfic de resultats dels requeriments econòmics. Font: Elaboració pròpia 

Les alternatives amb millors valoracions són aquelles amb uns costos de manteniment baixos, 
com el  tanc  Imhoff, els  filtres  i els sistemes de  flux subsuperficial. Les baixes valoracions del 
llacunatge i del llit bacterià es deuen principalment als elevats costos d´implantació. 

6.4 Requeriments tècnics 

La  branca  dels  requeriments  tècnics  és més  àmplia  que  la  dels  econòmics.  Es  consideren 
aspectes  que  no  es  poden  incloure  els  uns  dins  dels  altres,  principalment.  Els  criteris  que 
formen part d´aquesta branca són: Facilitat de construcció (30%), superfície requerida (20%), 
adaptabilitat als canvis de temperatura (10%) i qualitat requerida (40%). 

6.4.1 Facilitat de construcció 

El  criteri de  la  facilitat de  construcció  (30%) es basa en dos  indicadors: Moviment de  terres 
(60%), i Obra civil (40%). Les dades per desenvolupar aquests dos indicadors s´obtenen a partir 
d´una taula atributiva ( de més a menys). Per aquest motiu, la funció de valor serà una recta on 
les abscisses són els valors atributius (del 0 al 10), i les ordenades donaran el mateix valor. És a 
dir, mitjançant  la  funció de valor el  resultat en aquest  cas  seria equivalent a una puntuació 
directa en un procés multicriteri. 

Els paràmetres de la funció de valor i la seva gràfica es mostren a continuació: 

Paràmetres Valors
Xmin 0 
Xmax 10 

Valor de Ci 5 
Valor de Ki 0,01 
Valor de Pi 1 
Valor de Bi 50,502

Taula 15. Paràmetres de la funció de valor. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 31. Representació gràfica de la funció de valor. Font: Elaboració pròpia 

A la següent taula es mostren els atributs i els valors obtinguts a totes les alternatives.  

Construcció Mov. de terres 
Alternatives Atribut Valor Atribut Valor 

TI 4 0,40 3 0,302 
LA 8 0,80 1 0,101 

HSFV 6 0,60 1 0,101 
HSFH 6 0,60 1 0,101 

FT 6 0,60 1 0,101 
FA 6 0,60 1 0,101 

CBR 8 0,80 8 0,802 
LB 4 0,40 7 0,702 
AP 7 0,70 9 0,901 

SBR 4 0,40 7 0,702 
MBBR 4 0,40 7 0,702 

Taula 16. Resultats del criteri facilitat de construcció. Font: Elaboració pròpia 

En el següent gràfic es mostren els valors obtinguts per cada  indicador, així com el valor del 
criteri (en blau), ja ponderat amb els pesos corresponents. Les dues opcions més valorades per 
aquest criteri  són  l´aeració perllongada  i el contactor biològic  rotatiu, degut principalment a 
l´equilibri en ambdós aspectes que mostren, al contrari de les opcions més desequilibrades tals 
com el llacunatge o el flux subsuperficial. 
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Figura 32. Gràfic combinat dels indicadors i criteri de facilitat de construcció. Font: Elaboració pròpia 

6.4.2 Superfície requerida 

El criteri de la superfície requerida té una importància del 20% dins dels requeriments tècnics. 
Es  tracta  d´una  zona  amb  una  orografia  relativament  complicada  en  el  que  realitzar  una 
actuació no és senzill. La funció que s´ha tingut en compte és la següent (paràmetres i gràfica): 

Paràmetre Valor 
Xmin 7 
Xmax 0 

Valor de Ci 0,5 
Valor de Ki 0,05 
Valor de Pi 0,6 
Valor de Bi 4,626 

Taula 17. Paràmetres superficie requerida. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 33. Representació gràfica de la funció de superfície requerida. Font: Elaboració pròpia 

En  aquest  criteri,  les  dades  extretes  del manual  del  CEDEX  són  numèriques,  no  es  tracta 
d´atributs, de manera que  la funció de valor és encara més útil  i representativa. A  la següent 
taula es mostren les dades  i la valoració corresponent. 

Superfície requerida 
Alternatives m2/hab-eq Valor 

TI 0,05 1,00 
LA 7 0,00 

HSFV 3 0,74 
HSFH 7 0,00 

FT 3 0,74 
FA 3 0,74 

CBR 0,8 0,94 
LB 0,5 0,96 
AP 0,2 0,98 

SBR 0,8 0,94 
MBBR 0,8 0,94 

Taula 18. Dades i valoració de la superfície requerida. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot veure en la següent figura, es tracta d´un requeriment molt equilibrat en la 
majoria d´opcions. Exceptuant el  llacunatge  i el  flux horitzontal,  la majoria d´alternatives 
tenen valoracions superiors al 70%, destacant sobre la resta l´aeració perllongada i el tanc 
Imhoff. 
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Figura 34. Gràfic resum del criteri de superficie requerida. 

6.4.3 Adaptació als canvis de temperatura 

Aquest  criteri  té  un  pes  d´un  10%  dins  dels  requeriments  tècnics.  L´efecte  dels  canvis 
climatològics, principalment de les temperatures, en els tractaments secundaris extensius (que 
imiten els processos naturals) existeix perquè els microorganismes que actuen en els processos 
no  es  comporten  igual  davant  d´altes  o  baixes  temperatures.  Per  aquest motiu  es  valora 
aquest criteri tècnic,  ja que segons el servei meteorològic de Catalunya,  l´Alt Penedès té una 
amplitud tèrmica anual alta.  

En aquest cas, les dades tornen a ser atributs, de manera que la funció escollida és la mateixa 
recta i paràmetres que en la TAULA I FIGURES X. 

Adaptabilitat a climatologia
Alternatives Atributs Valor 

TI 7 0,70 
LA 2 0,20 

HSFV 3 0,30 
HSFH 6 0,60 

FT 2 0,20 
FA 2 0,20 

CBR 8 0,80 
LB 6 0,60 
AP 9 0,90 

SBR 8 0,80 
MBBR 8 0,80 

  Figura 19. Atributs i valoracions a l´adaptabilitat als canvis climatològics. Font: Elaboració pròpia 

Com era d´esperar, els tractaments extensius són els que tenen pitjor valoració, tot i que 
també hi ha importants diferències dins d´aquest grup. 
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Figura 35. Resultat del criteri d´adaptació als canvis climatològics. 

6.4.4 Qualitat requerida 

El criteri de la qualitat requerida suposa el 40% de la elecció dins dels requeriments tècnics. A 
més, es tracta d´un dels criteris amb més indicadors, ja que inclou valoracions sobre la DBO5 

(20%), la DQO (20%), la matèria sòlida en suspensió (20%), el nitrogen total (20%), el nitrogen 
amoniacal (10%) i el fòsfor (10%). 

Per poder obtenir les valoracions, s´han fet servir dos funcions de valor, la segona 
exclusivament per l´indicador de fòsfor, ja que el rendiment màxim d´eliminació d´aquest 
paràmetre és del 70%. Aquesta és la única diferència entre les dues funcions. Els paràmetres 
de les dues funcions, així com les seves representacions gràfiques es mostren a continuació. 

Paràmetres Funció 1 Funció 2 
Xmin 0 0 
Xmax 70 100 

Valor de Ci 15 30 
Valor de Ki 0,15 0,15 
Valor de Pi 3 3 
Valor de Bi 1 1,004 

Taula 20. Paràmetres de les funcions de valor de qualitat requerida. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 36. Funció de valor de la qualitat requerida. Font: Elaboració pròpia 

La taula d´indicadors i valoracions és la següent; els resultats seran més clars veient el gràfic de 
columnes adjunt. 

SS DBO DQO NH4 NT PT 
TI 50% 0,50 20% 0,04 20% 0,04 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 
LA 50% 0,50 75% 0,91 70% 0,85 30% 0,14 40% 0,30 30% 0,70 

HSFV 90% 0,99 90% 0,99 80% 0,95 60% 0,70 60% 0,70 20% 0,30 
HSFH 90% 0,99 85% 0,97 80% 0,95 20% 0,04 20% 0,04 20% 0,30 

FT 85% 0,97 90% 0,99 80% 0,95 85% 0,97 15% 0,02 70% 1,00 
FA 85% 0,97 90% 0,99 80% 0,95 70% 0,85 40% 0,30 15% 0,14 

CBR 90% 0,99 85% 0,97 80% 0,95 60% 0,70 20% 0,04 10% 0,04 
LB 85% 0,97 85% 0,97 80% 0,95 60% 0,70 20% 0,04 20% 0,30 
AP 85% 0,97 90% 0,99 80% 0,95 90% 0,99 80% 0,95 20% 0,30 

SBR 85% 0,97 85% 0,97 80% 0,95 90% 0,99 80% 0,95 70% 1,00 
MBBR 85% 0,97 85% 0,97 80% 0,95 90% 0,99 70% 0,85 20% 0,30 

Taula 21. Indicadors i valoracions de qualitat. Font: Elaboració pròpia 

En el gràfic de columnes es poden apreciar  les diferències entre alternatives, on clarament  la 
més  equilibrada  és  SBR.  Els  processos  intensius  tenen  millors  rendiments  d´el∙liminació, 
sobretot en el cas del fòsfor. Tot  i així, no es pot parlar d´un comportament massa semblant 
entre aquestes alternatives. 
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Figura 37. Rendiments d´el∙liminació. Font: Elaboració pròpia 

Per  facilitar  la  comprensió  d´aquest  criteri,  i  sobretot  per  resumir  un  aspecte  amb  tantes 
variables, al següent gràfic es mostra la valoració conjunta dels indicadors de qualitat, és a dir, 
la  valoració  del  criteri  dels  requeriments  de  qualitat.  És  fàcil  veure  com  les  tecnologies 
intensives  més  modernes  obtenen  millors  puntuacions  que  la  resta,  tot  i  que  l´aeració 
perllongada  o  filtres  i  flux  subsuperficial  (essent  extensives),  també  obtenen  valoracions 
destacables. 

 

 

Figura 38. Valoració del criteri de qualitat requerida. Font: Elaboració pròpia 
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6.4.5 Valoració final dels requeriments tècnics 

Finalment, per acabar aquest apartat, es mostren  les valoracions dels  requeriments  tècnics. 
Com  ja s´ha anat veient en  la valoració dels  indicadors,  les alternatives  intensives són millors 
desde un punt de vista tècnic. 

 

Figura 39. Valoració final dels requeriments tècnics. Font: Elaboració pròpia 

 

6.5 Requeriments funcionals 

Els  requeriments  funcionals  tenen  un  pes  dins  de  l´índex  de  valor  total  d´un  25%.   D´altra 
banda, es divideixen dins de  la pròpia branca en Versatilitat del tractament  (30%), Producció 
de fangs (20%), Complexitat del sistema (30%) i Consum energètic (20%). 

 

6.5.1 Versatilitat del tractament 

Aquest criteri es caracteritza mitjançant 4  indicadors. Aquests  indicadors són: Adaptació a  la 
variabilitat del cabal (30%), Adaptació a  la variabilitat de contaminants (30%), Adaptació a  les 
sobrecàrregues  de  cabal  (20%)  i  Adaptació  a  les  sobrecàrregues  de  contaminants  orgànics 
(20%). 
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La valoració d´aquests  indicadors es fonamenta en atributs, de manera que  la funció de valor 
serà  la recta emprada en tots els casos anteriors en què  les característiques eren atributives. 
Els valors dels indicadors i les valoracions obtingudes es resumeixen en la següent taula. 

Var.  Cabal 
Var. 

Contaminant Sob.  hidràulica
Sob. 

Contaminant 
Nota Valor Nota Valor Nota Valor Nota Valor 

TI 0 0,00 0 0 0 0 0 0 
LA 9 0,901 9 0,901 8 0,802 8 0,802 

HSFV 6 0,602 1 0,101 4 0,402 2 0,202 
HSFH 8 0,802 8 0,802 6 0,602 2 0,202 

FT 5 0,502 2 0,202 4 0,402 2 0,202 
FA 5 0,502 5 0,502 4 0,402 2 0,202 

CBR 4 0,402 6 0,602 6 0,602 5 0,502 
LB 4 0,402 6 0,602 6 0,602 5 0,502 
AP 3 0,302 7 0,702 3 0,302 10 1,000 

SBR 5 0,502 6 0,602 6 0,602 10 1,000 
MBBR 4 0,402 6 0,602 7 0,702 6 0,602 
Taula 22. Indicadors i valoracions corresponents al criteris Adaptabilitat del sistema. Font: Elaboració 

pròpia 

En  el primer  gràfic  es poden  apreciar  les diferències  entre  valoracions de  cada  aspecte per 
cada  alternativa.  El  sistema  més  equilibrat  és  el  llacunatge,  seguit  del  flux  subsuperficial 
horitzontal  (són  sistemes  semblants  on  el  cabal  punta  es  pot  atenuar).  En  el  segon  gràfic 
s´engloben tots 4 indicadors per obtenir la valoració del criteri.  El llacunatge és amb diferència 
el millor mètode  en  aquest  criteri,  lluny  de  les  següents  opcions  (aiguamoll  subsuperficial 
horitzontal  i  aeració  perllongada,  aquest  últim  una  alternativa  menys  equilibrada  que 
l´aiguamoll. 

 

Figura 40. Versatilitat del sistema davant dels diferents indicadors. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 41. Valor del criteri Versatilitat del tractament. Font: Elaboració pròpia 

6.5.2 Producció de fangs 

Aquest  criteri  suposa el 20% del  total de  la branca d´aquest  requeriment, dividint‐se alhora 
entre  la  quantitat  de  fangs  produïda  (50%)  i  la  freqüència  de  retirada  (50%).  Es  tracta 
d´aspectes vinculats, però on implícitament hi ha la capacitat d´emmagatzematge.  

En  ambdos  casos,  les  valoracions  obtingudes  es  basen  en  característiques  atributives,  de 
manera que la funció de valor serà una recta. Els atributs i valors es resumeixen en la següent 
taula. 

Alternatives 
Producció de fangs Retirada de fangs 

Nota Valor Nota Valor 
TI 3 0,30 3 0,3 
LA 9 0,90 9 0,9 

HSFV 7 0,70 7 0,7 
HSFH 7 0,70 7 0,7 

FT 6 0,60 6 0,6 
FA 6 0,60 6 0,6 

CBR 5 0,50 5 0,5 
LB 5 0,50 5 0,5 
AP 3 0,30 3 0,3 

SBR 2 0,20 2 0,2 
MBBR 4 0,40 4 0,4 

Taula 23. Atributs i valoracions de producció i retirada de fangs. Font: Elaboració pròpia 

Segons  les dades extretes del manual del CEDEX, els atributs relatius a  la Quantitat de  fangs 
generada i a la Freqüència de retirada són iguals. I donat que cadascun dels dos indicadors té 
el mateix pes,  la  valoració d´aquest  criteri es pot  resumir mitjançant un únic  gràfic. És  fàcil 
veure  l´àmplia  diferència  que  existeix  entre  les  valoracions  dels  mètodes  extensius  i  els 
intensius, en favor dels primers. 
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Figura 42. Valoració del criteri de producció de fangs. Font: Elaboració pròpia 

6.5.3 Complexitat del sistema 

El  criteri  de  Complexitat  del  sistema  (30%)  es  subdivideix  en  els  indicadors  de  complexitat 
d´explotació (50%) i nivell d´equipament electromecànic (50%). Com en el cas anterior, aquests 
indicadors  es basen  en  atributs, de manera que  la  funció de  valor que  els  representa  és  la 
mateixa funció  lineal amb  la que es tracta aquesta tipologia de casos en aquest annex. En  la 
següent taula es resumeixen els atributs i valoracions de les diferents alternatives. 

Alternatives 
Complexitat Equipament 

Atributs Valor Atributs Valor
TI 6 0,60 7 0,70 
LA 9 0,90 8 0,80 

HSFV 6 0,60 6 0,60 
HSFH 7 0,70 7 0,70 

FT 6 0,60 6 0,60 
FA 6 0,60 6 0,60 

CBR 5 0,50 2 0,20 
LB 6 0,60 5 0,50 
AP 4 0,40 4 0,40 

SBR 3 0,30 2 0,20 
MBBR 5 0,50 3 0,30 

Taula 24. Atributs i valors dels indicadors de complexitat d´explotació. Font: Elaboració pròpia 

En el següent gràfic s´engloben les valoracions obtingudes pels dos indicadors, així com el valor 
del criteri (el color més clar). Seguint  la tendència de  la resta de requeriments funcionals, els 
sistemes extensius són els més valorats. 
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Figura 43. Gràfic global del criteri Complexitat del sistema. Font: Elaboració pròpia 

 

6.5.4 Consum energètic 

El  consum  energètic  és  un  criteri  que  es  valorarà mitjançant  els  quilowatts  necessaris  per 
reduïr  un  quilogram  de  DBO5.  La  funció  de  valor  en  aquest  cas  serà  una  corba  còncava 
decreixent, tal com es pot veure a la següent gràfica. 

Paràmetres Valors 
Xmin 2,5 
Xmax 0 

Valor de Ci 0,5 
Valor de Ki 0,12 
Valor de Pi 0,6 
Valor de Bi 3,699 

Taula 25. Paràmetres de la funció de valor. Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 44. Funció de valor del Consum energètic. Font: Elaboració pròpia 
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Utilitzant aquesta funció de valor, i emprant les dades extretes del manual del CEDEX, el valor 
d´aquest indicador per a cada alternativa es mostra a continuació: 

Consum energètic 
Alternatives kw/kg DBO Valor

TI 0 1,00 
LA 0 1,00 

HSFV 0 1,00 
HSFH 0 1,00 

FT 0 1,00 
FA 0 1,00 

CBR 0,7 0,84 
LB 1,12 0,73 
AP 2 0,42 

SBR 1,8 0,51 
MBBR 1,9 0,46 

Taula 26. Dades i valoracions de l´indicador de consum energètic. Font: elaboració pròpia 

Tal  com  es  veurà  amb més  claredat  al  gràfic  resum,  el  criteri  del  consum  energètic  també 
afavoreix molt clarament als processos extensius, sobretot perquè la seva font d´energia prové 
de la pròpia natura. Dins dels intensius , destaca la poca valoració de l´aeració perllongada. El 
principal motiu és el consum d´energia dels sistemes d´aireació. 

 

Figura 45. Valoració del criteri de consum energètic. Font: Elaboració pròpia 
 

6.5.5 Valoració final dels requeriments funcionals 

Cadascun dels criteris funcionals tendien a afavorir als procediments extensius, de  la mateixa 
manera que els criteris tècnics ho feien amb els intensius. Aquest fet fa que, un cop el pes dels 
criteris  s´hagin  incorporat  al  càlcul,  la  valoració  dels  requeriments  funcionals  quedi  de  la 
següent manera: 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

TI LA HSFV HSFH FT FA CBR LB AP SBR MBBR

Consum energètic

kw/ kg DBO



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

48 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

 

Figura 46. Valoració dels requeriments funcionals. Font: Elaboració pròpia 

Un  cop  entren  en  joc  els  pesos  relatius,  les  valoracions  de  totes  les  alternatives  es  van 
equilibrant una mica, tot  i que  la tendència sigui sent favorable als mètodes extensius en els 
requeriments funcionals. 

6.6 Requeriments ambientals 

Els requeriments ambientals tenen un pes dins de  l´índex de valor d´un 25%. Dins de  la seva 
branca, es divideixen en els següents criteris: Males olors (25%), Contaminació acústica (25%),  
Integració paisatgística (25%) i Efectes a l´entorn (25%). 

Les funcions de valor de tots els criteris d´aquesta branca són  lineals, és a dir  les valoracions 
dels  indicadors es  fonamenten en atributs, de manera que  s´utilitzarà  la mateixa  funció que 
s´ha estat utilitzant els paràmetres similars d´aquest annex. 

6.6.1 Males olors 

L´indicador utilitzat en aquest criteri es basa en l´atribut de potencial generació de males olors. 
Els atributs, així com les valoracions, es mostren a la següent taula. 

Generació d´olors 
Alternatives Atribut Valor 

TI 3 0,3 
LA 2 0,2 

HSFV 5 0,5 
HSFH 5 0,5 

FT 5 0,5 
FA 5 0,5 

CBR 6 0,6 
LB 6 0,6 
AP 10 1,0 

SBR 9 0,9 
MBBR 9 0,9 

Taula 27. Potencial generació de males olors. Font: Elaboració pròpia 
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Taula 47. Valoració de la potencial generació de males olors. Font: Elaboració pròpia 

Alguns  sistemes  extensius  veuen  rebaixada  la  seva  valoració  pel  tractament  primari.  Els 
mètodes  extensius,  a  l´aire  lliure,  tenen  valoracions  baixes,  dins  dels  mètodes  intensius 
destaca en aquest aspecte l´aeració perllongada. 

6.6.2 Contaminació acústica 

Aquest  criteri  està  relacionat  amb  el  grau  d´equipament  electromecànic.  Les  valoracions 
d´aquest criteri es mostren a la següent taula. 

Generació de soroll 
Alternatives Atribut Valor 

TI 8 0,8 
LA 9 0,9 

HSFV 8 0,8 
HSFH 8 0,8 

FT 7 0,7 
FA 7 0,7 

CBR 5 0,5 
LB 5 0,5 
AP 3 0,3 

SBR 3 0,3 
MBBR 3 0,3 

 
Taula 28. Dades i valoracions del criteri de contaminació acústica. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 48. Valoracions del criteri de contaminació acústica. Font: Elaboració pròpia 

 

Com ja s´ha comentat anteriorment, els sistemes amb més equipament electromecànic reben 
una valoració més baixa,  ja que aquesta és  la principal  font de soroll en  les  instal∙lacions de 
tractament d´aigües. 

6.6.3 Integració paisatgística 

Aquest  criteri,  valorat mitjançant  l´impacte  visual,  té  la  particularitat  de  generar  impactes 
positius  en  la  realitat,  ja  que  alguns  sistemes  creen  entorns  amb  un  valor  potencialment 
estètic. 

 

 

Impacte visual 
Alternatives Atribut Valor 

TI 8 0,8 
LA 9 0,9 

HSFV 9 0,9 
HSFH 9 0,9 

FT 6 0,6 
FA 6 0,6 

CBR 4 0,4 
LB 2 0,2 
AP 5 0,5 

SBR 5 0,5 
MBBR 4 0,4 

Taula 29. Dades i valoracions de l´impacte visual. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 49. Valoracions de l´impacte visual. Font: Elaboració pròpia 

6.6.4 Efectes a l´entorn 

Aquest criteri es subdivideix en dos  indicadors: Efectes sobre  les aigües subterrànies  (60%)  i 
potencial augment de  la població d´insectes (40%). Tenir en compte  l´efecte sobre  les aigües 
subterrànies és interessant en aquest cas per la relativa proximitat d´un aqüífer i la presència 
de moltes  rieres a  l´entorn de  la urbanització de Les Pinedes de Sant Elies. L´augment de  la 
població d´insectes també  juga un paper, principalment per  les molèsties que puguin afectar 
als habitatges propers. 

 

Aigües subterrànies Potencial augment d´insectes 
Alternatives Atribut Valor Atribut Valor 

TI 2 0,20 6 0,60 
LA 1 0,10 1 0,10 

HSFV 1 0,10 3 0,30 
HSFH 1 0,10 3 0,30 

FT 5 0,50 5 0,50 
FA 5 0,50 5 0,50 

CBR 8 0,80 8 0,80 
LB 7 0,70 6 0,60 
AP 9 0,90 9 0,90 

SBR 8 0,80 7 0,70 
MBBR 8 0,80 7 0,70 

Taula 30. Efectes sobre les aigües subterrànies i augment d´insectes. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 50. Gràfic d´efectes a l´entorn. Font: Elaboració pròpia 

6.6.5 Valoració final dels requeriments ambientals 

La  valoració  dels  requeriments  ambientals  deixa  veure  un  gran  equilibri  entre  totes  les 
opcions, únicament  el  trenca  l´aeració perllongada, principalment per  les bones  valoracions 
obtingudes en Males olors i Efectes a l´entorn. 

 

 
Taula 51. Valoració dels requeriments ambientals. Font: Elaboració pròpia 

 

6.7 Càlcul de l´index de valor 

Amb  tota  la  informació  i valoracions obtingudes mitjançant els  indicadors proposats,  i  tenint 
en compte els pesos de cada requeriment, es pot calcular  l´índex de valor tal com s´explica a 
l´apartat 3.4 Obtenció de l´índex de valor. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

TI LA HSFV HSFH FT FA CBR LB AP SBR MBBR

Efectes a l´entorn

Impacte sobre aigües subterrànies Augment de la població d´insectes

Efectes a l´entorn

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TI LA HSFV HSFH FT FA CBR LB AP SBR MBBR

Requeriments Ambientals



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

53 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

 

Figura X. Índex de valor. Font: Elaboració pròpia 

El càlcul de l´índex de valor deixa, en primera instància, tres alternatives per sobre de la resta: 
Aeració perllongada (AP, 6.6),  Filtres de turba (FT, 6.38) i Contacte Biològic Rotatiu (CBR, 6.35). 
D´aquestes, tal com s´ha vist a l´apartat 4.1 Alternatives de tractament, els filtres de turba són 
el cas amb un rang d´aplicació més limitat per la població. A la vista d´aquests resultats, la 
millor alternativa és l´Aeració Perllongada. 

 

6.8 Anàlisi de sensibilitat 

El procediment seguit per l´anàlisi de sensibilitat serà canviar els pesos assignats a indicadors, 
criteris  i  requeriments. L´assignació de pesos es basarà en  l´assignació propocional. És a dir, 
comparant  tots  els  elements  amb  un  de  referència,  en  aquest  cas  el  pitjor  (Ratio Method, 
Winterfeldt & Edwards, 1986). 

Aquesta  assignació  és  purament  objectiva,  i  els  pesos  s´han  assignat  segons  el  nombre 
d´elements de cada nivel i branca. És a dir, quan hi hagi dos elements en una línia o nivell, els 
pesos seràn 2/3 i 1/3. Quan hi hagi 4 elements en una línea o nivell, els pesos seràn 4/10, 3/10, 
2/10  i 1/10. Quan hi hagi 6 elements en una  línia o nivell, els pesos seràn 6/21, 5/21, 4/21, 
3/21, 2/21  i 1/21.  Les valoracions no  canvien,  ja que  les modificacions només es  fan en els 
pesos. 
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En definitiva, l´arbre de presa de decisió, amb els pesos corresponents, serà el següent: 

Pes CRITERIS Pes REQUERIMIENTS Pes INDICADORS 

0,3 Económics 
0,33 Costos d´implantació 1 Cost 
0,67 Costos explotació 1 Costes de mantenimient 

0,4 Tècnics 

0,3 Construcció 
0,67 Obra civil 
0,33 Moviment de terres 

0,2 Superficie disponible 1 Superficie 
0,1 Climatología 1 Adaptació a canvis de temperatura 

0,4 Qualitat requerida 

0,29 SS 
0,24 DBO 
0,19 DQO 
0,14 NH 
0,1 NT 

0,05 PT 

0,2 Funcionals 

0,4 
Versatilitat del 
tractament 

0,4 Adaptació a variació del cabal 
0,3 Adaptació a variació de contaminants 

0,2
Adaptació a sobrecàrregues 
hidràulique 

0,1
Adaptació a sobrecàrregues 
orgàniques 

0,2 Producció de fangs 
0,67 Quantitat de fangs 
0,33 Freqüència de retirada 

0,3 Complexitat del sistema 
0,67 Complexitat d´explotació 
0,33 Nivell d´equipamient electromecànic 

0,1 Consum energètic 1 kw/ kg DBO 

0,1 Ambientals 

0,4 Males olors 1 Potencial generació de males olors 
0,3 Sorrolls 1 Contaminació acústica 
0,2 Integració paisatjística 1 Impactee visual 

0,1 Efectes a l´entorn 
0,67 Impacte sobre aigües subterrànies 
0,33 Augment de la població d´insectes 

Taula 31. Arbre de decisió modificat. Font: Elaboració pròpia 

Al següent gràfic es mostra el nou  índex de valor comparat amb  l´índex obtingut en primera 
instància, mitjançant una assignació manual. 
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Figura 52. Comparativa entre índex de valor. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot veure, des d´un punt de vista global el canvi de pesos no té gaire influència, ja 
que no hi ha gaire diferència entre els valors per cada alternativa. Les opcions més valorades 
segueixen  sent  l´Aeració  Perllongada,  el  Contacte  Biològic  Rotatiu  i  els  Filtres  de  Turba.  La 
diferència entre aquests tres mètodes, però, s´ha escurçat amb la reassignació de pesos. Amb 
aquests  resultats,  la millor  alternativa  segueix  sent  l´Aeració  Perllongada,  però  amb menys 
avantatge respecte les altres dues alternatives. 

6.9 Discussió de resultats 

Com s´ha vist anteriorment, amb dos assignacions de pesos diferents (totalment independents 
una de l´altra), la millor alternativa és l´Aeració Perllongada, essent les altres opcions els Filtres 
de Turba i el Contacte Biològic Rotatiu. En el següent gràfic es poden veure les valoracions dels 
requeriments d´aquestes tres alternatives, així com el seu índex de valor. 
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Figura 53. Discussió de resultats. Font: Elaboració pròpia 

Segons els requeriments econòmics, els filtres de turba són  la millor opció. Des d´un punt de 
vista  tècnic,  la millor opció és  l´aeració perllongada. Atenent als  requeriments  funcionals,  la 
millor opció també són els filtres de turba, mentre que ambientalment la millor opció torna a 
ser l´aeració perllongada. 

Malgrat que en dos dels quatre requeriments la millor opció siguin els filtres de turba, aquesta 
globalment és  la pitjor en  tenir un  índex de valor menor que  les altres. A més, els  filtres de 
turba es situen molt al  llindar dels mètodes adients per poblacions amb 1000 habitants. Tots 
aquests arguments fan que es descarti aquesta opció. 

Centrant la discussió entre l´Aeració Perllongada i el Contacte Biològic Rotatiu, econòmicament 
els dos mètodes són gairebé idèntics. Des d´un punt de vista tècnic, l´AP és molt millor que el 
CBR (li treu un punt), mentre que atenent als requeriments funcionals, el CBR és molt millor 
que  l´AP  (el  punt  d´avantatge  retorna).  La  diferència  sembla  venir  pels  criteris  ambientals, 
donat que  l´AP  té millor  valoració  (un punt més).  El  fet de que un mètode  sigui millor que 
l´altre en 2 dels 4 requeriments,  i  l´empat tècnic existent en un altre sembla justificar el petit 
avantatge de l´Aeració Perllongada davant el Contacte Biològic Rotatiu. 

6.10 Particularitats de Les Pinedes de Sant Elies 

Atenent a  les particularitats   de Sant Elies, el sistema escollit ha de tenir una bona adaptació 
als canvis climatològics. L´aigua tractada es vessarà a la riera, de manera que els la qualitat de 
l´aigua efluent ha de ser òptima. D´altra banda, tenint en compte que  la urbanització de Sant 
Elies es troba a un turó,  i tota  la zona és, topogràficament parlant, accidentada, és  important 
que el sistema escollit no tingui un gran requeriment de superfície disponible. En aquest sentit, 
aquest criteri té importància també en el moviment de terres i els costos de construcció. 
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 En l´aspecte ambiental, el sistema ha de tenir poca afectació a les aigües subterrànies, ja que 
Les Pinedes de Sant Elies es troba proper a l´aqüífer de Carme‐Capellades. 

Atenent  a  tots  els  arguments  acabats  d´exposar,  recolzats  en  tots  els  càlculs  realitzats  en 
aquest annex  (basats en dades del Manual del CEDEX), podem concloure que el mètode de 
depuració escollit per dissenyar l´EDAR de Sant Elies serà l´Aeració Perllongada. 
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1. INTRODUCCIÓ  
 

En  la  redacció dels projectes de sistemes de sanejament és necessari  realitzar un estudi per 
definir les zones inundables que poden suposar àrees de risc per la seguretat i el benestar de 
les persones. En aquest sentit, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) va publicar el maig de 2001 
el Especial d’Inundacions de Catalunya (INUNCAT). Aquest estudi ha estat destinat a definir les 
línies d’inundació  corresponents  a 500, 100  i 50  anys de període de  retorn  en els  rius més 
importants  de  les  conques  internes  de  Catalunya  (CIC),  així  com  les  àrees  potencialment 
inundables  des  d'un  punt  de  vista  geomorfològic  de  pràcticament  tot  el  territori  de  les 
Conques Internes de Catalunya. 

El sistema hidrològic el comprenen el domini públic hidràulic de les lleres dels corrents fluvials 
(amb totes les dificultats legals i tècniques de la seva delimitació, com s’explica en els estudis 
sectorials corresponents), les àrees de servitud, les zones inundables i els espais necessaris per 
a  les  actuacions  futures  de  regulació,  compensació,  correcció,  laminació  d’avingudes  o 
emmagatzematge  de  recursos,  totes  elles  necessàries  per  restablir  l’equilibri  entre  les 
exigències de desguàs  i d’aprofitament hidràulic,  i  les dures alteracions  i constriccions d’una 
urbanització intensa en una àrea amb règim pluviomètric subtropical.  

En aquest cas el municipi de Mediona té diverses zones inundables en el període de retorn de 
T‐500 anys,  al llarg del curs del riu Mediona i ens el seu dos marges.  

 
2. OBJECTIU 

Actualment, la Urbanització Les Pinedes de Sant Elies no disposa de xarxa de clavegueram. Les 
aigües pluvials acaben a les rieres properes, juntament amb la part de les aigües residuals que 
no es tracta amb fosses sèptiques. 

L´objectiu d´aquest  estudi    és  comprovar  si  els  terrenys on  es preveu  emplaçar  l´EDAR que 
donarà  servei  a  la  urbanització    no  son  potencialment  inundables.  D´altra  banda,  l´estudi 
permetrà determinar  la  cota mínima  a  la que  s´han de  situar  els diferents  elements de  les 
instal∙lacions. 

3. ANÀLISI HIDROLÒGICA 
3.1 Introducció 

Segons els criteris tècnics de l´Agència Catalana de l´Aigua, el cabal de disseny per determinar 
la  inundabilitat de  les  infraestructures  esmentades  correspon  al de  l´avinguda  associada  als 
500 anys de període de retorn. La cota mínima es comprovarà amb els cabals associats a 10, 
25, 50 i 100 anys de període de retorn. 

El  càlcul  d´aquests  cabals  es  realitzarà  a  partir  d´una  pluja  de  disseny,  calculada  seguint  el 
procediment de la Instrucció 5.2 de la Instrucció de Carreteres i el mètode racional.  
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3.2 Pluviometria 

El document “Máximas lluvias diarias en la España peninsular” (Ministerio de Fomento, 1999) 
recull un procediment basat en els quantils de  la distribució SQR‐ETmax,  i el  “Mapa para el 
Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España Peninsular” (1997).  
 
El procediment és senzill: mitjançant el mapa de corbes, s´obté  la precipitació mitjana (PD en 
mm/dia) i un coeficient de variació en funció de la zona de consulta. Amb aquestes dues dades 
i  el període  de  retorn, mitjançant una  taula  s´obtenen  els  quantils de  la  distribució,  també 
anomenats factors d´amplificació. Les precipitacions màximes diàries de càlcul són el producte 
del quantil donat per  la precipitació mitjana anterior  (PM) obtinguda al mapa. Amb aquesta 
precipitació de càlcul es poden terminar els cabals d´avinguda i també tempestes de disseny a 
partir de les corbes IDF sintètiques.  
 

PM (mm/dia)  65 

CV  0,42 
Taula 1. Coeficient de variació i Precipitació mitjana, obtingudes al mapa. Font: Elaboració pròpia 

 
 

T (anys)  YT  PD (mm/dia) 

5  1,259  81,835 

10  1,514  98,41 

25  1,884  122,46 

50  2,174  141,31 

100  2,48  161,2 

200  2,8  182 

500  3,25  211,25 
Taula 2. Quantils i precipitacions de càlcul, per a cada període de retorn. Font: Elaboració 
pròpia 
 

Per  utilitzar  aquest  paràmetre  dins  del  mètode  racional,  s´ha  de  corregir  mitjançant  el 
coeficient de simultaneïtat, o KA. Aquest coeficient pot adoptar dues formes, segons l´àrea de 
la conca:  

 
Equació 1. Coeficient KA. Font: Guia tècnica de l´ACA 
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Donat que l´àrea és més gran que 1 km2 (A = 5.4 km2), el valor del coeficient serà KA= 0.951. De 
manera que el volum de precipitació corregit serà el següent: 

T (anys)  P´ (mm) 
5  77,825 
10  93,588 
25  116,460 
50  134,386 
100  153,302 
200  173,083 

500  200,900 
Taula 3. Volum de precipitació corregit. Font: Elaboració pròpia 

 
3.3 Característiques físiques de la conca 

 

La conca es determina sobre el plànol de la base topogràfica a escala 1/5000, obtingut a partir 
de  l´ICC.  El  tram  considerat  de  la  conca  té  una  àrea  de  5.4    km2,  (A  =  5.4  km2),  calculat 
mitjançant l´eina informàtica d´AUTOCAD. 

 
3.3.1 Llindar d´escorrentiu 

Per a la determinació de la funció de pèrdues per infiltració a la conca és necessari conèixer el 
denominat  llindar  d´escorrentiu  (PO).  Per  poder‐lo  determinar  cal  caracteritzar  la  conca 
prèviament desde  tres punts de vista: característiques hidrològiques, grups de  sòl  i usos del 
sòl.  S´utilitzarà  l´Anex  1.  Càlcul  del  llindar  d´escorrentiu,  del  document  “  Recomanacions 
tècniques per als estudis d´inundabilitat d´àmbit local” (ACA, 2003). 

Les característiques hidrològiques fan referència a: 

‐ Pendent del terreny: es distingeix entre pendents menors i majors del 3%. 
‐ Disposició de  les plantacions:  es distingeix  si  es  realitzen  segons  la  línia de màxima 

pendent o seguint les corbes de nivell. 
‐ Densitat de la vegetació: fa referència a la cobertura vegetal. 

La pendent del terreny a  la zona de  la conca on es centrarà  l´estudi és, aproximadament, del 
5,8  %,  obtinguda  mesurant  la  diferència  de  cotes  i  la  longitud  del  curs  principal  (valor 
consistent  amb  en  comparació    amb  el  mapa  de  pendents  del  document  de  l´ACA)  .  La 
disposició  i densitat de  les plantacions s´estimen a partir de visites al camp. Es combina una 
cobertura  vegetal  autòctona  amb  zones de  cultiu de  secà  (minoritaris). Com  es  tracta d´un 
terreny amb una cobertura vegetal heterogènia, el llindar d´escorrentiu s´obtindrà a partir de 
llindars parcials mitjançant la següent expressió: 
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Equació 2. Ponderació del llindar d´escorrentiu. Font: Guia tècnica de l´ACA 

Seguint  els paràmetres  establerts  en  el document  esmentat,  considerarem que un  25% del 
terreny de la conca és guaret de tipus B, amb una pendent superior al 3%, seguint les línies de 
les  corbes de nivell. Amb  aquesta  informació, mitjançant  la  taula que  engloba  tots  aquests 
conceptes dins del document de l´ACA, el llindar d´escorrentiu parcial serà de 8 mm. 

Un 75% de la conca serà considerada massa forestal clara, sobre un terreny de tipus B amb un 
pendent superior al 3%, de manera que el llindar d´escorrentiu parcial serà de 24 mm. 

De manera que el llindar d´escorrentiu serà PO= 20 mm. A la mateixa Guia tècnica de l´ACA es 
recomana utilitzar un llindar d´escorrentiu modificat per a un càlcul més conservador, el valor 
del coeficient recomanat és 1,3 de manera que finalment; P´O= 26 mm. 

3.3.2 Coeficient d´escorrentiu 
 

El  coeficient  d´escorrentiu  (  C),  que  determina  la  proporció  del  component  superficial  a  la 
precipitació d´intensitat I, depèn del quocient entre la precipitació diària (PD, per al període de 
retorn considerat),  i el  llindar d´escorrentiu  (PO).   La  Instrucció de Carreteres  (5.1  IC) permet 
obtenir el coeficient d´escorrentiu a partir de la següent expressió: 

 

Equació 3. Càlcul del coeficient d´escorrentiu. Font: Guia tècnica de l´ACA 

On P´D és  la precipitació PD corregida pel  factor KA, que en aquest cas és  la unitat;  i P´O és el 
llindar d´escorrentiu corregit pel factor 1.3 com s´ha vist a l´apartat anterior. Tenint en compte 
totes les dades, el coeficient d´escorrentiu per a cada període de retorn es mostra a la taula 4. 
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T  C 
5  0,260 
10  0,319 
25  0,391 
50  0,439 
100  0,483 
200  0,524 

500  0,572 
Taula 4. Coeficients d´escorrentiu. Font: Elaboració pròpia 

 

3.3.3 Temps de concentració 
 

El valor del  temps de  concentració  (TC, en hores),  recomanat a  la Guia Tècnica  (basat en el 
mètode de Témez modificat), per a conques rurals amb un grau d´urbanització inferior al 4% es 
pot obtenir a partir de la següent expressió: 

 

Equació 4. Càlcul del temps de concentració. Font: Guia tècnica de l´ACA 

On L és la longitud del tram de la conca (en km), i J la pendent mitjana longitudinal (en m/m). 
El valor dels paràmetres de la conca considerada, així com el temps de concentració, es mostra 
a la següent taula: 

L (km)  1 

J (m/m)  0,058 

Tc (h)  0,515 
Taula 5. Paràmetres de la conca i temps de concentració. Font: elaboració pròpia 

3.4 Obtenció dels cabals d´avinguda 

Donat que la conca considerada és petita (temps de concetració inferior a 6 hores), es poden 
calcular els cabals d´avinguda seguint la fórmula de Témez: 

 

Equació 5. Càlcul del cabal d´avinguda. Font: Guia tècnica de l´ACA 
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On 

C= Coeficient d´escorrentiu, (apartat 2.3.2 del present annex). 

A = Àrea de la conca ( apartat 2.3) 

I = Intensitat de precipitació, expressada en mm/h 

K = Coeficient d´uniformitat, depèn de  les unitats  i de  la  irregularitat en  la distribució de  la 
precipitació. 

3.4.1 Càlcul de la intensitat de precipitació (I) 

Per calcular les intensitats de precipitació es fa servir la següent expressió: 

 

Equació 6. Càlcul de la intensitat de precipitació. Font: Guia tècnica de l´ACA 

On 

ID = P´D / 24, (apartat 2.2 del present annex). 

TC= Temps de concentració ( apartat 2.4). 

I1/ID = Factor  regional,  segons el mapa d´isolínies 2.2 de  la 5.1‐IC. Tal com es pot veure a  la 
següent figura, el factor regional en aquest cas és igual a 11. 

 
Figura 1. Mapa d´isolínies 2.2 de la 5.1‐IC. Font: Instrucción de Carreteras 
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Les  intensitats  de  precipitació  obtingudes  a  partir  de  la  expressió  següent  es mostren  a  la 
següent taula: 

T (anys)  I (mm/h) 
5  52,630 
10  63,289 
25  78,757 
50  90,879 
100  103,671 
200  117,048 

500  135,859 
Taula 6. Intensitats de precipitació. Font: elaboració pròpia 

3.4.2 Càlcul del coeficient d´uniformitat 

El coeficient d´uniformitat es calcula mitjançant la fòrmula del CEDEX: 

 

Equació 7. Càlcul del coeficient d´uniformitat. Font: Guia tècnica de l´ACA 

En aquest cas, K = 1.030. 

3.4.3 Càlcul dels cabals d´avinguda 

Tenint en compte totes les dades i paràmetres calculats en els apartats anteriors, el càlcul dels 
cabals d´avinguda es presenten en la següent taula: 

T (anys)  Q (m3/s) 
5  21,304
10  31,337
25  47,823
50  61,996
100  77,880
200  95,303

500  120,890
Taula 8. Cabals d´avinguda per diferents períodes de retorn 

4. ANÀLISI HIDRÀULICA 

4.1 Introducció 

Segons el Pla Especial d´Emergències per Inundacions INUNCAT , el municipi de Mediona té un 
risc moderat de patir aquest  inundacions, de manera que no està obligat a  redactar un pla 
d´emergències, tan sols està recomanat.  
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Per aquest motiu es realitzarà una modelització hidràulica de la zona on es proposa construir la 
EDAR, per calcular la cota mínima a la que es pugui assegurar que els seus elements no corren 
perill. Per obtenir aquesta cota mínima s´estimarà la làmina d´aigua per a l´avinguda associada 
500 anys de període de retorn.  

4.2 Metodologia de càlcul 

D´acord amb els criteris de l´Agència Catalana de l´Aigua, la comprovació de la no inundabilitat 
de  les  infraestructures  es  realitza  mitjançant  un  model  de  règim  gradualment  variat,  per 
aquest motiu s´ha escollit el software HEC‐RAS. El procediment de càlcul d´aquest programa es 
basa en la solució de l´equació de balanç de l´energia expressada unidimensionalment, basada 
a la vegada en la fórmula de Manning (Robert Manning, 1889). 

4.2.1 Geometria de les seccions transversals i longitudinals dels trams 

Per definir els perfils de làmina d´aigua es requereixen dades geomètriques de les seccions del 
terreny  perpendiculars  al  flux.  Per  l´anàlisi  hidràulic  s´ha  considerat  un  tram  de  la  conca 
adjacent a la localització proposada per la EDAR, de 812 metres, amb un pendent longitudinal 
al voltant del 6%; suficient per comprovar la cota de la làmina d´aigua. 

4.2.2 Cabals  

Els cabals de càlcul seran els mateixos que s´han calculat en l´apartat 2.5.3 del present annex. 
En concret, el cabal corresponent a 500 anys de període de retorn, Q = 121 m3/s. 

4.2.3 Paràmetres i hipòtesis de càlcul 

D´acord amb  la Guia Tècnica  (ACA, 2003) s´adopta un coeficient de rugositat de Manning de 
0.035 per a  la  llera  i de 0.04 per a  les planes d´inundació. D´altra banda, els  coeficients de 
pèrdues per contracció i expansió seran 0.1 i 0.3 respectivament. Com a condició de contorn, 
s´ha adoptat la opció del programa “Critical Depth”, que calcula el calat crític per a cada secció 
i actua com a condició de contorn. 

4.3 Resultats obtinguts 

El programa HEC‐RAS permet visualitzar molt  fàcilment els resultats obtinguts,  ja sigui en un 
perfil longitudinal, en alçat secció a secció i fins i tot en tres dimensiones. En aquest document 
els resultats es mostraran en tot el ventall de possibilitats. 

4.3.1 Perfil longitudinal 

El perfil longitudinal resultant es mostra a la següent figura: 
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Figura 2. Perfil longitudinal del tram inundat. Font: Elaboració pròpia. 

4.3.2 Les seccions. 

Les  primeres    vuit  seccions  corresponen  a  la  urbanització  de  les  Pinedes  de  Sant  Elies.  Les 
distàncies relatives entre seccions considerades, així com  les cotes mínimes,   es mostren a  la 
següent taula:  

Seccions  Metres  Cota mínima (m) 
1 a 2  62,47  497 
2 a 3  13,23  496,25 
3 a 4   131,9  492,5 
4 a 5  11,07  482,5 
5 a 6  121,31  481,5 
6 a 7  64,81  478 
7 a 8  137,62  471 
8 a 9  117,02  466 
9 a 10  30,67  458 
10 a 11  19,2  457 
11 a 12  80,74  456 

12 a 13  21,14  455 
 

Taula 9. Distàncies relatives entre seccions. Font: Elaboració pròpia 
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4.3.2.1 Primera secció 

 

Figura 3. Primera secció del tram. Font: Elaboració pròpia 

En  aquesta  secció  la  cota màxima no  excedeix  els  497 metres,  ja que  la  làmina d´aigua no 
arriba a dos metres d´alçada. Es  tracta de  la capçalera de  la conca considerada,  i una de  les 
seccions amb més cota. 

4.3.2.2 Segona secció 

 

Figura 4. Segona secció. Font: Elaboració pròpia 

En aquesta secció  la    làmina d´aigua supera per poc el metre d´alçada, essent  la cota 496.25 
metres, aproximadament. 
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4.3.2.3 Tercera secció  

 

Figura 5. Tercera secció. Font: Elaboració pròpia 

La  tercera  secció  té  el  punt mes  baix  5 metres  per  sota  de  les  dues  anteriors.  L´alçada  de 
l´aigua és de 2.5 metres aproximadament, de manera que la cota mínima és de 492.5 metres. 

4.3.2.4 Quarta secció 

 

Figura 6. Quarta secció. Font: Elaboració pròpia 

La quarta secció manté els 2,5 metres d´alçada, de manera que la cota mínima és de 482.5. 
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4.3.2.5 Cinquena secció 

 

Figura 7. Cinquena secció. Font: Elaboració pròpia 

La  làmina d´aigua en aquest  cas és aproximadament de 1,5 metres, de manera que  la  cota 
mínima serà de 481.5 metres. 

4.3.2.6 Sisena secció 

 

Figura 8. Sisena secció. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, la cota mínima queda al voltant dels 478 metres. 
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4.3.2.7 Setena secció 

 

Figura 9. Setena secció. Font: Elaboració pròpia 

En aquesta secció  l´alçada de  l´aigua és de 1 metre, aproximadament, de manera que  la cota 
mínima serà de 471 m. 

 

4.3.2.8 Vuitena secció 

 

Figura 10. Vuitena secció. Font: Elaboració pròpia 

L´alçada d´aigua en aquesta secció no supera el metre. 
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4.3.2.9 Novena secció 

 

Figura 11. Novena secció. Font: Elaboració pròpia 

L´alçada  d´aigua  en  aquesta  secció  és  aproximadament  d´un metre.  Aquesta  secció  és  on 
comença la part més baixa de la conca, que de mitjana es situa als 450 metres. 

 

4.3.2.10 Desena secció 

 

Figura 12. Desena secció. Font: Elaboració pròpia 

A partir d´aquesta secció, la làmina d´aigua no supera el metre en cap secció. A més, es tracta 
de punts allunyats de la zona proposada per instal∙lar la EDAR. 

 

 

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

17 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

4.3.2.11 Onzena secció 

 

Figura 13. Onzena secció. Font: Elaboració pròpia 

4.3.2.12 Dotzena secció 

 

Figura 14. Dotzena secció. Font: Elaboració pròpia 
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4.3.2.13 Tretzena secció 

 

Figura 15. Tretzena secció. Font: Elaboració pròpia 

4.3.3 Vistes en tres dimensions 

La primera figura representa tot el tram considerat en condicions d´inundació amb l´avinguda 
de 500 anys de període de retorn. 

 

Figura 16. Tram complet inundat. Font: Elaboració pròpia 

Tal  com  es  pot  apreciar,  la  zona  inundada  supera  en  poques  seccions  la  llera  principal, 
confirmant que es tracta d´una zona amb un risc moderat d´inundació. 
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Figura 17. Tram del futur emplaçament de l´EDAR. Font: Elaboració pròpia 

5. CONCLUSIONS 

D´acord  amb  els  criteris  tècnics de  l´Agència Catalana de  l´aigua,  les  estacions depuradores 
d´aigües residuals de caràcter convencional han de situar‐se a una cota tal que no es produeixi 
la condició d´inundació amb l´avinguda associada a 500 anys de període de retorn. 

Atès  que  es  proposa  situar  la  plataforma  de  la  EDAR  a  la  cota  de  478.5 metres,  i  la  cota 
associada a l´avinguda dels 500 anys en aquell tram de la conca és de 458 metres, la totalitat 
dels elements projectats queden exclosos de la zona d´inundació. 

En resum, malgrat que  la urbanització de Les Pinedes de Sant Elies es troba   una conca amb 
històriques avingudes, no hi ha perill d´inundació per els elements de l´EDAR. 

 

Figura 18. Mapa d´inundabilitat a Mediona. Font: ACA 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu realitzar el dimensionament de  les  instal∙lacions de  l´Estació 
Depuradora d´Aigües Residuals (EDAR) de la urbanització Les Pinedes de Sant Elies, de manera 
que l´efluent compleixi amb els nivells de depuració establerts. 

Es dimensionarà el procés de depuració d´aeració perllongada, ja que és l´alternativa escollida 
tal com s´ha justificat a l´annex 6. Estudi d´alternatives. 

Els càlculs hidràulics, estructurals  i d´explotació  i manteniment (entre altres) es recolzaran en 
el present annex. Per la realització d´aquest annex s´han consultat, per una banda el “Manual 
de  implantación  de  sistemas  de  saneamiento  en  pequeñas  poblaciones”  (CEDEX,  2009),  el 
“Manual  de  diseño  de  estaciones  depuradoras  de  aguas  residuales”  (Aurelio  Hernández 
Lehmann, 1997) i “Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf 
& Eddy (1995)”. 

 
2. DADES DE DISSENY 

2.1  Afluent 

A  la  taula  1  es  resumeixen  les  dades    obtingudes  en  els Annexes  2.  Estudi  demogràfic  i  3. 
Paràmetres  de  disseny.  Aquestes  dades  es  prendran  com  a  referència  inicial  a  l´hora  de 
dissenyar el sistema de depuració. 

PARÀMETRE  VALOR/ (UNITAT 

Població de disseny (hab)  700 hab‐eq 

Dotació de càlcul (l/hab∙dia)  150 l/hab∙dia 

Cabal mig de disseny (Q MH)  7,44 m3/h 

Cabal mínim (Q MÍN)  3,72 m3/h 

Cabal punta de disseny (Q PTS)  22,32 m3/h 

 Cabal admissible (m3/h) (Q PTP)  29,76 m3/h 
Taula 1. Dades d´inici per dimensionar l´EDAR. Font: Elaboració pròpia 

 

PARÀMETRE  CÀRREGA(g/hab∙dia)  CONCENTRACIÓ (mg/l)  PRODUCCIÓ (kg/dia) 

DQO  120  800  84,02 

DBO5  60  400  42,01 

NKT  11  73,33  7,70 

Ptotal  1,8  12  1,26 

MES  70  466,67  49,01 
Taula 2. Càrregues contaminats 
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2.2 Efluent 

A  la  taula 3 s´indiquen  les concentracions  límit exigides a  la sortida de  l´EDAR per complir  la 
normativa europea (Directiva Europea 91/271/CEE), inscrita dins del PSARU 2005 i aplicada per 
l´ACA. 

PARÀMETRE 
CARACTERÍSTIQUES EXIGIDES  RESULTATS 

APLICATS (%) Concentració  Percentatge de reducció (%) 

DBO5 Sortida  <25 mg DBO5/l d´O2  70‐ 90  92 

DQO Sortida  <125 mg DQO/l d´O2  75  83 

SS Sortida  <35 mg MES/l   70‐ 90  91 

Nitrògen Sortida  <15 mg Nt/l d´O2     75 

Fósfor total  <2 mg Pt/l      87 
Taula 3. Qualitat exigida a l´efluent de sortida. Font: Directiva 2000/60/CE de 21 de maig del 
2000 

Les exigències relatives als fangs obtinguts es mostren a la taula 4. 

PARÀMETRE  CONCENTRACIÓ (%) 
Estabilitat Matèria Sòlida Volàtil (%)  < 55 

Sequetat del fang deshidratat  > 22 
Taula 4. Qualitat exigida als fangs de sortida. Font: Directiva 2000/60/CE de 21 de maig del 2000 

 

3. OBRA D´ARRIBADA 

L´obra  d´arribada  consta,  en  aquest  cas,  d´un  bypass  general  i  un  desbast  de  sòlids molt 
gruixuts. 

3.1 Arribada de l´aigua bruta i by pass general 

L´arribada  de  l´aigua  a  depurar  es  du  a  terme  mitjançant  la  prolongació  de  la  xarxa  de 
clavegueram, utilitzant un col∙lector de diàmetre adient als cabals donats, que arriben a l´EDAR 
per gravetat. El col∙lector tindrà un diàmetre nominal de 400 mm i estarà fabricat en polietilè 
d´alta densitat, amb unes característiques tèrmiques i químiques adients.  

3.2   Pou de gruixos 

Abans de  l´arribada de  l´aigua a  l´estació depuradora es dissenya un pou de gruixuts, amb  la 
funció d´actuar com un primer filtre i retenir els sòlids més gruixuts. Per la seva funció es tracta 
d´un element de pas, de manera que els criteris de disseny d´aquest element és el temps de 
retenció hidràulica mínim. Aquest temps de retenció hidràulica mínims són de 5 minuts a cabal 
punta i de 10 minuts a cabal mitjà, a partir d´aquestes restriccions es calcula el volum del pou 
de gruixos, mitjançant la següent expressió: 
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Equació 1. Temps de retenció hidràulica. Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 1. Exemple de pou de gruixos operatiu. Font: www.estrucplan.com.ar 

El pou tindrà una forma cúbica. Amb els temps de permanència hidràulica i  els cabals de 
disseny s´obtenen les restriccions relatives al volum. Els resultats es mostren a la taula 5. 

   Q (m3/h)  V (m3) 

Th (5 min)  29,76 2,47982494

Th (10 min) 7,44 1,23991247
Taula 5. Restricció dels temps de retenció. Font: Elaboració pròpia 

Seguint  les  dades  de  la  taula  5  i  l´equació  2,  es  proposen  unes  dimensions  a  comprovar  si 
compleixen  les restriccions. Les dimensions proposades es mostren a  la taula 6,  i compleixen 
les restriccions dels temps de retenció hidràulica. 

Dimensions Magnitud 
H (m)  2,5 

L1 (m)  2,5 
L2 (m)  2,5 

Volum (m3) 15,625 
Taula 6. Dimensions del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

  D´altra banda, s´instalarà una reixa amb una separació de 80 mm entre barres, per limitar el 
pas  dels  gruixuts.  La  reixa  disposarà  d´una  cistella  de  600  litres  de  capacitat.  Segons  els 
paràmetres  de  disseny,  la  quantitat  retinguda  serà  aproximadament  de  10  litres/  dia;  de 
manera que la cistella s´haurà de buidar cada 2 mesos. L´extracció i manipulació dels residus es 
realitzarà  amb  una  cullera  bivalva  en  polipast.  Els  residus  es  depositaran  en  contenidors 
especials,  i posteriorment es portaran a  l´abocador. Els contenidors tindran una capacitat de 
1,5 metres cúbics. 

3.3 Pou de bombament 

Ja  que  l´entrada  al  pretractament  tindrà  una  cota  de  2  metres  per  sota  de  la  cota  de 
l´explanada de  la EDAR, caldrà un bombament per elevar  la cota d´aigua bruta al sistema de 
pretractament. Amb  aquest objectiu  s´instal∙laran bombes  submergibles.  L´aigua  accedirà  al 
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pou de bombeig posteriorment  al  seu pas pel pou de  gruixos, mitjançant una  canonada de 
315mm de PEAD. El pou de bombeig  tindrà  les mateixes dimensions que el pou de gruixos. 
Disposarà de dues bombes, una en  funcionament  i  l´altra de  reserva per avaria o per cabals 
punta.  

El cabal màxim de bombeig serà el màxim del pretractament, que serà 4 vegades el cabal mig. 
Les  bombes  seran  submergibles  i  centrífugues.  Per  evitar  que  treballin  en  buit,  s´activaran 
només quan el calat sigui superior a 30 centímetres. 

La  canonada  d´impulsió  serà  una  AISI  304  DN  85  (d´acer  inoxidable)  fins  la  cota  de 
pretractament. El pou tindrà una canonada PEAD DN 200 que s´ajuntarà amb el bypass general 
que surt del pou de gruixos. 

Una de les  bombes instal∙lades disposarà d´un variador de freqüència electrònic per adaptar‐
se al cabal de bombeig, de manera que l´activació es durà a terme quan es requereixi evitant 
increments bruscos de cabal. El mesurador de cabal serà ultrasònic. 

Es preveu un sobreeixidor de seguretat en el que el cabal màxim a evacuar amb la depuradora 
en  funcionament  sigui  la  diferència  entre  el  cabal màxim  al  col∙lector  (màxim  admissible  a 
l´EDAR) i el cabal de dilució. 

L´aïllament general de  la planta es durà a terme mitjançant una comporta que donarà pas al 
pou  de  gruixos.  El  bypass  general  també  es  durà  a  terme  amb  comporta,  per  facilitar  el 
tancament del sistema en cas de problemes a l´estació depuradora. 

4. PRETRACTAMENT 

El pretractament és una etapa on es realitzen operacions físiques i mecàniques amb l´objectiu 
de  separar de  les aigües  residuals  la major quantitat de matèries que, per  la  seva natura o 
mida, puguin donar problemes a les etapes posteriors. 

La  fase  de  pretractament  comença  un  cop  el  cabal  ha  passat  pel  pou  de  gruixos.  El 
pretractament  consta  de  tres  fases:  el  desbast  de  gruixos  i  fins,  l´el∙liminació  de  sorra 
mitjançant el desarenador i l´el∙liminació de greix mitjançant el desengreixant. 

En el cas de xarxes separatives es pot prescindir del desarenador (CEDEX,2009). En cas de que 
el tractament primari es realitzi mitjançant tancs Imhoff o foses sèptiques, es pot prescindir de 
desgreixants (CEDEX, 2009). 

4.1 Desbast de sòlids 

El desbast és el primer procés en el tractament de les aigües residuals, i la seva missió és 
l´eliminació de sòlids de mida petita i mitjana, mitjançant la intercepció en reixes i tamissos. A 
les poblacions petites acostuma a substuir el pou de gruixos, tot i que es pot realitzar una 
funció conjunta. Amb aquesta finalitat s´utilitzen reixes o tamissos.  

4.1.1 Reixes 

Les reixes són barres paral∙leles  amb una separació uniforme entre elles.  Les reixes es poden 
classificar  segons el  seu pas  lliure.  Les  reixes de gruixos  tenen un pas  lliure de 20 a 60 mm 
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(normalment entre 20 i 30 mm). L´espessor dels barrots oscil∙la entre 12 i 25 mm. Les reixes de 
fins tenen un pas lliure entre barres de 6 a 12 mm, i l´espessor també oscil∙la entre 6 i 12 mm. 

Una segona classificació de  les reixes depèn del sistema de neteja de  les reixes. Les reixes de 
neteja manual donen servei a petites poblacions i equipen una cistella perforada per acumular 
els sòlids que es retiren mitjançant un rastrell. La cistella permet  l´escolament de  l´aigua pel 
canal de desbast. Les reixes es col∙loquen entre 60  i 80 º d´inclinació respecte a  l´horitzontal. 
Les  reixes d´autoneteja  incorporen un  rascador que, periòdicament  i de manera automàtica, 
neteja la reixa per la cara anterior i posterior (aigües amunt i avall). El rascador s´activa amb un 
temporitzador o amb un sensor de pèrdua de càrrega (o combinació). 

D´altra banda, es fa una altra distinció de  les reixes en funció de  la seva geometria. Es tracta 
d´un aspecte relacionat amb la neteja, ja que les rectes  es poden netejar de manera frontal o 
posterior. La neteja per la cara anterior presenta el risc de que els sòlids es dipositin al peu de 
la  reixa,  bloquejant  el  mecanisme.  Les  reixes  de  neteja  posterior  no  presenten  aquest 
inconvenient, però en tenen altres, tals com el trencament de les pintes de neteja, o bé que els 
sòlids puguin caure a l´aigua un cop han passat la reixa. Les reixes corbes  estan indicades per 
poblacions  mitjanes  i  poca  càrrega  contaminant  i  són  de  neteja  frontal.  Normalment 
s´instal∙len amb canals poc profunds  (0.4‐2 m)  i  l´alçada de  l´aigua és un 75%  la  longitud del 
radi. 

4.1.2 Tamissos 

Els tamissos més utilitzats en petites poblacions són els estàtics o autonetejants i els rotatius, 
tot i que també s´utilitzen els lliscants i els inclinats. El pas dels tamissos oscil∙la entre 1 i 6 mm. 
Ocasionalment,  el  tamisat  pot  substituir  la  decantació  primària,  tot  i  que  amb  rendiments 
inferiors. 

Els tamissos autonetejants tenen una malla filtrant de petites barres inclinades, de manera que 
la part plana queda enfrontada al flux de l´aigua,, de manera que la separació entre les barres 
aigües amunt és menor, per evitar obstruccions. El seu principal inconvenient és que generen 
una pèrdua de càrrega d´entre 1.2 i 2.1 m.  

Els tamissos rotatius es munten sobre un cilindre giratori que es col∙loca al canal. L´aigua pot 
circular entrant per l´extrem del tambor i sortint per la superfície del tamis, retenint els sòlids 
en la part interior, o bé entrant per l´extrem del tambor i sortint per l´interior, de manera que 
les partícules es retenen en la superfície exterior.  Aquests tamissos són de neteja continuada, 
mitjançant un raspall del tamís i d´una pinta fixa. La pèrdua de càrrega associada oscil∙la entre 
0,8 i 1,4 m. 

Els  tamissos  lliscants  retenen  els  sòlids mitjançant  safates  horitzontals  o  dents  escalonats, 
formant  una  cadena.  La  descàrrega  és  per  gravetat,  en  girar  la  cadena  sobre  una  roda  de 
tracció. La pèrdua de càrrega associada oscil∙la entre 0,1 i 0,4 m. 

Els tamissos  inclinats disposen d´un tambor cilíndric a  l´interior del canal, amb una  inclinació 
de 35º. L´aigua entra al tambor frontalment, retenint els sòlids dins la malla. El gir del tambor 
permet  la seva neteja, transportant els sòlids retinguts cap a  la part superior  i fent‐los caure 
per aigua a pressió o raspadors a una tolva al centre del tambor. Un cargol sense fi s´encarrega 
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de  transportar als  sòlids  fins el  tub d´extracció. El  sistema de gir  s´activa quan  la pèrdua de 
càrrega arriba a un cert valor, sent les pèrdues de càrrega habituals entre 0,2 i 0,4 m. 

4.1.3 Dimensionament 

Les hipòtesis de dimensionament per al disseny del desbast de sòlids són les següents: 

‐ Cabal màxim de disseny del pre‐tractament: QMAX=29,74 m
3/h =0,00413 m3/s. 

‐ Canal rectangular 
‐ Reixes: pletines amb pas lliure de 30 mm i espessor de 15 mm. 
‐ Hi haurà dues línies de pretractament, tal com recomana el CEDEX per a depuradores 

de més de 500 hab‐eq. 

L´ample de les reixes ve donada per la següent expressió:  

 

Equació 3. Ample de reixa. Font: Manual del CEDEX (2009) 

On: 

‐ W = Ample de les reixes (m). 
‐ Qmax = Cabal màxim (m3/s). 
‐ V = Velocitat de pas de l´aigua per la reixa (valor habitual 1.2 m/s). 
‐ H= Nivell  de l´aigua aigües amunt (m). 
‐ e= Ample de les barres (m). 
‐ E= Pas lliure entre barres (m). 
‐ C = Coeficient de seguretat (en cas de colmatació, valor habitual 30% = 1.3). 

El nivell de  l´aigua aigües amunt acostuma a estimar‐se, per a xarxes unitàries  i velocitats de 
pas menors a 1 m/s, mitjançant la següent equació:  

 

Equació 4. Alçada de l´aigua aigües amunt. Matèria retinguda. Font: “ Manual de diseño de estaciones 
depuradoras de aguas residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

El calat al canal es calcula mitjançant la següent expressió: 

 

Equació 5. Calat al canal. Font: Manual del CEDEX (2009) 
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On 

‐ VC =  velocitat de l´aigua al canal a cabal màxim. 
‐ W = ample del canal 

La velocitat de  l´aigua al canal depèn de  les característiques hidràuliques del canal, segons  la 
fòrmula de Manning. 

 

Equació 6. Velocitat de l´aigua a un canal. Font: 

On: 

‐ N= rugositat de Manning, n= 1/75  
‐ Rh= radi hidràulic (quocient entre àrea i perímetre mullats) 
‐ I = pendent del canal 

Existeixen una sèrie de restriccions relatives a la velocitat de pas pel canal. Aquestes 
restriccions es resumeixen en la següent taula: 

V  m/s 
QMED  > 0,6 

QMAX  < 1,2 
Taula 7. Restriccions de velocitat. Matèria retinguda. Font: “ Manual de diseño de estaciones 

depuradoras de aguas residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997) 

Considerant les restriccions de la taula 7, i la equació 6, es pot comprovar per a quins amples 
de canal i els cabals donats (seguint les hipòtesis de disseny) es compleixen les restriccions de 
velocitat.  Una  velocitat  massa  baixa  contribueix  a  l´augment  de  sòlids  retinguts  i  la 
sedimentació dins del canal; per contra, una velocitat massa elevada fomenta l´arrossegament 
de materials que haurien de quedar retinguts. 

Per  a  una  primera  iteració  per  un  ample  de  canal  de  0.25  metres,  els  càlculs  de  les 
característiques hidràuliques del canal, incloses les comprovacions de cabals (hipòtesis inicials) 
i velocitats (restriccions) es resumeixen en la següent taula: 

Alçada (cm)  Superfície (m2)  Perímetre (m)  RH
2/3  V (m/s)  Q (m3/s) 

1  0,003  0,27  0,044  0,234  0,001 
5  0,013  0,35  0,108  0,575  0,007 
10  0,025  0,45  0,146  0,772  0,019 
15  0,038  0,55  0,167  0,885  0,033 
20  0,050  0,65  0,181  0,959  0,048 

25  0,063  0,75  0,191  1,012  0,063 
Taula 8. Càlculs de característiques hidràuliques. Font: Elaboració pròpia 

Les  restriccions  de  cabal  redueixen  l´interval  d´estudi  a menys  de  5  cm  d´alçada  d´aigua, 
concretant al càlcul s´obtenen els valors límit exposats a la taula 9. 
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Alçada (cm)  Superfície (m2)  Perímetre (m)  RH
2/3  V (m/s)  Q (m3/s) 

1,425  0,004  0,2785  0,055  0,290  0,00103 

3,45  0,009  0,319  0,090  0,478  0,00412 
Taula 9. Detall dels càlculs hidràulics. Font: Elaboració pròpia 

D´altra banda, atenent a les hipòtesis inicials i a les equacions 3 i 4, l´amplada del canal i el 
calat a la zona de la reixa es resumeixen a la següent taula: 

Element  m 
Calat aigües amunt  0,198 
Amplada de la reixa  0,068 

Calat al canal  0,035 
Taula 10. Càlcul de calats i amplada de reixa. Font: Elaboració pròpia 

Segons els càlculs, no es respecten les restriccions de velocitat, i l´amplada de la reixa és molt 
reduïda.  L´explicació  és  que  aquestes  equacions  són  òptimes  per  a  depuradores mitjanes  i 
grans, però per instal∙lacions petites (<2000 hab‐eq) les dimensions surten massa petites, amb 
la  qual  cosa  el manteniment  esdevé  inviable.  Per  aquest motiu,  es  consideraran  els  valors 
mínims exposats al manual del CEDEX per tal d´assegurar el disseny del canal i la seva neteja. 
Aquests valors es resumeixen a la següent taula: 

Amplada del canal (m)  >0,25 
Alçada d´aigua al canal (m)  >0,25 

Temps de retenció (s)  5 
Taula 11. Elements de referència al desbast. Font: Elaboració pròpia 

El  compliment  d´aquests  límits  pot  presentar  problemes  a  l´hora  de  complir  amb  els 
requeriments  mínims  de  velocitat,  sobretot  seguint  el  supòsit    de  tenir  dos  línies  de 
pretractament,  tal  com  recomana  el  CEDEX.  Ara  bé,  si  es  dissenya  una  única  línea  de 
pretractament, es minimitzen els problemes derivats els requeriments de velocitat, tenint en 
compte d´amplada mínima de 0.25 metres per poder netejar el canal, tal com es pot veure al 
resum dels càlculs de la taula 12. 

Alçada (cm)  Superfície (m2)  Perímetre (m)  RH
2/3  V (m/s)  Q (m3/s) 

2,2  0,006  0,294  0,070  0,374  0,00206 

5,5  0,014  0,36  0,113  0,601  0,00827 
Taula 12. Detall dels càlculs hidràulics a cabal complet. Font: Elaboració pròpia 

El requeriment de velocitat mínima no es compleix, de manera que no es compleix el mínim 
per  una  diferència  del  6.25%.  Suposant  dues  línies  de  pretractament  la  diferència  arriba 
gairebé al 30%. En definitiva, davant  la dificultat de  complir els  requeriments de velocitat a 
cabal mig degut a  les  reduïdes dimensions del  sistema a dissenyar, es dissenyarà una única 
línea de pretractament.  

Amb un canal de 0.25 metres d´amplada,  i  tenint en compte que  les característiques de  les 
barres  seran 30 mil∙límetres d´amble  i 15 mil∙límetres de pas  lliure. El nombre de barres es 
calcula mitjançant l a següent expressió: 
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Equació 7. Càlcul del número de barres. Font: Elaboració pròpia 

De manera que el nombre de barres serà, segons  les hipòtesis abans mostrades, de 5 barres. 
En resum, les característiques del desbast es resumeixen en la següent taula: 

Amplada (m)  0,6 
Alçada (m)  0,7 

Número de barres  5 
Ample de barres (mm) 15 

Pas lliure (mm)  30 

Longitud (m)  2,6 
Taula 13. Característiques del desbast. Font: Elaboració pròpia 

D´altra banda, cal determinar  la  freqüència de  retirada de sòlids per no bloquejar  les  reixes.  
Segons  les  dades  de  la  taula,  basada  en  les  estimacions  d´Imhoff,  i  tenint  en  compte  les 
característiques de la reixa, l´acumulació de sòlids és, aproximadament, 7.5 l/hab/any. 

Separació entre barres (mm)  >40  20‐ 40  3‐ 20 

Volum de sòlids retingut (l/hab∙any)  2‐ 3  5‐ 10  15‐ 25 
Taula 14. Matèria retinguda. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales”.  

Aurelio Hernández Lehmann (1997) 

Amb una població de disseny de 700 hab‐eq, i les dades aportades per la taula 14, la quantitat 
de  sòlids  retinguda  serà  de  14.5  litres/dia.  El  sistema  de  neteja  serà  automàtic  i  la  forma 
d´extracció  serà mitjançant un  cargol  transportador  compactador  a un  contenidor,  situat  al 
final de  la  zona de premsat per poder  compactar‐los abans de depositar‐lis.  S´instal∙larà un 
contenidor  de  1 m3  amb  tapa  abatible  i  equipat  amb  rodes  per  poder  retirar  els  sòlids de 
forma periòdica. 

4.1.4 Pèrdua de càrrega a la reixa 

La pèrdua de càrrega en les reixes pot establir‐se segons la següent expressió: 

 

Equació 8. Pèrdua de càrrega. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas 
residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

On: 

• Ah = pèrdua de càrrega (m) 

• V = velocitat de pas al canal (m/s) 

• G = acceleració de la gravetat 

• K1, K2, K3 =coeficients 
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El coeficient K1 es calcula a partir de la següent expressió, on C és el percentatge de secció de 
pas que subsisteix en acumulació màxima (70%). De manera que el coeficient K1 = 2.041 

 

Equació 9. Coeficient K1. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales”.  
Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

El coeficient K2 depèn de la tipologia de la reixa, com es tractarà de plètines simples, K2 serà la 
unitat. En el cas d´un tamís, K2 = 0.74. 

El coeficient K3 es determina a partir dels valors que es mostren a la següent taula, on les 
variables d´entrada són les característiques físiques de la reixa o tamís. 

 

Taula 15. Coeficient K3. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales”.  
Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

Els càlculs dels elements necessaris per el càlcul del coeficient, així com el càlcul del propi 
coeficient, es resumeixen en la següent taula: 

   Reixa  Tamís 
a  15  3 
s  30  3 
h  50  3 
z  75  3 
K3  0,58  2,7 

Taula 16. Càlcul del Coeficient K3. Font: Elaboració pròpia. 

En definitiva, a la taula 17 es mostren les pèrdues de càrrega de tamís i reixa, així com el resum 
d´elements  que  s´han  utilitzat  en  el  càlcul. D´altra  banda,  la  pèrdua  de  càrrega  total  de  la 
combinació reixa‐tamís és de 0.067 metres. 
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   Reixa  Tamís 
K1  2,041  2,041 
K2  1  0,74 
K3  0,58  2,7 

V (m/s)  0,5  0,5 

Δh (m)  0,015  0,052 
Taula 17. Pèrdua de càrrega. Font: Elaboració pròpia. 

4.1.5 Tamisat de sòlids fins 

Per afinar el procés d´eliminació de residus sòlids s´utilitza un tamís pel desbast de sòlids fins. 
Es  selecciona  un  tamís  rotatiu  amb  pas  lliure  de  3 mil∙límetres.  El  tamís  de  sòlids  fins  ha 
d´admetre el cabal màxim admisible al pretractament. D´aquesta manera, el desbast de sòlids 
fins es farà mitjançant un tamís rotatiu, bypass i sobreeixidor i sistema de neteja a pressió. 

Es  construirà  un  segon  canal  en  paral∙lel  per  poder  realitzar  un  bypass  sempre  que  sigui 
necessari. El  canal  serà de 0.25 metres d´ample  i 0.5 metres d´alçada. Portarà  instal∙lat una 
reixa  de  neteja manual  amb  75º  d´inclinació  i  separació  entre  barres  de  20 mil∙límetres.  El 
canal portarà dues comportes estanques, a l´entrada i sortida, per poder‐lo aïllar. 

Tot seguit es descriuen els elements més importants del mètode:  
    

• Tambor filtrant: està construït amb acer inoxidable, i està dotat de perfils en forma de 
cunya que li proporcionen un efecte autonetejant. Les partícules de mida superior al 
pas de criva queden retingudes en la superfície on són eliminades per una rasqueta 
expulsora. 
 

• Grup motriu: és un grup motorreductor instal∙lat en un lateral de l’aparell que 
l’encarregat d’accionar el tambor filtrant. Segons les necessitats, es pot equipar amb 
una o dues velocitats de gir, augmentant així la capacitat de filtració.  

 
• Bastidor: recinte construït amb xapa metàl∙lica, a l’interior del qual es troba el tambor 

filtrant, i que a la vegada, suporta el grup motriu. La seva construcció implica la 
formació de dos recintes independents: un de superior on s’emmagatzema el fluït 
entrant, i un altre inferior on es recull el líquid ja tamisat.  
 

• Sistema d’eliminació de residus: consisteix en una rasqueta expulsora que frega 
constantment amb el tambor filtrant, arrancant així els residus adherits a la malla, que 
al seu torn s’aboquen en una cinta cargol transportador‐premsa.  
 

• Sistema de neteja: unes boquetes situades a l’interior del tambor efectuen la neteja de 
la malla mitjançant aigua a pressió, que desplaça els residus adherits cap a l’exterior, i 
s’evacua juntament amb l’aigua tamisada.  
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4.1.6 Desarenador i desgreixador 

4.1.6.1 Desarenador 

L´objectiu del desarenador és eliminar  la matèria de major densitat en  les  aigües  residuals, 
amb  un  diàmetre  superior  a  0,2 mm,  per  evitar  la  sedimentació  en  canals,  conduccions  i 
unitats  de  tractament,  i  també  per  protegir  les  bombes  per  abrassió.  En  aquesta  fase 
s´aconsegueix  l´eliminació  de matèria  inorgànica  (sorres,  graves...)  però  també  de matèria 
orgànica no putrescible (grans de café, ossos...etc). Els desarenadors es solen col∙locar desprès 
del desbast, i abans del tractament primari, podent‐lo substituir en els casos on l´aigua residual 
presenti una DBO5 inferior a 150 mg/l. Existeixen dos tipus bàsics de desarenadors: els estàtics 
i els airejats.  

En els desarenadors estàtics l´aigua circula pel seu interior horitzontalment.  Hi ha dos tipus de 
desarenadors estàtics, els de flux variable i els de flux constant. Els canals desarenadors de flux 
variable  són  utilitzats  en  petites  poblacions  que  disposen  d´un  canal  inferior  que  pot 
emmagatzemar sorres per 5 dies. Els de flux constants mantenen una velocitat fixa de pas (0,3 
m/s)  independentment  del  cabal,  de  manera  que  sedimenta  la  major  part  de  la  matèria 
inorgànica  i  la menor  part  possible  d´origen  orgànic  (<5%).  La  velocitat  es manté  constant 
mitjançant una secció trapezoïdal que simuli una paràbola (més difícil de construir) o amb el 
principi Pharsall, en que les variacions de cabal es tradueixen en variacions d´alçada d´aigua. 

Els  desarenadors  airejats  són  tancs  d´aeració  de  flux  helicoïdal,  en  els  que  s´indueix  una 
velocitat en espiral que es controla per  la pròpia geometria del  tanc  i per  la quantitat d´aire 
subministrada. 

En  les plantes petites  la neteja dels desarenadors acostuma a ser manual, de manera que es 
dissenyen dos canals en paral∙lel per no perdre operativitat. També es construeixen amb una 
lleugera pendent per afavorir la neteja. 

4.1.6.2 Desgreixador 

Els  desgreixadors  eliminen  els  greixos  i  la  resta  de  matèria  més  lleugera  que  l´aigua.  Es 
distingeixen dos tipus: els estàtics i els airejats. 

Els primers  fan passar  l´aigua per un dipòsit que disposa d´un  tabic, de manera que  l´aigua 
passa forçossament per la part inferior del mateix, amb la qual cosa les components de menor 
densitat es queden  retinguts a  la superfície. La  retirada dels greixos acostuma a ser manual, 
mitjançant un procediment semblant a la retirada de fulls de les piscines. 

Els  desgreixadors  airejats  injecten  aire  a  la  part  inferior  del  recinte  amb  l´objectiu  de 
desemulsionar  els  greixos  i  millorar  la  seva  flotabilitat.  Aquest  procediment  acostuma  a 
acompanyar el desarenador, disposant una zona d´acumulació de greixos en  la superficie que 
es  retiren  amb  una  barredora. D´altra  banda,  les  sorres  decanten  als  canals  disposats  a  la 
solera dels canals, i es retira amb una bomba centrífuga periòdicament. La barreja sorra‐aigua  
és  enviada  a  un  separador  classificador,  i  els  greixos  es  canalitzen  a  un  concentrador  per 
retirar‐les periòdicament. 
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4.1.6.3 Dimensionament 

S´ha decidit unir el procés de desarenador  i desgreixador en un únic procés conjunt, mesura 
que presenta els següents avantatges: 

• L´aire  injectat per a  la desemulssió dels greixos ajuda a evitar  la sedimentació de  les 
partícules  de  fang  poc  denses,  de  manera  que  la  sorra  dipositada  al  fons  del 
desarenador és més neta i es retira amb més facilitat.. 

• Les  partícules  de  sorra,  en  sedimentar,  desacceleren  a  les  partícules  de  greix. 
D´aquesta  manera,  aquestes  últimes  disposen  de  més  temps  per  a  posar‐se  en 
contacte  entre  elles  abans  d´arribar  a  la  superfície,  augmentant  el  rendiment  de  la 
flotació dels greixos. 

• S´utilitza un únic dipòsit, estalviant volum. 

• Les  velocitats  de  sedimentació  de  les  sorres  i  de  flotació  de  les molècules  de  greix 
gairebé no es modifiquen degut a la diferència de densitats. 

Els desarenadors serveixen per retenir  les sorres  i altres detritus minerals  inerts  i residus que 
es troben a les aigües residuals. Aquests materials acostumen a ser originaris d´operacions de 
neteja, així com riades, infiltracions... 

Els líquids no miscibles amb l´aigua tenen una densitat menor, de manera que tenen tendència 
a flotar. El fons ha d´estar fortament inclinat cap a la sortida per a poder evitar l´acumulació de 
sòlids sedimentables  i arrossegar‐los cap a  la sortida. Es pot plantejar el disseny d´un mur de 
formigó a l´entrada i sortida  per evitar turbulències a l´entrada, i per retenir greixos i olis, o bé 
per  retirar  fangs  del  fons  format  per  partícules  sedimentables.  Amb  aquesta  opció  es 
minimitza la freqüència de neteja. 

4.1.6.4 Disseny del desarenador a partir de Hazen 

Per al disseny del desarenador es seguiran les directrius de disseny de Hazen, de manera que 
s´han d´establir uns elements inicials. 

Desarenador de flux horitzontal 
Població de disseny (hab‐eq)  700 

Cabal mig (m3/h)  7,44 

Cabal mínim (m3/h)  3,72 
Cabal punta (m3/h)  22,32

Cabal màxim pretractament (m3/h)  29,76
Rendiment (Hazen)  3 

Sedimentació (%)  90 
Taula 18. Paràmetres inicials desarenador. Font: Elaboració pròpia 

En primer lloc cal determinar la velocitat màxima horitzontal (VH) i la velocitat de caiguda de 
les partícules en repòs (VS) per evitar l´arrosegament al fons del desarenador segons el 
diàmetre de la partícula. 
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Taula 19. Velocitat de sedimentació en funció del diàmetre. Font: “ Manual de diseño de estaciones 
depuradoras de aguas residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

Per un diàmetre de partícules mig superior a 0.15 mm, les velocitats resultants de la taula 19 
es resumeixen en la següent taula: 

   Límit  Valor 
Velocitat horitzontal VH (m/s)  0,2 ‐ 0,24   0,02 

Velocitat de caiguda VS (m/s)  0,007‐0,023  0,012 
Taula 20. Velocitat de les partícules. Font: Elaboració pròpia 

En  la pràctica,  les velocitats horitzontals de 0.24 m/s es veuen reduïdes  fins a valors de 0.02 
m/s. 

Per a poder calcular la secció transversal i l´alçada del desarenador, s´ha de tenir en compte el 
cabal màxim del pretractament, és a dir el cabal de dil∙lució, seguint  l´Equació 10, tal com es 
resumeix a la taula 21. 

 

Equació 10. Àrea transversal. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales”.  
Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

 

Coneixent l´àrea transversal, es poden determinar la resta de característiques del desarenador, 
seguint les següents expressions: 

 

Equació 11. Amplada del desarenador. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas 
residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

L´autor Aurelio Hernández  Lehmann, en el  seu manual,  recomana per  condicions de paret  i 
línies de corrent,  que les dimensions del desarenador respectin la següent relació: 

 

Equació 12. Relació de dimensions del desarenador. Font: “ Manual de diseño de estaciones 

depuradoras de aguas residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

17 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

Cabal de dil∙lució (m3/s)  0,008 
Velocitat horitzontal (m/s)  0,02 

Àrea transversal (m2)  0,413 
h (m)  0,7 
a (m)  0,590 

h/a  1,186 
Taula 21. Característiques físiques del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

Malgrat  que  els  resultats  obtinguts,  amb  una  alçada  proposada  de  0.7  m,  respecten  els 
condicionants  recomanats,  es  sobredimensionarà  l´àrea  transversal  amb  l´objectiu  d´assolir 
una geometria tipus, tal com proposen els autors consultats. 

 

Figura 3. Secció transversal del desarenador. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de 
aguas residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

 

De manera que les característiques finals del desarenador es mostren a la següent taula: 

Àrea transversal (m2)  1 
h (m)  0,7 
a (m)  0,7 

h/a  1 
Taula 22. Característiques físiques del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

La longitud del desarenador queda determinada per les corbes de Hazen respecte el temps de 
sedimentació. Aquest temps de sedimentació és el quocient entre l´alçada proposta i la 
velocitat de sedimentació: 

 

Equació 13. Temps de sedimentació. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas 

residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 
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Figura 5. Àbac de Hazen. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales”.  
Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

El temps de sedimentació és de 58.33 segons. Consultant les corbes de Hazen, amb els supòsits 
d´un 90% de  rendiment  i un bon  rendiment  (n=3),  la  relació  t/t0 és 3.6. En aquest  sentit, el 
temps de retenció de la partícula al desarenador és de 210 segons, de manera que la longitud 
del  desarenador  hauria  de  ser  de  4.2 metres.  S´establirà  una  longitud  total  de  4.5 metres, 
tenint en compte els fenòmens de petites turbulències a l´ entrada i sortida del canal. 

Les característiques finals del desarenador es resumeixen a la següent taula: 

 

Amplada (m)  0,70 
Alçada (m)  2 
Longitud (m)  5 
Superfície transversal (m2)  0,49 
Superfície horitzontal (m2)  3.15 

Volum (m3)  2.205 
Taula 23. Característiques físiques del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

El temps de retenció es comprova a partir de l´ equació 14. El resultat és 4.44 minuts, complint 
el requeriment vàlid per a desarenadors simples (entre 2.5 i 5 minuts). 

 

Equació 14. Temps de retenció al desarenador‐desgreixador. Font: “ Manual de diseño de estaciones 
depuradoras de aguas residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 
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El  desgreixador  es  proposa  com  un  canal  de  0.5 metres  d´amplada.  D´altra  banda,  es  pot 
plantejar una injecció d´aire per evitar la sedimentació de matèria orgànica per desemulsionar 
els greixos. Es poden deduïr els  següents valors de necessitat d´aire a partir de  la  superfície 
transversal del desarenador: 

 

Taula 24. Aireació. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales”.  Aurelio 
Hernández Lehmann (1997). 

L´àrea transversal del desarenador és de 0.49 m2, de manera que queda fora  la taula 24. Per 
aquest motiu,  es  determinarà  una  capacitat  d´aeració  de  1.5 m3/h/m.  Amb  aquest  valor,  i 
tenint en compte  la  longitud del desarenador, el cabal d´aire hauria de ser de 6.75 m3/h.   La 
injecció es farà mitjançant dos injectors (un de reserva), i el sistema serà la difusió de bombolla 
gruixuda. 

Per  poder  preveure  la  quantitat  de  sorres  i  greixos  que  s´han  d´evacuar  del  desarenador‐ 
desgreixador  cal  estimar  la  quantitat  produïda  amb  les  dimensions  i  el  cabal  màxim  del 
pretractament. En el càlcul del volum de sorres es considera una producció de sorra de 150 
cm3 de sorra/m3 d´aigua bruta  del cabal d´entrada, i la densitat és 2650 kg/m3. Amb aquestes 
consideracions, el volum de sorres es mostra a la taula 25. 

Q (m3/h)  Productivitat (cm3 sorra/m3 aigua)  cm3 sorra/ dia  m3 sorra/any

535,68  150  80352  29,32848 
Taula 25. Producció de sorres. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas 

residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

En  el  cas  dels  greixos,  es  considera  una  producció  de  24  g/habitant.  Amb  aquestes 
consideracions, la producció de greixos es mostra a la taula següent:  

Hab  Productivitat (g/hab∙dia)  Kg/dia 

700  24  6132 
Taula 26. Producció de greixos. Font: “ Manual de diseño de estaciones depuradoras de aguas 

residuales”.  Aurelio Hernández Lehmann (1997). 

Quan el contingut de sorres presenta males olors, el material s´ha d´enterrar. En cas contrari, 
es pot aprofitar per terraplens, camins...etc. 

L´extracció de  les sorres pot ser de dos tipus: manual periòdica o bé eliminació mecanitzada 
del  sediment.  Per  a  petites  plantes  on  la  quantitat  de  sòlid  a  evacuar  no  és  molt  gran, 
l´extracció és manual, en cas contrari, en volums de sediment més grans s´utilitzen mètodes 
mecanitzats. A la següent taula es resumeixen els equips previstos: 
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Sistema d´extracció de sorres 
Bomba  Centrífuga vertical 

Unitats (1 reserva)  2 

Cabal unitari màxim  3 
Alçada manomètrica  2,5 

Funcionament  Automàtic 
Sistema de separació i neteja 

Classificador‐ rentador  CSP‐200 

Unitats  1 
Capacitat  15 

Sistema d´extracció i separació de flotants 
Tipus  Mecànic amb barredor superficial 

Capacitat (m3/h)  10 

Evacuació final  Contenidor i deixalleria 
Taula 27. Equipament del desarenador‐ desgreixador 

4.1.6.5 Mesura i regulació del cabal 

La mesura del cabal es portarà a terme mitjançant un mesurador electromagnètic de diàmetre 
150 mil∙límetres, instal∙lat en una conducció amb el tractament biològic. La regulació del cabal 
es  farà mitjançant una comporta metàl∙lica motoritzada. Per poder mesurar el cabal es  farà 
servir un sobreeixidor a l´arqueta de sortida del pretractament. 

5 TRACTAMENT BIOLÒGIC 

Els sistemes de fangs activats es fonamenten en  la propietat que té  l´aigua residual quan rep 
una injecció d´aire en un interval de temps, ja que es produeix la coagulació de les substàncies 
en suspensió que no poden sedimentar per sí mateixes. 

El dimensionament de  les unitats de tractament,  l´estimació de fangs generats  i  lestabliment 
de condicions operatives adients es basa en models de simulació matemàtics i experiments en 
laboratori. A la sortida del reactor biològic (on s´injecta l´aire) la barreja d´aigua i fangs passa a 
la  decantació  secundària.  L´aigua  decantada  esdevé  efluent  depurat.  Els  fangs  sedimentats 
s´extrauen del decantador, tot i que una part recircula al reactor com a fang actiu. 

Tot aquest procés té lloc per mitjà de l´activitat dels microorganismes de l´aigua residual, que 
actuen sobre la matèria orgànica carbonosa coloïdal i dissolta, convertint‐la en teixit cel∙lular. 
Donat que el teixit té un pes específic superior al de l´aigua, es pot eliminar de l´aigua residual 
per decantació. 

5.1 Reactor biològic 

El reactor biològic realitza l´oxidació de la matèria orgànica introduïnt aire a l´aigua residual, de 
manera  que  els microorganismes  aerobis  puguin  digerir  la matèria  orgànica  biodegradable 
present a l´aigua.  
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L´aire és introduït al tanc mitjançant bombes injectores de bombolles fines, o bé per bufadors 
amb microdifussors. Aquest  tipus de  tractament presenta dos avantatges, principalment. En 
primer lloc disminueix la concentració de fangs en la barreja amb aigua, i en segon lloc la major 
estabilitat dels fangs. 

L´aire introduït al reactor té la missió de mantenir en suspensió als fangs biològics i augmentar 
la  superfície  de  contacte  entre  els  microorganismes  i  l´aigua  residual.  El  procés  biològic 
consisteix per tractar les aigües residuals consisteix en un procés de fangs activats amb aeració 
perllongada  amb  eliminació  de  nitrogen  mitjançant  reaccions  biològiques  de  nitrificació  i 
desnitrificació.  

Aquestes  reaccions consisteixen essencialment en  la  transformació que  té  lloc en condicions 
aerobies, on el nitrogen orgànic  (principalment NH3)  inclòs dins del nitrogen Kjendahl ( suma 
del nitrogen orgànic i de l´ió amoni, NH4, que suposa gairebé el total del nitrogen present a les 
aigües residuals), es transforma en nitrats (N03) per mitjà de les bactèries heteròtrofes com els 
nitrosomes o bé els nitrobacteris. 

Posteriorment,  quan  es  donen  les  condicions  anaeròbies,  el  nitrat,  davant  de  l´absència 
d´oxigen,  actuarà  acceptant  electrons;  així  esdevé  la  desnitrificació.  Aquest  últim  procés  el 
realitzen bactèries autótrofes. 

5.1.1 Paràmetres característics 

A la Taula 28 es presenten les dades d´inici per a dimensionar el reactor biològic: 

Paràmetres  Mínim Màxim  Unitats 
Cabal mig (QMED)     7,44  m3/h 
Cabal punta (QPD)     22,32  m3/h 
Concentració DBO5 entrada     235,29  g/m3 
Concentració DBO5 sortida     25  g/m3 
NTK entrada     43,14  g/m3 

Concentració O2 dissolt al reactor  0,5  2  g/m3 
Taula 28. Paràmetres de disseny del reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

En la següent taula, es mostren els paràmetres cinètics que s´han de tenir en compte a l´hora 
de calcular el procés biològic. 

Paràmetres cinèctics  Interval  Unitats 

Velocitat específica màxima de creixement celular (µN)  0,1‐0,9  d‐1 

Constant de rendiment màxim en el creixement logarítmic (YN)  0,1‐0,2  mg SSV/mg N‐NH4

Coeficient de descomposició endògena (kdN)  0,04‐0,15  d‐1 

Constant de velocitat meitat (KN)  0,5‐1  mg NH4‐N/l 
Taula 29. Paràmetres cinètics. Font: Taula 29. Criteris de disseny del reactor biològic. Font: Ingeniería de 

aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 
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5.1.2 Criteris de disseny 

En la Taula 29 es resumeixen els criteris de disseny que s´han de respectar a l´hora de 
dissenyar el reactor biològic. 

CRITERIS DE DISSENY  Límit inferior
Límit 

superior  Unitats 

Reactor Biològic d´Aeració Perllongada 

Temps permanència hidràulica (ΘH)  18  36  h 

(ΘH) a cabal punta  8     h 

Càrrega màssica (qX)  0,05  0,15  mg DBO/mg MESVLM∙d 

Productivitat (Y)  0,4  0,8  mg MESVLM/ mg DBO 

Constant respiració endògena (kD)  0,04  0,11  d‐1 

Càrrega volumètrica (qv)     500  g DBO/m3∙d 

Concentració recirculació (XR)  1,5X  3X   matèria en suspensió 

Relació DBO5 /DBOL (f)  0,45  0,68  DBO5/DBOL 

Sistema de Nitrificació‐ Desnitrificació 

Temps de permanència cel∙lular (ΘC)TOTAL  6  30  dies 

Concentració MES al reactor( X)  1500  4000  mg MESV/l 

Cabal de recirculació (QR)  100 % Q       

Decantador Secundari 

Càrrega sup. Per cabal mig  8  16  m3/m2∙d 

Càrrega sup. Per cabal punta  24  50  m3/m2∙d 

Profunditat útil  3,6  5,5  m 
Taula 30. Criteris de disseny del reactor biològic. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, 

vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

5.1.3 Dimensionament 

El  volum  del  reactor  biològic  es  pot  calcular  de  tres maneres  diferents:  fixant  el  temps  de 
retenció cel∙lular, fixant la cinètica microbiana, o bé fixant la càrrega màssica. En aquest cas, en 
primera  instància  obtindrem  el  volum  segons  la  càrrega  màssica,  utilitzant  la  següent 
expressió: 

 

Equació 15. Volum del reactor a partir de la càrrega màssica. Font: Ingeniería de aguas residuales. 
Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 
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On: 

• Q = 178.55 m3/ dia 

• S0= 235.3 mg DBO/ l 

• X = 3500 mg MESVLM/ l 

• qX= 0.08 mg DBO/mg MESVLM∙d 

Amb aquestes dades, el volum mínim del reactor és V = 150.04 m3. Aquest valor, però, s´ha de 
comprovar  que  verificant  que  el  temps  de  retenció  hidràulic  (Θ),  la  càrrega  orgànica 
volumètrica (qV)  i  la càrrega màssica (qX) es troben dins dels paràmetres establerts a  la Taula 
29  del present annex.  

 

Equació 16. Verificació del temps de retenció hidràulic. Font: Ingeniería de aguas residuales. 
Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

 

Equació 17. Verificació de la càrrega volumètrica. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, 
vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

 

Equació 18. Verificació de la càrrega màssica. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido 
y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

 

Aquest  primer  volum  proposat  compleix  tots  els  requeriments,  a  excepció  del  temps  de 
retenció hidràulic per a cabal punta  (> 8 hores). A partir de 180 m3, es   compleixen  tots els 
requeriments  exigits  en  relació  al  volum, de manera que, per majorar  el  volum del  reactor 
però alhora optimitzar l´espai es proposa un volum del reactor V = 190 m3. En aquest sentit, les 
característiques geomètriques del reactor que defineixen un volum adequat es resumeixen en 
la següent taula:  
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A la següent taula es resumeixen les comprovacions que verifiquen que el volum compleix tots 
els requeriments exposats prèviament: 

Comprovacions  Interval 
Càrrega màssica (mg DBO/mg MESVLM•d)  0,063  0,05‐0,15 

Càrrega volumètrica (mg DBO/ l • d )  0,221  0,16‐0,4 

ΘH a cabal mig ( h)  25,539 18‐36 

ΘH a cabal punta (h)  8,513  >8 
Taula 31. Mides del reactor. Font: Elaboració pròpia 

En  relació a  la càrrega màssica, en  la Figura 6 es pot apreciar  la  reducció de DBO  teòrica en 
funció de  la càrrega màssica. La  línia vermella és el primer  supòsit per calcular el volum del 
reactor, la verda fa referència al volum adoptat. En tots dos casos, el percentatge d´eliminació 
supera el 93,2 exigit per la normativa. 

Figura 6. Percentatge d´eliminació per càrrega màssica. Font: Ingeniería de aguas residuales. 
Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

5.1.4 Procés de nitrificació 

Perquè  es  produeixi  nitrificació  en  el  reactor,  la  velocitat  de  creixement  dels  nitrosomes 
(micres) ha de ser major que  la velocitat de creixement de  la biomassa. La següent expressió 
permet  calcular  la  velocitat  específica  màxima  de  creixement  cel∙lular  nitrificant  en  unes 
condicions determinades de temperatura, oxigen dissolt i pH (µN). 

 

Equació 19. Taxa de creixement cel∙lular dels microorganismes nitrificadors. Font: Ingeniería de aguas 
residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• T = temperatura mínima de l´aigua 

• N = N‐NH4 (al líquid mescla) = 2 mg N/l 

• KN = 10
0.051∙T‐1.158 

• OD = 1.5 mg O2/l 
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• KOD= 1.3 mg O2/l 

• pH = 7.1 

Els resultats relatius a l´equació anterior es resumeixen a la següent taula, on s´han calculat les 
taxes de creixement dels microorganismes per les temperatures extremes i mitja a la zona, tal 
com s´ha vist a l´Annex 1 Antecedents. 

T (ºC)  10  15  23 

µN (d
‐1)  0,127  0,192  0,333 

Taula 32. Taxa de creixement cel∙lular dels microorganismes nitrificants en funció de la temperatura 
de l´aigua. Font: Elaboració pròpia. 

La  següent  equació  permet  calcular  el  temps  de  permanència  cel∙lular  mínim,  tenint  en 
compte el procés de nitrificació (condicions aeròbies), els paràmetres de la Taula 29 (kdN=0.05), 
i la taxa de creixement cel∙lular. 

1/ ΘCMIN ≈ µN ‐ kdN 

Equació 20. Temps de permanencia cel∙lular mínim. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, 
vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

El  temps  de  permanència  cel∙lular  per  a  poder  completar  la  nitrificació,  depèn  de  la 
temperatura, i es resumeix en la següent taula, tenint en compte un factor de seguretat FS = 2. 
Aquest serà el valor de referència per determinar si el temps de permanència cel∙lular permet 
que esdevingui el procés de nitrificació. 

T (ºC)  10  15  23 

Θ Cmin (d)  25,938 14,087 7,064 
Taula 33. Temps de permanencia cel∙lular mínim en funció de la temperatura de l´aigua. Font: 

Elaboració pròpia. 

Per  poder  assegurar  el  correcte  funcionament  del  procés,  cal  comprovar  que  el  temps  de 
permanència cel∙lular total del sistema biològic (ΘC), el qual ve definit pel procés d´oxidació de 
la materia orgànica amb aeració perllongada i no per la nitrificació, sigui més gran que aquest. 
El temps de permanència del sistema biològic es calcula mitjançant la següent expressió: 

 

Equació 21. Temps de permanencia cel∙lular total del sistema biològic. Font: Ingeniería de aguas 
residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• Q = 178.55 m3/ dia 

• V= 190 m3 

• S0= 235,29 mg DBO/ l 

• S= 10 mg DBO/ l 
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• X = 3500 mg MESVLM/ l 

• Y= 0.6 mg MESVM/ mg DBO 

El  temps  de  permanència  total  obtingut  és  ΘC=  27,55  dies,  valor  superior  al  temps  de 
permanència  cel∙lular  de  la  nitrificació  per  a  totes  les  temperatures  observades,  i  dins  de 
l´interval dels criteris de disseny. 

D´altra banda, per a poder configurar el procés de nitrificació, cal obtenir el paràmetre factor 
d´utilització  (U)  associat  al  temps  de  permanència  cel∙lular  de  disseny,  que  es  calcula 
mitjançant la següent expressió: 

 

Equació 22. Factor d´utilització. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• ΘC= 27,55 dies  

• kdN=0.05 d
‐1 

• YN= 0,2 mg SSV/mg N‐NH4
+ 

Amb aquestes dades, el factor d´utilització és U = 0.431 mg N‐NH4 / mg MESV ∙ d. Aquest factor 
és  necessari  per  calcular  la  concentració  de  nitrogen  reduït  després  de  la  nitrificació  (N‐
NH4

+)dN, segons la següent expressió: 

 

Equació 23. Concentració de nitrogen reduït. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido 
y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• U= 0.431 mg N‐NH4 / mg MESV ∙ d 

• KN = 10
0.051∙T‐1.158 

• YN= 0,2 mg SSV/mg N‐NH4
+ 

• K= µN/ YN 
 

Com  dos  dels  paràmetres  de  l´equació  21  depenen  de  la  temperatura,  a  la  taula  34  es 
resumeixen els càlculs referits al nitrògen reduït. 

T (ºC)  10  15  23 

(N‐NH4
+)dN (mg N /l)  0,476  0,330  0,362 

Taula 34. Nitrogen reduït. Font: Elaboració pròpia 
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Per  acabar  els  càlculs  relacionats  amb  la  zona  aeròbia  del  reactor  biològic,  es  calcularà  el 
temps de permanència hidràulic necessari pel procés de nitrificació  (ΘN),  segons  la  següent 
expressió: 

 

Equació 24. Temps de permanencia hidràulic per la nitrificació. Font: Ingeniería de aguas residuales. 
Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• N= (N‐NH4
+)dN 

• N0 = 43.14 mg N/l 

• U= 0.431 mg N‐NH4 / mg MESV ∙ d 

• X~= X ∙ fn 

• X = 3500 mg MESVLM/l 

• S0= 235,29 mg DBO/ l 

• Se= 10 mg DBO/ l 

• fn =0,16 ∙ (N0‐(N‐NH4
+)dN)/( 0,6∙(S0‐Se)+0,16∙(0,16 ∙ (N0‐(N‐NH4

+)dN)) 
 

Malgrat  que  alguns  dels  elements  que  apareixen  en  l´equació  21  depenen  del  temps,  la 
variabilitat  del  conjunt  és  molt  petita  (cap  al  quart  decimal),  de  manera  que  adoptarem 
únicament un valor de  temps de permanència hidràulic per  totes  les  temperatures; ΘN= 0.6 
dies = 14, 1 hores. 

5.1.5 Procés de desnitrificació 

Per determinar el  temps de permanència hidràulic de  la desnitrificació cal calcular primer  la 
velocitat específica de desnitrificació. L´expressió per calcular la velocitat específica,  corregida 
per les condicions ambientals, concretament per la temperatura, és la següent: 

 

Equació 25. Velocitat específica de desnitricació. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, 
vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• RDN20= 0.1 mg N‐NO3
‐ / mg MESVLM ∙ d 

• T= temperatura 

• OD= 0.1 mg O2 / l 

Els resultats es mostren a la taula 35: 

T (ºC)  10  15  23 

RDNT (d
‐1)  0,038  0,058  0,117 
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Taula 35. Nitrogen reduït. Font: Elaboració pròpia 
 

Un cop coneguda la velocitat específica de desnitrificació, el temps de permanència hidràulic 
per aquest procés es calcula mitjançant la següent equació: 

 

Equació 26. Temps de permanència hidràulic per a la desnitrificació. Font: Ingeniería de aguas 
residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• RDN15= RDNT  

• (N‐NO3
‐)dN = N0‐(N‐NH4

+)dN 

• (N‐NO3
‐)dDN= (Nefluent)NORMA ‐ (N‐NH4

+)dN 

• (Nefluent)NORMA= 5 mg N/l 

• X= 3500 mg MESVLM/l 

Donat que alguns dels elements que surten a  la equació 23 depenen de  la temperatura, a  la 
següent taula es resumeixen els resultats obtinguts: 

T (ºC)  10  15  23 

Θ DN (d)  0,287  0,186  0,093 
Taula 36. Temps de permanència hidràulic per la desnitrificació. Font: Elaboració pròpia 

Un cop coneguts els temps de permanència hidràulic per a la nitrificació i la desnitrificació, així 
com  el  temps  de  permanència  hidràulic  del  procés  biològic,  es  determinarà  el  temps  de 
permanència hidràulic de disseny. Aquest  temps de disseny  serà el  valor més  gran entre el 
temps de permanència en el biològic,  i  la  suma dels  temps de permanència en nitrificació  i 
desnitrificació, segons la següent expressió: 

 

Equació 27. Temps de permanència hidràulic de disseny. Font: Ingeniería de aguas residuales. 
Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

Tot  i que únicament el temps de permanència en  la desnitrificació varia amb  la temperatura, 
aquest fet té incidència en el càlcul del temps de permanència hidràulica de disseny, tal i com 
es pot veure en la següent taula: 

T (ºC)  10  15  23 

Θ DBO (d)  1,064  1,064  1,064 

Θ N+DN (d)   0,874  0,774  0,681 
Taula 37. Comaparació del temps permanència hidràulic. Font: Elaboració pròpia 
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Fins  i  tot en el cas més  restrictiu, amb una  temperatura de 10ºC, el  temps de permanència 
hidràulic  del  procés  biològic  (25,54  hores)  és  més  gran  que  el  temps  de  nitrificació  i 
desnitrificació  (21 hores). Per  tant, es pot afirmar que el disseny queda controlat pel procés 
biològic,  i que el volum del reactor serà V = 190 m3, amb totes  les comprovacions relatives a 
aquest temps considerades com a vàlides. 

  5.1.6 Producció de fangs 

Per calcular la producció de fangs és necessari utilitzar la següent expressió: 

 

Equació 28. Producció de fangs. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On tots els elements ja han estat utilitzats prèviament, excepte del rendiment observat ( Yobs), 
que es calcula mitjançant l´equació 29: 

 

Equació 29. Rendiment observat. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

A part de requerir aquestes equacions es calcularà els temps de permanència cel∙lular màxim i 
mínim  (és  a  dir  utilitzant  l´equació  21  amb  els  valors  extrems  de  productivitat),    obtenint 
d´aquesta manera els rendiments observats màxim (per calcular la producció de fangs) i mínim 
(per calcular la demanda d´oxigen),  per acabar calculant la producció de fangs. Per l´estructura 
de  les  equacions,  el  temps  de  permanència  cel∙lular màxim  s´aconsegueix  amb  la mínima 
productivitat,  anàlogament  amb  el  mínim  (  productivitat  màxima).  El  rendiment  observat 
màxim s´aconsegueix amb  la productivitat màxima però amb el  temps cel∙lular  i constant de 
respiració endògena mínims; de la mateixa manera, el rendiment observat mínim s´obté amb 
la productivitat mínima però amb temps cel∙lular i constant de respiració endògena màxims. A 
la següent taula es resumeixen tots els paràmetres calculats seguint el procediment descrit: 

Paràmetre  Max  Min 
Kd (d

‐1)  0,1  0,04 
Y mg (MESVLM/ mg DBO)  0,8  0,4 
ΘC (d)  41,329  20,665 

YOBS (MESVLM/ mg DBO)  0,438  0,078 
Taula 38. Comparació del temps permanència hidràulic. Font: Elaboració pròpia 

Amb totes les dades calculades, la producció de fangs serà Px = 17,61 kg MESV/d; si prenem la 
següent  equivalència  1 mg MES  =  0.9 mg MESV,  la  producció  de  fangs  serà  Px=  19,57  kg 
MES/d. Amb la metodologia emprada, la producció mínima serà 3,13 kg MESV/d. 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

30 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

      5.1.6.1 Cabal de purga 

El valor del cabal de purga  (QW)es calcula mitjançant la següent expressió: 

 

Equació 30. Cabal de purga. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y reutilización. 
Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• PX = producció de fangs = 19,57 kg MESV/d 

• XR= 1,5 ∙ X (cas més desfavorable, segons la taula 29) 

• X= 3500 mg MESVLM/l 

En conseqüència, el cabal de purga serà QW = 3.72 m
3/d 

      5.1.6.2 Cabal de recirculació 

El valor del cabal de recirculació (QR) es calcula segons la següent expressió:  

 

Equació 31. Cabal de recirculació. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

En conseqüència, el cabal de purga serà QR = 357 m
3/d 

5.2 Necessitats d´oxigen 

  5.2.1 Demanda d´oxigen carbonosa  

La  demanda  d´oxigen  carbonosa  engloba  les  necessitats  d´oxigen  per  síntesis  cel∙lular  i  la 
respiració endògena, que per altres models es  calculen per  separat  (per exemple  seguint el 
model d´Eckenfelder). En aquest cas, la demanda d´oxigen relativa al procés biològic es calcula 
mitjançant la següent expressió: 

  

 

Equació 32. Demanda d´oxigen carbonosa. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 
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On:  

• Q = 178.55 m3/ dia 

• S0= 235,29 mg DBO/ l 

• S= 10 mg DBO/ l 

• PX = producció de fangs mínima = 3,13 kg MESV/d 

• f= DBO5/DBOL (entre 0,45 i 0,68 segons la taula 29; cas més desfavorable 0,45) 

Amb  aquests  valors,  el  resultat  de  la  demanda  d´oxigen  carbonosa  és  RC=  84,94  kg 
O2/d. 

5.2.2 Demanda d´oxigen en la nitrificació 

El consum d´oxigen en la nitrificació (RN ) dins del reactor biològic s´estima mitjançant la 
següent expressió: 

 

Equació 33. Demanda d´oxigen en la nitrificació. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, 
vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• Q = 178.55 m3/ dia 

•  (N‐NH4
+)dN = 0,362mg N/l (taula 34, cas més desfavorable) 

• N0 = 43.14 mg N/l 

Amb aquests valors, el resultat de  la demanda d´oxigen en  la nitrificació serà RN = 35, 14 kg 
O2/d. 

5.2.3 Aportació d´oxigen en la desnitrificació 

L´aportació d´oxigen (RDN) es calcula considerant que tot el nitrogen que en surt del reactor ho 
fa  en  forma  de  nitrats,  ja  que  la  concentració  d´amoni  després  de  la  nitrificació  és  petita. 
L´aportació d´oxigen es calcula mitjançant la següent expressió: 

 

Equació 34. Aportació d´oxigen en la desnitrificació. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, 
vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On 

• Q = 178.55 m3/ dia 

•  (N‐NO3
‐)dN = N0‐(N‐NH4

+)dN = 42,67 mg N/l 

• (N‐NO3
‐)dDN= (Nefluent)NORMA ‐ (N‐NH4

+)dN= 4.54 mg N/l 

• (Nefluent)NORMA= 5 mg N/l 
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Amb aquests valors, el  resultat de  l´aportació d´oxigen en  la nitrificació  serà RDN = 19,47 kg 
O2/d. 

5.2.4 Demanda d´oxigen total i real 

La demanda d´oxigen total és el resultat de la següent suma: 

 

Equació 34. Demanda d´oxigen total. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

En aquest cas,  la demanda d´oxigen  total serà RT = 100.19 kg O2/d. Es  tindrà en compte un 
factor punta per corregir aquest valor, de cara a  les puntes de càrrega que puguin arribar al 
biològic. Amb un  factor de  correcció  FC= 1,5;  la demanda  total d´oxigen  serà RT= 150.1  kg 
O2/d = 6.3 kg O2/h. 

La  demanda  real  d´oxigen,  però,  es  calcula  utilitzant  un  altre  factor  de  correcció  sobre  la 
demanda total, segons la següent expressió: 

 

Equació 35. Demanda d´oxigen real. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

 

 

Equació 36. Factor de correcció. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• α= factor de correcció en la transferència d´oxigen en funció del tipus d´aigua residual, 
sistema d´aireació, geometria del tanc i règim de cabals; α=0.85 

• β= factor de correcció de tensió superficial; β=0.85 

• CSS= Concentració de saturació d´oxigen a T= 20º; 1 atm i 0 mg/l de salinitat. CSS=9,08 
mg O2/l 

• CSW=  concentració  de  saturació  d´oxigen  dissolt  en  l´aigua  neta  en  condicions  de 
treball; CSW = β ∙ CSS = 9,63 mg O2/l 

• CL= concentració d´oxigen disolt al tanc; CL= 1,5 mg O2/l 

• T= temperatura de l´aigua en ºC 

• CS= oxigen de saturació de les aigües residuals a 20º i 1 atm; CS=  11.28 
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Amb  aquests  valors,  els  resultats  del  factor  de  correcció  i  de  la  necessitat  real  d´oxigen  es 
resumeixen en  la següent  taula, on es pot apreciar que  la necessitat d´oxigen creix a menor 
temperatura: 

T (ºC)  11  23 
f  0,43  0,58 
Necessitat real O2 kg/dia  350,9  260,9 

Necessitat real O2 kg/hora  14,6  10,9 
Taula 39. Necessitat real d´oxigen. Font: Elaboració pròpia 

5.2.5 Sistema d´aeració 

Un  cop  coneguda  la  necessitat  d´oxigen,  cal  determinar  la  quantitat  d´aire  requerida  i 
dimensionar els equips de ventilació. A la taula 39 es resumeixen els paràmetres a partir dels 
quals s´ha calculat la quantitat d´aire a injectar. 

Paràmetre  Valor 
Relació O2‐ aire (%)  0,21 
Densitat aire (kg/m3)  1,22 

Taxa de transferència  0,28 
Taula 40. Característiques de l´aire. Font: Elaboració pròpia 

En la següent taula es mostren, resultats que es relatius al volum d´aire a injectar: 

Paràmetre  Valor 
O2 real (kg O2/d)  350,9 
Aire (kg O2/d)  1671,1 
Volum d´aire (m3/d)  1364,2 

Volum d´aire necessari (m3/d)  4872,1 
Taula 41. Quantitat d´aire necessària. Font: Elaboració pròpia 

Tenint  en  compte  que  els  equips  d´aeració  funcionaran  18  hores  al  dia  per  poder  crear 
condicions anaeròbies i anòxiques, el cabal màxim horari d´aire serà QAIRE = 270,67 m

3/d. 

Per afrontar aquestes necessitats d´aire, l´equip de ventilació constarà de 3 bufadors amb una 
capacitat de 140 m3/h, de manera que un d´ells estarà en  reserva. La potència determinada 
dels  bufadors  s´obté  del  quocient  entre  l´oxigen  consumit  (19,49  kg  O2/h)  i  la  capacitat 
d´oxigenació  (2 kg O2/Kwh); de manera que  la potència  requerida  serà de 10 KW,  tenint en 
compte que hi haurà dos bufadors en  funcionament, cadascun d´ells  tindrà una potència de 
5KW. Les característiques dels bufadors escollits es resumeixen en la següent taula: 

Paràmetre  Valor 
Bufadors d´embol rotatiu (u)  3 
Unitats en servei  2 
Cabal unitari (m3/h)  140 
Velocitat de gir (rpm)  3000 

Potència unitària (KW)  5 
Taula 42. Característiques dels bufadors. Font: Elaboració pròpia 
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L´aire  s´injecta  al  reactor  a  través  de  difusors  de membrana,  distribuïts  per  graelles  amb 
l´objectiu  de  transferir  l´oxigen  necessari.  La  instal∙lació  constarà  de  60  difussors  de 
membrana, amb una distribució de 4 graelles amb 15 unitats cadascuna. El diàmetre adoptat 
per  la  línia  principal  de  subministrament d´aire  és de  100 mm  i  50 mm per  les  graelles de 
difussors, respectant la velocitat màxima de 20 m/s. 

D´altra banda, per aconseguir una barreja  i circulació eficaces dels microorganismes existents 
al  reactor  es  proposa  la  instal∙lació  de  dos  agitadors  submergits.  Aquest  sistema  també 
assegura  una mínima  circulació  en  els moments  de  parada  de  subministrament  d´aire.  Les 
característiques dels agitadors es resumeixen en la següent taula: 

Paràmetre  Valor 
Diàmetre de la hèlice (mm)  500 
Potència instal∙lada (KW)  2,5 

Velocitat (rpm)  705 
Taula 43. Característiques dels agitadors. Font: Elaboració pròpia 

Els  equips  necessaris  d´aeració  (principalment  els  bufadors),  s´instal∙laran  en  l´edifici  del 
pretractament.  Aquest  recinte  constarà  d´un  sistema  adequat  d´insonorització  i 
acondicionament de temperatura i vibracions, d´acord amb les normes de seguretat i higiene. 

5.3 Decantació secundària 

Els principals factors pel dimensionament dels decantadors secundaris són:  
   

• Cabals mig i punta: les condicions de disseny han de basar‐se en les pitjors condicions 
de cabal (punta), ja que són les que podrien donar lloc a pèrdues de flòculs per 
l’abocador.  

• Càrrega hidràulica o velocitat ascensional: es defineix com el volum d’aigua que tracta 
el decantador per m2 de superfície i per unitat de temps (m3/m2∙h). Determina la 
superfície del decantador.  

• Càrrega de sòlids: és la massa de sòlids en suspensió que tracta el decantador per m2 

de superfície i per unitat de temps (kg MLSS/m2∙h). Prendre els valors màxims si la 
punta de càrrega és de llarga durada.  

• Temps de retenció hidràulica: determina el volum del decantador.  
• Recirculació de fangs.  
• Càrrega sobre l’abocador: es defineix com el cabal d’aigua tractada per metre lineal 

d’abocador (m3/ml∙h). El seu correcte dimensionament evita els arrossegaments de 
sòlids per efecte de la velocitat de sortida de l’efluent. La profunditat mínima per sota 
dels abocadors perimetrals ha de ser superior a 3 metres.  
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5.3.1 Criteris de disseny del decantador secundari 
 

Es construirà un únic clarificador de planta circular i forma cònica. Els paràmetres màxims de 
disseny es resumeixen en la següent taula: 
 

Paràmetre  Valor 
Càrrega superficial a QMH (m3/m2∙ d)  8 a 16 
Càrrega superficial a QP (m3/m2∙ d)  24 a 50 
Càrrega de sòlids (kg SST/m2∙h)  5 
Càrrega de sòlids (kg SST/m2∙h)  7 
Rang de profunditat (m)  3,5‐6 

Velocitat ascensional (m/s)  < 1 
Taula 44. Criteris de disseny del decantador secundari.Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, 

vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 
 

5.3.2 Dimensionament del decantador 

La superfície necessària del decantador secundari s´obté a partir del quocient entre el cabal i la 
càrrega  superficial. En aquest cas, el cabal  serà QMH = 178,55 m

3/dia,  i  la càrrega  superficial 
serà de 12 m3/m2∙ d. 

 

Equació 37. Càrrega superficial del decantador secundari. Font: Ingeniería de aguas residuales. 
Tratamiento, vertido y reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

Aïllant l´àrea de l´equació 37, amb els valors abans esmentats, obtenim un àrea A = 15 m2. Per 
poder validar aquesta àrea, cal verificar que a cabal punta  la càrrega superficial no excedeixi 
els  límits exposats a  la  taula 43. En aquest  cas, però, el  cabal  serà QP= 535,64 m

3/dia. Amb 
aquestes dades, Cs = 36 m3/m2∙ d; de manera que no excedeix el límit (<50 m3/m2∙ d ) i es pot 
donar per vàlida una superfície lateral de 16 m2.  

Donat que la superfície del decantador serà de 16 m2, considerarem la profunditat mínima és 
de 3,5 metres, de manera que  les dimensions del decantador  es  resumeixen  en  la  següent 
taula: 

Dimensions  Valor 
Radi interior (m)  2, 5 
Alçada útil (m)  3,5 
Superfície total (m2)  16 

Volum útil (m3)  23 
Taula 45. Dimensions del decantador secundari.Font: Elaboració pròpia 
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D´altra banda, s´instalaran dues bombes de recirculació, una de reserva, de tipus “air lift”. Les 
seves característiques són: 
 

• Cabal nominal= 15 m3/h 
• Alçada manomètrica= 5 m.c.a 
• Diàmetre d´impulsió= DN65 

 
5.3.3 Retirada de flotants 
 

El sistema d´extracció serà mitjançant un barredor superficial automàtic i l´evaquació es durà a 
terme per gravetat al pou de drenatge per buidar i posteriorment portar‐los a la capçalera de 
la planta. 
 
5.4 Integració del decantador i el reactor biològic 
 
Anteriorment  s´ha  proposat  la  construcció  d´un  reactor  cilíndric  i  d´un  decantador  cònic. 
Conegudes les dimensions dels dos elements, es proposa la integració del decantador dins del 
reactor biològic.  L’objectiu és aprofitar la geometria del decantador secundari per construir‐hi 
al  voltant  el  circuit  carrousel  per  on  circularan  les  aigües.  D’aquesta  manera,  el  circuit 
d’oxidació queda integrat i es redueix de manera considerable l’espai ocupat.  
 
Aquest sistema compacte és rendible per poblacions de fins a 2500 habitants equivalents. Té 
un  alt  rendiment,  i  és  especialment  eficient  en  emplaçaments  on  es  vulgui  minimitzar 
l’impacte visual que una depuradora ocasiona. L’estalvi  important d’espai que suposa, també 
té  influència en els aspectes econòmics, especialment en  situacions en què  sigui convenient 
reduir els moviments de terres i excavacions innecessàries.  
 

La geometria del decantador ha estat totalment determinada, però del reactor biològic només 
s´ha  calculat  el  volum;  a  continuació  es  realitzaran  els  càlculs  per  determinar  les 
característiques geomètriques del reactor amb  la finalitat d´acollir al decantador  i realitzar  la 
seva funció pròpia. 

La superfície del reactor serà el quocient entre el volum (V=190 m3) i l´alçada (4 m), de manera 
que la superfície (circular) serà de S =47,5 m2. 

Com el decantador queda integrat dins del reactor, i ambdós elements són concèntrics, suma 
de les dues superfícies (coneguda) permet calcular el radi exterior de la corona que formaran 
tots dos elements.  

 

Equació 38. Determinació del radi del conjunt Reactor ‐ Decantador 

Amb  les  superfícies  calculades  anteriorment,  el  radi  de  la  corona  serà  RCORONA  =  4.5  m. 
L´amplada mínima del reactor on tindrà lloc el procés biològic serà la diferència entre el radi de 
la corona i el del decantador, ja que tots dos són concèntrics i  el decantador és cònic. Aquesta 
amplada serà A= 2.5 metres, considerada suficient per donar lloc al procés biològic. 

En  la següent taula es resumeixen  les dimensions del conjunt Reactor‐Decantador, calculades 
anteriorment. El resguard és de 0,5 metres; però tal com està dimensionada el resguard real és 
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aproximadament de 0,9 metres, un coeficient de seguretat de gairebé 2 respecte el resguard 
teòric. 

REACTOR  DECANTADOR 

Radi (m)  4,5  2,5 
Alçada (m)  4  3,5 
Superfície (m2)  47,5  16 
Volum (m3)  190  18,56 

Volum total (m3)  253,62 
Taula 46. Resum de dimensions del conjunt Reactor‐ Decantador. Font: Elaboració pròpia 

6 MESURA DEL CABAL DE l´AIGUA A TRACTAR 

El cabal de l´ aigua a tractar es mesura amb un sistema electromagnètic en canonada, amb un 
diàmetre de 125 mm. 

7 DIPÒSIT D´AIGUA TRACTADA 

Al dipòsit d´aigua  tractada arriben  les aigües procedents del  reactor biològic mitjançant una 
canonada PE DN 150. El dipòsit presenta diàmetre de 3,2 metres  i 2metres d´alçada útil, de 
manera que  té un volum de 16 m3. Al pou arriben  també  les aigües procedents del by‐pass 
general de la planta mitjançant una canonada PEAD DN 200. 

PARÀMETRE  VALOR 
Radi (m)  1,6 
Alçada (m)  2 

Volum (m3)  16 
Taula 47. Característiques del dipòsit d´aigua. Font: Elaboració pròpia 

8 LÍNIA DE FANGS 
 
8.1 Purga de fangs 

En l´apartat 5.1.5 “Producció de fangs” del present annex s´han calculat la producció de fangs i 
els cabals de purga i recirculació, però serà en aquest apartat on es determinarà el tractament 
que rebran els fangs. 

El  cabal de purga és de  l´excés de  fangs és QW = 3.65 m
3/d,  i  s´impulsaran mitjançant dues 

bombes  (una  de  reserva)  centrífugues  submergides.  La  seqüència  d´extracció  ha  de  ser 
relativament contínua, per evitar que el fang quedi retingut al tanc per a períodes més grans 
que  30  minuts.  Per  dur  a  terme  un  adequat  control  d´aquest  aspecte,  s´instalarà  un 
cabalímetre electromagnètic de fangs a la canonada de purga que els condueix a l´espessador. 
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8.2 Espessidor de fangs 

Els fangs purgats i bombejats es redirigeixen a l´espessidor i es deshidraten abans d´abandonar 
la planta. Els  fangs purgats des del decantador secundari s´emmagatzemen en un espessidor 
de gravetat cilíndric de formigó armat. 

La finalitat d´aquesta fase és augmentar la concentració de matèria seca dels fangs, separant el 
màxim d´aigua possible. Per gravetat, a l´interior del tanc esdevé una estratificació dels fangs. 
El  tanc  disposa  a  la  seva  part  inferior  d´una  presa  per  els  camions  que  retiraran  els  fangs. 
D´altra  banda,  els  sobrants  generats  a  l´espessidors  es  reconduiran  fins  al  pou  de  bombeig 
mitjançant una canonada d´acer de diàmetre DN 90. 

El tanc es dimensionarà mitjançant la següent expressió: 

 

Equació 39. Volum del tanc de l´espessidor. Font: Ingeniería de aguas residuales. Tratamiento, vertido y 
reutilización. Metcalf & Eddy (1995). 

On: 

• Q= Cabal de purga, QW = 3.65 m
3/d 

• Tr = Temps de permanència o retenció, s´han considerat 28 dies 

• Ce = Concentració dels fangs a l´entrada, Ce=8 kg SS/m
3 

• Cs = Concentració dels fangs a la sortida, Cs=40 kg SS/m
3 

Amb aquests valors, el volum del tanc és de 20,5 m3. Es dimensionarà amb 21 m3 de volum útil, 
amb un resguard de 0,75 m fins la tapa superior, de manera que l´alçada total neta serà de 4 
metres. El diàmetre serà de 3 metres. Els fangs emmagatzemats es portaran en camió a una 
planta  específica  per  al  seu  tractament.  Les  característiques  de  l´espessidor  de  fangs  es 
resumeixen en la següent taula: 

 

ELEMENT  VALOR 

Alçada total (m)  3 
Resguard (m)  0,25 
Diàmetre (m)  6 

Volum útil (m3)  60 
Taula 48. Característiques de l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 
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1.‐ INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objectiu la descripció de la solució adoptada per l´ Estació Depuradora 
d´ Aigües Residuals de  la Urbanització “Les Pinedes de Sant Elies”, al municipi de Mediona. A 
continuació   es defineixen de  forma detallada els diferents elements que  formen part de  la 
EDAR i el seu funcionament.  

Els càlculs necessaris per el dimensionament dels elements esmentats en el present annex es 
troben en els annexos “8. Dimensionament del procediment” ,  “10. Càlculs Hidràulics”  I “12. 
Càlculs estructurals”.  

1.2.‐ Procés de tractament 

Com ja s’ha esmentat en l´annex “6. Estudi d´alternatives” , la solució adoptada per la EDAR de 
Sant  Elies  és  una  planta  depuradora  de  tipus  biològic  de  fangs  activats  amb  aeració 
perllongada.  

Distingim dos tipus de línies en el procés de tractament:  

‐ Línia d’aigua:  composta per les obres de connexió amb la EDAR, el pou de gruixos, el 
desbast  de  sòlids,  el  desarenador‐  desgreixador,  el  reactor  biològic,  el  decantador 
secundari del dipòsit d´aigua tractada.  

‐ Línia de Fangs:  composta per la recirculació, l'espessiment i la deshidratació dels fangs 
obtinguts en la decantació. 

L´esquema general del procés serà el següent: 

‐ Inicialment  es  sotmet  l´aigua  a  un  pretractament  mitjançant  un  procediment  físic 
d’eliminació de sòlids gruixuts i sòlids fins.  

‐ Es realitzarà un tractament biològic que consistirà en l´aportació d´oxigen a l’aigua per 
l´ oxidació de la matèria orgànica. 

‐ Es realitzarà una decantació generant els fangs secundaris.  
‐ Del decantador sortirà per una part l’aigua clarificada i per l’altre els fangs secundaris, 

part  dels  quals    es  tornaran  a  recircular  al  reactor.  Els  sobrants  constituiran  els 
excessos de fangs.  

Per  últim  definirem  breument  l´altre  tipus  d´instal∙lacions  presents  a  la  planta  depuradora 
necessaris pel correcte funcionament de la mateixa.  

2.  LÍNIA D´AIGUA 

2.1 Obres de connexió amb la EDAR 

Per donar entrada a les aigües a tractar es perllongarà el col∙lector fins la mateixa EDAR,  però 
es disposarà un abocador de seguretat i un by‐pass total amb l’objectiu de donar continuïtat al 
flux d’aigua en cas de que la planta depuradora quedés fora de servei.  

L´aïllament total de  la planta s’efectua mitjançant una comporta situada en  l´obra d’arribada. 
El disseny de l´abocador es planteja perquè permeti evacuar el cabal màxim sense que entri en 
carga el col∙lector de l´arribada si la planta quedés fora de servei.  
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Darrera de la comporta trobarem el pou de gruixuts.  

 

Figura 1. Esquema del procés. Font: Elaboració pròpia 

2.2 Pou de gruixuts.  

El pou de gruixuts tindrà per objectiu l´extracció dels sòlids de major mida.  No retindrà l’aigua 
a depurar, més aviat serà la seva estructura de pas.  

L’eliminació  de  gruixuts  es  farà mitjançant  una  reixa  interposada  a  l’entrada  entre  el  pou  i 
l’arqueta  de  bombament.  S’extrauran  els  sòlids  retinguts  amb  una  cullera  bivalva  ,  i  seran 
carregats amb contenidors especials per al seu posterior dipòsit a  l’abocador. Amb  l’objectiu 
de protegir les bombes del pou de bombeig on s’instal∙larà una reixa amb una separació entre 
barres de 80mm.  

2.3 Pou de bombeig d’aigua bruta 

Serà  necessari  un  pou  de  bombeig  per  elevar  la  quota  d’aigua  bruta  al  sistema  de 
pretractament. Per això  s’instal∙laran unes bombes  submergibles. El pou de bombeig estarà 
compost de las següents dues zones:  

‐ En la primera s´estabilitzarà l’aigua. 
‐ En  la  segona el bombeig de  l’aigua al  sistema de pretractament mitjançant bombes 

submergibles centrífugues.  

Del pou de bombeig sortirà el by‐pass general de la planta, cap a l´arqueta de sortida.  

2.4 Desbasts de sòlids 

El desbast s’efectuarà   mitjançant reixetes (reixes, malles o garbells), i pretén retenir i separar 
els cossos flotants i en suspensió, que arrossega l’aigua residual. Amb aquest procediment s’ha 
aconsegueix: 

‐ Eludir posteriors depòsits 
‐ Evitar obstruccions de canals, canonades i condicions en general 
‐ Interceptar  les matèries que per  les seves excessives dimensions podrien dificultar el 

funcionament de les unitats posteriors (desarenador, mesurador de cabal, etc) 
‐ Augmentar l’eficiència dels tractaments posteriors.  
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A  dia  d’avui  la  col∙locació  de  reixes  de  neteja  manual  es  troba  en  desús  per  raons  de 
manteniment  i explotació. Tot  i així, dels dos canals de desbast que s´instal∙laran, un serà de 
neteja manual, per dotar de tenacitat al procés.  

El manteniment  del  equip,  amb  el  objectiu  de  garantir  un  bon  funcionament  de  l’estació 
depuradora,  s’efectuarà  anualment  en  els  mesos  de  hivern  aprofitant  un  menor  cabal  a 
tractar.  

2.5 Desarenador– desgreixador 

Està  format  per  una  unitat  del  tipus  longitudinal  airejat  amb  una  amplada  destinada  al 
procediment desarenador i un altre de desgreix.  

La unió dels processos de desarenador i desgreixador presenta següents avantatges:  

‐ L’aire  injectat  per  la  desemulssió  del  greix  ajuda  a  impedir  la  sedimentació  de  les 
partícules  de  fang  poc  denses,  de  manera  que  la  sorra  dipositada  al  fons  del 
desarenador és més neta.  

‐ Les partícules de sorra, al sedimentar, desacceleren  les velocitats ascensionals de  les 
partícules de greix. Així, aquestes ultimes disposen de més  temps per a posar‐se en 
contacte  entre  si  abans  d’arribar  a  la  superfície,  augmentant  el  rendiment  de  la 
flotació del greix.  

‐ S’estalvia el volum degut a l’ocupació d´un únic dipòsit.  
‐ Les velocitats de sedimentació de  la sorra  i de flotació de  les molècules de greix amb 

prou feines es modifiquen degut a la diferència de densitats.  
‐ L’aportació de  l’aire al desarenador es realitza mitjançant motobombes que  impulsen 

l’aire a la graella de distribució dotada de difusors non‐clog.  
‐ L’extracció de  sorra es  realitza mitjançant una bomba  centrífuga  vertical,  instal∙lada 

sobre un pont desarenador. En  la sortida del desarenador s’instal∙larà una comporta 
per a realitzar el by‐pass de l’aigua tractada prèviament.  

2.6 Mesura i regulació del cabal de tractament secundari 

La  mesura  del  cabal  es  realitzarà  en  una  canonada  mitjançant  un  mesurador  del  tipus 
electromagnètic. La regulació del cabal es realitzarà mitjançant una comporta motoritzada. Un 
cop  l´aigua  surt  del  desgreixador  i  es mesura  el  cabal,  passa  per  l´arqueta  de  sortida  del 
pretractament, i posteriorment és conduïda al reactor biològic. 

2.7 Reactor biològic 

El reactor biològic es construirà de forma compacta (anular), de forma cilíndrica,  i concèntric 
amb  el  decantador.  L’objectiu  és  aprofitar  la  geometria  del  decantador  secundari  per 
construir‐hi al  voltant el  circuit  carrousel per on  circularan  les aigües. D’aquesta manera, el 
circuit d’oxidació queda integrat i es redueix de manera considerable l’espai ocupat.  

Aquest sistema compacte és rendible per poblacions de fins a 2500 habitants equivalents. Té 
un  alt  rendiment,  i  és  especialment  eficient  en  emplaçaments  on  es  vulgui  minimitzar 
l’impacte visual que una depuradora ocasiona. L’estalvi  important d’espai que suposa, també 
té  influència en els aspectes econòmics, especialment en  situacions en què  sigui convenient 
reduir els moviments de terres i excavacions innecessàries.  
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Les dimensions unitàries són 4 m d’altura útil i un diàmetre interior de 4,5 m, cosa que significa 
un volum útil de 190 m3. Dins dels reactors biològics es produirà gran part del procés biològic 
anomenat  de  fangs  activats,  que  consisteix  en  ajudar  a  crear  un  cultiu  biològic  format 
bàsicament per microorganismes agrupats en flòculs (fangs activats).  

Per arribar a un equilibri entre la càrrega orgànica a eliminar i la quantitat de microorganismes 
existents en el  reactor,  serà  imprescindible que  la població bacteriana  tingui un determinat 
nivell  de  concentració  de  sòlids.  La  concentració  de  Sòlids  en  Suspensió  en  el  Licor Mixt2 
(MLSS) es preveu que serà de 3,5 kg/m3, la carrega màssica sobre els sòlids totals del sistema 
serà de 0,08 kg DBO5/kgMLSS/dia, i la càrrega volumètrica serà de 0,3 kg DBO5/m3/dia.  

El recinte d'aireig o reactor biològic, s'alimentarà amb l'aigua residual a depurar, procedent del 
pretractament.  Per  mantenir  el  procés,  es  precisarà  la  quantitat  d'oxigen  necessària  per 
degradar  la matèria  orgànica. Aquest  oxigen  serà  subministrat  per  un  sistema  d'aireig,  que 
alimentarà unes xarxes de difusors instal∙lades en el fons dels reactors. L'aire, en contacte amb 
l'aigua  i en  forma de microbombolla,  transmetrà  gran part de  l'oxigen necessari a  la massa 
d'aigua residual.  

Per tal d'evitar un malbaratament d'energia elèctrica,  la planta estarà dotada de sistemes de 
control a temps real que, de forma instantània, indicaran el nivell d'oxigen dissolt en la massa 
d'aigua del reactor. A partir del coneixement d'aquesta dada, i de forma automàtica, els equips 
d'aireig  ajustaran  la  quantitat  d’aire  subministrat  en  cada moment  a  les  necessitats  de  la 
massa d’aigua,  evitant  així  el  consum  innecessari d’energia.  Per  poder  fer  funcionar  aquest 
sistema serà necessària la instal∙lació d’una sonda de mesura d’oxigen dissolt a la línia d’aigua.  

El  licor mixt o mescla és  la mescla  formada per  l’aigua  residual, els  fangs activats  i  l’oxigen 
dissolt en el reactor.  

A l'interior del reactor cilíndric s'instal∙laran dos agitadors de pala de 1,50 kW de potència per 
agitar el  tanc d’aireig. Les necessitats d'oxigen per al  tanc d’aireig són de 96 kg O2/dia, que 
s'aconseguiran mitjançant 3 graelles de bufadors de 0.1 kgO2/hora cada un, governats tots ells 
per la sonda d'oxigen dissolt situada a l'interior del reactor biològic. A continuació es pot veure 
una fotografia d’un reactor biològic d’aeració perllongada.  

 
2.8. Decantació secundària.  

El decantador secundari serà un element prefabricat en polièster reforçat amb fibra de vidri. 
Està format per una unitat circular del tipus gravetat. El decantador secundari portarà el seu 
propi  sistema d’extracció de  escuma  i  flotants  i  aquestes  s’aboquen directament  al pou de 
bombeig de buidats.  

Per aconseguir  la decantació per gravetat de  las partícules en  suspensió, el  licor barreja, és 
introduït per la part superior del decantador, sortint per l´arqueta d´entrada, dissenyada de tal 
manera que  la baixa velocitat del aigua no produeixi alteracions notables a  la superfície de  la 
làmina liquida. Aquesta columna central estarà envoltada per dos cilindres deflectors.  
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El  decantador  està  equipat  amb  un  pont  rascador  accionat  perimetralment  per  un  grup 
motorreductor  d´arrossegament.  Dins  del  propi  decantador  s´ubica  la  bomba  centrífuga 
submergible de purga de fangs (q = 5 m3/h),  i  la bomba air‐lift de recirculació de fangs cap al 
reactor. La tremuja de flotants descarrega aquests materials mitjançant una canonada d´acer 
inoxidable a una arqueta d´escuma  i  flotants des d´on seran extrets mitjançant bombeig. Els 
fangs  separats  s’extrauran  dels  decantador  mitjançant  canonades  fins  a  l´arqueta  de 
recirculació i purga de fangs.  

2.9 Mesura i regulació del cabal d’aigua tractada.  

La  mesura  del  cabal  es  realitzarà  en  canonada  mitjançant  un  mesurador  del  tipus 
electromagnètic. Un cop  l´aigua surt del decantador  i es mesura el cabal, passa per  l´arqueta 
de sortida del reactor, i posteriorment és conduïda al dipòsit d´aigua tractada. 

2.10 Dipòsit d’aigua tractada 

El aigua tractada es dirigirà al dipòsit d’aigua tractada on s’extraurà l’aigua para els serveis de 
la planta mitjançant un sistema d´impulssió.  

2.11  Obra de sortida 

Prèviament  a  l´abocament  a  la  llera,  l´aigua  tractada  passa  per  l´arqueta  de  sortida,  on 
s´ajuntarà amb el by‐pass general.   L´obra de sortida és una embocadura de  formigó armat, 
que envolta un tub DN315 amb origen a  l´arqueta de sortida. Aquest col∙lector de sortida té 
una  longitud reduïda, d´uns 6 metres. L´obra de sortida està construïda al terraplè, sobre sòl 
estabilitzat..  La  pròpia  vessant  del  terraplè  està  protegida  amb  escullera,  per  a  resistir  els 
efectes erosius de l´aigua abocada. 

3. LÍNIA DE FANGS 

La línia de fangs presenta las següents fases:  

‐ Recirculació i fangs en excés. 
‐ Espessiment de fangs per gravetat. 
‐ Deshidratació de fangs 

3.1 Recirculació i fangs en excés.  

Per a  la recirculació dels fangs s’utilitzaran bombes submergibles que permetran recircular el 
100% del cabal mitjà en condicions punta.  

Els  fangs en excés s’extrauran del decantador secundari  i es portaran al pou de bombeig de 
fang en excés on es bombejaran a un espessidor per gravetat. L´extracció dels fangs en excés 
s’efectuarà mitjançant bombes submergibles que impulsen els fangs a l´espessidor de gravetat.  

Els  fangs o  llots  són bombejats des del decantador  secundari  fins  l´arqueta de  recirculació. 
Aquest element disposa de vàlvules de mesura i regulació de cabal, de manera que el cabal de 
fangs previst es deposita a  la sitja de  fangs,  i el cabal de  recirculació es mesura  i es  torna a 
bombejar cap al tractament biològic.  
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L´arqueta de recirculació consta de 3 bombes submergibles (1 de reserva) que s´encarreguen 
del bombament cap a l´espessidor i del cabal de recirculació. 

3.2 Espessidor de fangs per gravetat.  

Per el espessidor de fangs projectarem un espessidor de gravetat circular. Aquest anirà cobert 
per una campana de poliester ja que serà desodoritzat. La extracció dels fangs espessidors es 
realitza mitjançant bombes de cargol helicoïdal que els impulsin a la centrifuga.  

Els fangs espessits son purgats  des del fons del aparell, mentre que el cabal sobrant es recollit 
en la part superior per a la reincorporació a la capçalera de planta.  

Degut a que l’alimentació dels fangs al espessidor no es continua, es donarà la situació de que 
els fangs quedaran estratificat, disposen el fang en la part inferior y els sobrenedants en la part 
superior.  Per  eliminar  aquest  sobrenedants  es  disposaran  vàlvules  de  comporta  a  diferent 
alçada connectades amb la conducció de sobrenedants.  
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1. INTRODUCCIÓ 
 
Els  projectes  constructius  d’estacions  depuradores,  a  més  dels  diferents  elements  que 
composen  el  sistema  de  depuració,  també  consten  dels  col∙lectors  que  uneixen  el  punt 
d’abocament  (de  la  xarxa  de  sanejament  projectada)  amb  el  recinte  de  la  EDAR.  Les 
característiques dels col∙lectors han d’estar definides  i calculades prèviament.   En el present 
annex es descriuen el dimensionament dels col∙lectors del sistema de depuració.  
 

2. OBJECTE 
 

El present annex  té per objecte  calcular  i dimensionar  la xarxa de  col∙lectors necessària per 
portar les aigües residuals del nucli de Les Pinedes de Sant Elies, des del punt d’abocament de 
la futura xarxa de sanejament, fins al recinte la futura EDAR. Els col∙lectors projectats seran de 
secció circular,  i aniran soterrats respectant el recobriment mínim de terres sobre  la clau del 
col∙lector.  
 

3. DADES DE PARTIDA 

A partir de les dades obtenides en annexos anteriors, es consideren les següents dades de 
partida per al càlcul:  
 

PARÀMETRE  m3/h  m3/d 
Cabal mínim   3,72  0,00103 
Cabal mig de disseny   7,44  0,00207 
Cabal màxim biològic   22,32  0,00620 

Cabal màxim pretractament  29,76  0,00827 
Taula 1. Dades de partida. Font: Elaboració pròpia 

4. DIMENSIONAMENT DELS COL∙LECTORS 

4.1 Criteris de disseny 

Utilitzarem les següents hipòtesis per al dimensionament hidràulic dels col∙lectors:   
 

• Funcionament en làmina lliure 
• Règim uniforme 
• Fórmula de Manning 

 
D´altra banda, per al correcte funcionament i manteniment, amb l´objectiu de garantir la vida 
útil dels col∙lectors, es proposen els següents criteris bàsics de dimensionament: 
 

• Velocitat mínima superior a 0.5 m/s amb cabal mig . 
• Velocitat màxima  inferior  a  3 m/s  a  cabal mig,  i  6 m/s  a  cabal  punta,  per  evitar 

problemes de sobrepressió. 
• Calat inferior al 75% del diàmetre. 
• Pendents superiors a 0.5%. 
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En cas de que existeixin  trams on els cabals màxims  sobrepassin  les velocitats admissible,  si 
aquests  cabals  tenen  un  període  de  retorn  igual  o  superior  a  5  anys  no  es  considerarà 
necessari  modificar  les  rasants  ni  instal∙lar  pous  de  ressalt,  ja  que  aquestes  anomalies 
apareixerien  estadísticament  en  moments  molt  puntuals.  Si  no  és  possible  complir  les 
velocitats mínimes, es realitzaran  inspeccions  i netejes periòdiques per mantenir un correcte 
estat del col∙lector. 
 
Els criteris de traçat en alçat són els següents: 

• Ajustos a les pendents del terreny per a evitar l´excavació de rases de gran profunditat, 
sempre que es compleixin els criteris de velocitat mínima i màxima. 

• Ajust dels pendents de forma que no es produeixin ressalts que indueixin augments de 
calat en punts de canvi de pendent. 

• Coincidència dels canvis de pendent en alçat  i dels canvis de direcció en planta, amb 
l´objectiu  de  reduir  la  construcció  de  pous  intermedis.  La  disposició  dels  pous  de 
registre serà de com a mínim 65 metres. 
 

4.2 Formulació emprada 

Per  calcular  la  velocitat  de  les  aigües  residuals  al  col∙lector,  es  farà  servir  la  fórmula  de 
Manning. 

 

Equació 3. Fórmula de Manning. Font: Robert Manning (1889) 

On: 

• I = pendent del canal (m/m) 

• n = rugositat de Manning (adimensional) 

• v = velocitat (m/s) 

• Rh = radi hidràulic de la secció (m) 
 

En la següent taula es resumeixen les diferents rugositats de Manning segons el material: 

MATERIAL  n 
PVC‐ PRV  0,009 
Formigó  0,013 
PE  0,009 
Acer revestit  0,012 
Fosa nova revestida  0,011 

Fosa antiga  0,014 
Taula 2. Coeficients de Manning. Font: Computer Applications in Hydraulic Engineering, 5thEdition, 

Haestad Methods (2006). 
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Tant el col∙lector d´arribada (que unirà el punt final de la xarxa de clavegueram amb l´arqueta 
d´entrada  a  l´estació  depuradora)  com  el  de  desguàs  (emissari,  que  conduirà  les  aigües 
residuals  fins  al  medi  receptor)  es  fabricaran  en  PE,  que  presenta  millors  propietats  de 
tenacitat que el PVC. 

4.3 Col∙lector d´arribada 

Amb  l´objectiu d´optimitzar al màxim  les actuacions sobre el terreny, de cara a compensar el 
moviment de terres  i per reduir costos,  la traça del col∙lector d´arribada anirà parella al camí 
d´accés  a  la  EDAR.  El  col∙lector  diposarà  de  3  trams,  amb  una  longitud  de  136,92 metres. 
Aquest element seguirà el camí d´accés a la EDAR  

 

Figura 1. Localització de la EDAR i el col∙lector d´arribada. Font: www.bingmaps.com 

El primer tram del col∙lector d´arribada unirà el pou inicial i el pou 1, situat al punt quilomètric 
0+23,61, ja que hi ha un canvi de direcció. El segon tram unirà el pou 1 i el pou 2, aquest últim 
situat al punt quilomètric 0+75,17. Aquest  tram és una  recta de 51,5 metres. El  tercer  tram 
unirà el pou 2 i el pou d´arribada, ja dins de les instal∙lacions de la EDAR. La distància entre el 
pou 2 i el pou 3 és de 47,5 metres. 

La  longitud completa del col∙lector s’ha dissenyat amb una mateixa pendent,  i tots els trams 
del col∙lector tindran el mateix diàmetre per evitar escanyaments i sobrepressions. 

 Es  construiran pous de  registre  cada 60 metres  com  a màxim  i  allà on hi hagi un  canvi de 
pendent important o un gir de la traça. En aquest cas, seguint aquests criteris, es construiran 4 
pous de registre. 
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El col∙lector serà un tub de PEAD400, de 400 mm de diàmetre nominal. La rugositat d´aquest 
material  és  de  0,009  unitats.  La  pendent  de  tots  els  trams  del  col∙lector  serà  del  3%,  a  la 
següent taula es mostren els resultats per comprovar el compliment dels criteris de disseny. 

 

Θ  y  A (m^2)  Pm  Rh  V (m/s)  Q (m^3/s)  y/D (%) 
0  0,000  0,000  0,000  ‐  ‐  0,000  0,00 
5  0,761  0,000  0,035  0,001  0,122  0,00000  0,19 
10  3,038  0,000  0,070  0,002  0,307  0,00004  0,76 
15  6,815  0,000  0,105  0,005  0,525  0,00025  1,70 
20  12,061  0,001  0,140  0,008  0,765  0,00085  3,02 
25  18,738  0,002  0,175  0,012  1,021  0,00218  4,68 
30  26,795  0,004  0,209  0,017  1,287  0,00466  6,70 
35  36,170  0,006  0,244  0,023  1,560  0,00880  9,04 
40  46,791  0,008  0,279  0,029  1,836  0,01511  11,70 
45  58,579  0,011  0,314  0,036  2,111  0,02410  14,64 
50  71,442  0,015  0,349  0,044  2,383  0,03625  17,86 
55  85,285  0,020  0,384  0,051  2,649  0,05192  21,32 
60  100,000  0,025  0,419  0,059  2,905  0,07137  25,00 
65  115,476  0,030  0,454  0,066  3,151  0,09470  28,87 

70  131,596  0,036  0,489  0,074  3,383  0,12182  32,90 

75  148,236  0,042  0,524  0,081  3,600  0,15249  37,06 
80  165,270  0,049  0,559  0,088  3,800  0,18626  41,32 
85  182,569  0,056  0,593  0,094  3,983  0,22251  45,64 

90  200,000  0,063  0,628  0,100  4,146  0,26051  50,00 

95  217,431  0,070  0,663  0,105  4,290  0,29940  54,36 

100  234,730  0,077  0,698  0,110  4,413  0,33826  58,68 
105  251,764  0,083  0,733  0,114  4,515  0,37613  62,94 
110  268,404  0,090  0,768  0,117  4,597  0,41211  67,10 
115  284,524  0,096  0,803  0,119  4,658  0,44535  71,13 
120  300,000  0,101  0,838  0,121  4,700  0,47511  75,00 
125  314,715  0,106  0,873  0,122  4,722  0,501  78,68 
130  328,558  0,110  0,908  0,122  4,726  0,522  82,14 
135  341,421  0,114  0,942  0,121  4,714  0,539  85,36 
140  353,209  0,117  0,977  0,120  4,686  0,550  88,30 
145  363,830  0,120  1,012  0,119  4,645  0,557  90,96 
150  373,205  0,122  1,047  0,117  4,592  0,560  93,30 
155  381,262  0,124  1,082  0,114  4,529  0,559  95,32 
160  387,939  0,125  1,117  0,112  4,459  0,555  96,98 
165  393,185  0,125  1,152  0,109  4,383  0,549  98,30 
170  396,962  0,126  1,187  0,106  4,304  0,540  99,24 
175  399,239  0,126  1,222  0,103  4,224  0,531  99,81 

180  400,000  0,126  1,257  0,100  4,146  0,521  100,00 
Taula 3. Càlcul de col∙lector d´arribada. Font: Elaboració pròpia 
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En  la  Taula  4  es  resumeixen  les  comprovacions,  tal  com  es  pot  veure  tots  els  criteris  es 
compleixen: 

Limitacions per a QMIN = 0,00266 m3/s  Valor 

0,5 < V < 3 m/s  1 
i > 0,5%  3% 

y/D < 75%  4% 

Limitacions per a QMAX = 0,008266 m3/s  Valor 

V < 6 m/s  1,48 
Taula 4. Comprovació dels criteris de disseny. Font: Elaboració pròpia 

En la resta d’elements singulars (comportes, reixes, canvis d’adreça, etc), les pèrdues locals es 
calculen mitjançant l’aplicació d’un coeficient.  

Les  longituds  dels  trams,  cotes  dels  pous  i  d´altres  punts  de  la  traça  del  col∙lector  es 
resumeixen en la següent taula: 

ELEMENT  COTA (m)  DISTANCIA (m) 
Pou d´inici  481 

20 0+ 13,6  480,5836 
Pou 1  480,2038 
0+ 33,62  479,9023 

51,5 
0+ 43,62  479,6305 
0+ 53,63  479,4661 
0+ 63,65  479,1661 
Pou 2  478,6861 
0+ 85,19  478,3429 

47,5 
0+ 93,71  478,0819 
0+ 110,46  477,5575 
Pou 3  477,1933 
Entrada 
pretractament  476,7637  14,32 
Total  4,2363  136,92 

Taula 5. Resum de les dades del col∙lector d´arribada. Font: Elaboració pròpia 

 

4.4 Col∙lector de sortida 

L´emisari començarà a l´arqueta de sortida d´aigua tractada (cota 476 metres). Aquest element 
serà de PEAD 315 mm de diàmetre nominal. Tindrà una única pendent,  tal com el col∙lector 
d´arribada.  En  aquest  cas,  però,  la  pendent  serà  la màxima  que  permeten  els  criteris  de 
disseny, ja que la riera on s´abocarà l´aigua al fons de la vall on quedarà ubicada l´EDAR. 

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

7 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

El pendent serà del 20%, i els càlculs relatius a les velocitats, cabals i calats dins de la canonada 
es mostren a la següent taula: 

Θ  y  A (m^2)  Pm  Rh  V (m/s)  Q (m^3/s)  y/D (%) 
0  0,000  0,000  0,000  ‐  ‐  0,000  0,00 
5  0,599  0,000  0,027  0,000  0,269  0,00000  0,19 
10  2,393  0,000  0,055  0,002  0,677  0,00006  0,76 
15  5,367  0,000  0,082  0,004  1,156  0,00034  1,70 
20  9,498  0,001  0,110  0,006  1,685  0,00116  3,02 
25  14,757  0,001  0,137  0,010  2,248  0,00297  4,68 
30  21,101  0,002  0,165  0,014  2,835  0,00637  6,70 
35  28,484  0,003  0,192  0,018  3,436  0,01202  9,04 
40  36,848  0,005  0,220  0,023  4,043  0,02063  11,70 
45  46,131  0,007  0,247  0,029  4,649  0,03291  14,64 
50  56,261  0,009  0,275  0,034  5,247  0,04950  17,86 
55  67,162  0,012  0,302  0,040  5,832  0,07090  21,32 
60  78,750  0,015  0,330  0,046  6,397  0,09746  25,00 
65  90,938  0,019  0,357  0,052  6,937  0,12931  28,87 

70  103,632  0,022  0,385  0,058  7,448  0,16635  32,90 

75  116,736  0,026  0,412  0,064  7,926  0,20822  37,06 
80  130,150  0,030  0,440  0,069  8,368  0,25433  41,32 
85  143,773  0,035  0,467  0,074  8,770  0,30384  45,64 

90  157,500  0,039  0,495  0,079  9,129  0,35573  50,00 

95  171,227  0,043  0,522  0,083  9,445  0,40883  54,36 

100  184,850  0,048  0,550  0,086  9,716  0,46189  58,68 
105  198,264  0,052  0,577  0,089  9,942  0,51361  62,94 
110  211,368  0,056  0,605  0,092  10,122  0,56274  67,10 
115  224,062  0,059  0,632  0,094  10,257  0,60812  71,13 
120  236,250  0,063  0,660  0,095  10,348  0,64876  75,00 
125  247,838  0,066  0,687  0,096  10,397  0,684  78,68 
130  258,739  0,068  0,715  0,096  10,407  0,713  82,14 
135  268,869  0,071  0,742  0,095  10,379  0,735  85,36 
140  278,152  0,073  0,770  0,095  10,318  0,751  88,30 
145  286,516  0,074  0,797  0,093  10,227  0,761  90,96 
150  293,899  0,076  0,825  0,092  10,110  0,765  93,30 
155  300,243  0,077  0,852  0,090  9,972  0,764  95,32 
160  305,502  0,077  0,880  0,088  9,817  0,758  96,98 
165  309,633  0,078  0,907  0,086  9,650  0,749  98,30 
170  312,607  0,078  0,935  0,083  9,477  0,738  99,24 
175  314,401  0,078  0,962  0,081  9,302  0,725  99,81 

180  315,000  0,078  0,990  0,079  9,129  0,711  100,00 
Taula 6. Càlculs de l´emisari. Font: Elaboració pròpia. 
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Malgrat  l´augment  del  pendent,  la  velocitat  per  a  cabal  mig  i  màxim  no  excedeixen  les 
respectives limitacions de 3 i 6 m/s. L´abocament sobre la llera de la riera es durà a terme a la 
cota 470. A partir d´aquest punt,  l´aigua tractada anirà  lliure per  la  llera fins  la cota 450 de la 
riera. Per a evitar que l´aigua tractada erosioni el pendent del terraplè, (el desnivell és d´uns 20 
metres amb un pendent del 40%) es protegirà el terreny amb escullera. 

5. CÀLCUL DE LA LÍNIA PIEZOMÈTRICA DE LA EDAR 

5.1  Introducció 

Els càlculs hidràulics  s’han  realitzat amb el cabal màxim a cada part del procés,  ja que és  la 
situació que queda al cantó de la seguretat a l´hora de dissenyar. 

El càlcul de les conduccions tancades interiors en la planta depuradora, es realitzen admetent 
les següents hipòtesis:  

‐ Secció plena 
‐ Regim estacionari 
‐ Cabal uniforme 

Aquestes condicions, acceptades en els càlculs hidràulics per  l’estudi de  la mateixa tipologia, 
condueixen a solucions molt properes a la realitat.  

Per al càlcul, es parteixen de  la màxima cota de  l´inici de  la canonada d’abocament a  la  llera 
receptora, i es calculen les pèrdues de carrega lineals i puntuals que es van generant a la línea 
d’aigua al  llarg del procés. Es fa d´aquesta manera  ja que es considera que  l´emissari té prou 
capacitat  i que els criteris de disseny són prou sòlids com per assegurar cap  incidència entre 
l´arqueta de sortida i l´abocament final. D’aquesta forma, s’obté la línia piezomètrica de tota l´ 
EDAR. 

5.2 Metodologia de càlcul 

En  l’EDAR,  les  aigües  residuals  son  transportades  entre  els  diferents  processos   mitjançant 
conduccions o canals en els quals les velocitats es limiten per sota de 1,5 m/s per evitar fortes 
pèrdues de càrrega hidràulica 

Les pèrdues de càrrega  s’identifiquen amb la pèrdua d’energia de flux hidràulic al llarg d’una 
conducció,  per  efecte  de  fregament  o  pèrdues  localitzades  d’energia.  La  llei  de  Bernoulli 
representa l’energia associada a la línia de flux en un punt d’aquesta, i s’escriu com 

 

Equació 1. Llei de Bernouilli. Font: Daniel Bernoulli, Hidrodinàmica (1978) 
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On: 

Z =  Cota d´anàlisi (m). 

P = pressió (Pa). 

γ= pes específic del líquid (N/m3). 

V = velocitat del fluid al punt d´anàlisi (m/s). 

On  el  primer  terme  representa  l’energia  potencial,  el  segon  terme  representa  l’energia 
continguda en el fluid per la pressió i finalment l’últim terme representa l’energia cinètica.  

A  continuació  es  descobreixen  les  formulacions  aplicables  a  les  diferents  situacions  on  es 
produeixen les pèrdues de carrega localitzada o una pèrdua repartida per fregament.  

5.2.1 Pèrdues per circulació en canonades lliures 

Les pèrdues per circulació són funció de  la rugositat de  la conducció,  la viscositat del fluid, el 
règim de funcionament (flux laminar o turbulent) i del cabal que circula, és a dir la velocitat. 

Quan el  flux es  turbulent  (es produeix per Reynolds majors de 4000),  fet que es dóna en  la 
majoria dels casos, una de les formulacions mes utilitzades es la de Manning. Així  el càlcul de 
la pendent de la conducció es farà mitjançant la formulació desenvolupada per Manning per al 
flux hidrodinàmic en conduccions. Aquesta  formulació es vàlida  tant per els casos de  flux en 
làmina lliure com el casos de flux en càrrega.  

La formulació de Manning es la següent 

 

Equació 2. Formula de Manning. Font: Robert Manning (1889) 

On : 

‐ v = velocitat (m/s). 
‐ RH = radio hidràulic (m). 
‐ i = pendent de la línia de càrrega (m/m). 
‐ kS = coeficient de Manning de la conducció. 

A  la  següent  taula  es  resumeixen  els  principals  valors  de  la  rugositat  de  Manning  per  a 
diferents materials constructius. 
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MATERIAL   Coef. de Manning (ks) 
PVC ‐ PRV   0,009 
Formigó   0,013 

Polietilè PE   0,009 
Acer revestit   0,012 

Fossa nova revestida   0,011 

Fossa antiga   0,014 
Taula 5. Valors de la rugositat de Manning. Font: www.wikipedia.org 

5.2.2.‐ Pèrdues per fricció en canonades 

Son  les  pèrdues  que  apareixen  al  circular  l’aigua  residual  a  traves  de  les  canonades.  S’ha 
utilitzat l’ecuació de Darcy‐Weisbach que es presenta a continuació:  

 

Equació 3. Equació de Darcy‐Waisbach. Font: Henry Darcy‐ Julius Weisbach (1845) 

On:  

‐ D = diàmetre interior (m) 
‐ ƒ = factor de fricció de Darcy‐ Weisbach (adimensional) 
‐ g = acceleració de la gravetat (m/s2) 
‐ v = velocitat mitjana (m/s) 
‐ L = Longitud de la canonada (m) 

Per  el  càlcul  de  ƒ,  apliquem  la  formula  de  Colebrook  si  es  tracte  de  un  flux  turbulent                    
(Re > 4000): 

     

Equació 4. Factor  de Colebrook. Font: Colebrook, C.F. (1939). 

 

On:  

‐ ƒ = factor de fricció de Darcy‐ Weisbach 
‐ kS = rugositat absoluta equivalent (m) 
‐ D = diàmetre de la canonada (m) 
‐ Re = numero de Reynolds que es calcula mitjançant la següent expressió:  
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Equació 5. Número de Reynolds. Osborne Reynolds (1883). 

On: 

‐ V = velocitat (m/s) 
‐ Ѵ = viscositat cinemàtica (aigua residual = 1.31 x 10 ‐6 m2/s) 

5.2.3 Pèrdues locals 

Aquestes  pèrdues  quan  s’insereixen  mecanismes  de  control  en  el  sistema  de  canonades. 
D’aquesta,  les  vàlvules  son  un  mecanismes  que  mes  s’utilitza.  Aquestes  pèrdues  també 
apareixen  en  les  juntes,  en  les  interconnexions,  les  expansions  i  l’estrenyiment  i  en  les 
entrades i sortides que existeixen en el sistema de conduccions. Per motius pràctics, aquestes 
pèrdues generalment s’estimen com una fricció de l’energia cinemàtica.  

Per calcular les pèrdues locals es farà servir la següent expressió:  

 

Equació 6. Variació de l´equació de Darcy‐Weisbach 

On: 

hm= pèrdua d´energia potencial (m). 

v= velocitat del fluid (m/s). 

g= gravetat (m/s2). 

Km= Constant a determinar segons el cas concret. 

Es  tracta d´una variació de  l´equació de Darcy‐Weisbach, que  inclou el  coeficient K empíric, 
determinat experimentalment. 

• Pèrdues per eixamplaments bruscos  

En els eixamplaments bruscos de  les canonades es produeixen pèrdues per energia cinètica. 
Aquesta  pèrdua  d’alçada  pot  conseqüentment  ser  avaluada  d’acord  amb  l’expressió  dels 
termes cinètics, que s’especifiquen a continuació: 
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Equació 7. Coeficient K per a eixamplaments bruscos. Font: Formulació empírica 

Sent D1 y D2 els diàmetres de arribada i sortida respectivament.  

• Pèrdues per contraccions brusques 

En aquests casos, la constant depèn de la relació entre els diàmetres. El valor dels coeficients 
es resumeix en la següent taula: 

D1/D2  K 
0.8  0.13 
0.6  0.28 
0.4  0.38 
0.2  0.45 

0.1  0.50 
Taula 6. Constant per a contraccions. Font: Formulació empírica 

• Pèrdues en els colzes 

En  els  colzes  de  les  conduccions  es  produeixen  també  pèrdues  de  carrega  que  puguin  ser 
convenientment avaluats amb  l´Equació 6. En aquests casos,  la constant depèn de  la  relació 
entre el  radi de gir del colze  i el diàmetre de  la canonada, segons s´especifica en  la següent 
taula: 

r/D  K 
1.0  0.40 
1.5  0.32 
2.0  0.27 
3.0  0.22 

4.0  0.20 
Taula 7. Constant per a colzes. Font: Formulació empírica 

• Pèrdues generades a vàlvules 

En aquest cas, la constant té els següents valors: 

Tipus de válvula  K 
Comporta  0,2 

Bola  1,3 
Taula 8. Constant per a vàlvules. Font: Formulació empírica 
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5.2.4 Pèrdues en abocaments 

Les estructures de  control més  comunes utilitzades  tant en potabilització com en depuració 
són comportes per aconseguir un determinat nivell d’aigua. Les  formules més utilitzades per 
un abocador rectangular i triangular es presenten a continuació:  

• Abocador rectangular 

L’equació de Francis es la més utilitzada:  

     

Equació 8. Equació de Francis. Font: “Water Resources Engineering”, Linsley & Franzini (1949) 

On:  

‐ Q = cabal (m3/ s) 
‐ L =amplada de l’abocador (m) 
‐ n = nombre de contraccions 
‐ h = alçada de la làmina liure (m)  

Aïllant h, les pèrdues de càrrega es poden calcular mitjançant la següent expressió:  

 

Equació 9. Pèrdues a partir de l´equació 8. 

• Abocador triangular 

La formula del cabal abocat per sobre del abocador es:  

 

Equació 10. Pèrdues per abocador triangular. “Water Resources Engineering”, Linsley & Franzini (1949) 

On:  

‐ Q = cabal (m3/ s) 
‐ h = alçada de la lamina liure (m)  
‐ Cd = coeficient de descarrega = 1 
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Aïllant h, les pèrdues de carrega queden 

 

Equació 9. Pèrdues a partir de l´equació 10 

5.3 Resum de la línia piezomètrica 

La cota que determina els diferents nivells piezomètrics de  l´EDAR és  l´arqueta de sortida de 
l´aigua  tractada.  Les  característiques  de  l´emissari  s´han  calculat  anteriorment,  considerant 
que té prou capacitat  i compleix els criteris per abocar  l´aigua tractada al medi. A  la següent 
taula es resumeixen els principals punts de la línia piezomètrica: 

PUNT LÍNIA PIEZOMÈTRICA  COTA (m) 
Cota de descàrrega d´aigua tractada  476,70 
Cota d´arribada del bypass general  476,95 
Cota dipòsit aigua tractada  476,95 
Nivell líquid a la sortida del decantador secundari  477,24 
Nivell líquid decantador secundari  477,88 
Nivell líquid al reactor biològic  478,03 
Nivell de líquid a l´arqueta d´entrada al reactor  478,18 
Cota d´entrada a l´arqueta de sortida del pretractament  478,92 
Cota d´entrada al desbast  479,50 
Cota d´entrada al pou de bombament  476,50 

Cota d´arribada del col∙lector  476,76 
Taula 9. Línia piezomètrica. Font: Elaboració pròpia 
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1. INTRODUCCIÓ 
 
En el present annex es realitzaran els càlculs mecànics dels col∙lectors que condueixen l´afluent 
a la EDAR. Dins d´aquest càlcul es realitza la comprovació dels esforços mecànics. 
 

2. CONSIDERACIONS GENERALS 
 
2.1 Classificació de les conduccions 

La  Norma UNE‐EN 805:2000 estableix la següent classificació  relativa a les conduccions: 

• Conduccions  rígides:  Aquelles  conduccions  en  que  la  capacitat  de  càrrega  queda  
limitada pel trencament, sense que apareguin deformacions transversals. 

• Conduccions  flexibles:  Aquelles  conduccions  en  que  la  capacitat  de  càrrega  queda 
limitada per la deformació admissible. 

• Conduccions  semirígides:  aquelles  on  la  capacitat  de  càrrega  queda  limitada  pel 
trencament o bé per la deformació transversal. 

Actualment, però, la tendència es centra en valorar la rigidesa relativa de la conducció, seguint 
la norma prEN 1295‐3:2001. La rigidesa relativa es calcula a partir de la següent expressió: 

 

Equació 1. Rigidesa relativa de les conduccions. Font: Normativa prEN 1295 – 3:2001 

On: 

E´= Mòdul d´elasticitat del material de farciment. 

SC= Rigidesa cirumferencial. 

νS= Mòdul de Poisson del sòl, normalment 0,3. 

La rigidesa circumferencial s´obté a partir de la següent expressió: 

 

Equació 2. Rigidesa circumferencial. Font: Normativa prEN 1295 – 3:2001 

On: 

ξ= Coeficient  depenent del suport. 

Ec= Mòdul d´elasticitat del formigó 

I = Inèrcia a flexió de la secció transversal (e3/12) 

Dm = diàmetre de la conducció 
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Segons aquest criteri, el límit entre una conducció flexible i una rígida serà Sr = 9. Per a valors 
superiors, la conducció serà flexible, i per a valors inferiors serà rígida. Les conduccions de PVC 
considerades en aquest projecte són flexibles. 

A la següent figura es mostren els elements que constitueixen una rasa estàndar: 

 

Figura 1. Esquema d´una rasa estàndar. Font: ASETUB 

1. Ample de rasa. 
2. Farciment de la zona secundària. 
3. Farciment de la zona primària. 
4. Fonamentació. 
5. Farciment. 
6. Farciment de la zona de conducció. 
7. Llit de la canonada. 
8. Soterrament. 
9. Recobriment. 
10. Fons de la rasa. 
11. Rasant de la rasa. 
12. Sòl natural. 
13. Superfície de terreny. 
14. De 100 a 300 mm. 
15. Separació canonada‐rasa. 
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La càrrega externa del sòl sobre una conducció soterrada provoca una disminució del diàmetre 
vertical i un augment del diàmetre horitzontal. El moviment horitzontal de la conducció cap al 
material del terra al contorn de la conducció desenvolupa una resistència passiva que ajuda a 
suportar  la càrrega externa. La resistència del terra queda determinada per  la seva tipologia, 
densitat i contingut d´humitat. 

2.2 Accions 

D´acord amb la Norma NBE‐88 “Acciones en edificación” del Ministeri de Foment, les principals 
accions a valorar en el càlcul  mecànic d´una conducció són les següents: 

• Accions gravitatòries: Produïdes pels elements constructius de la conducció. 

• Pes propi: càrrega deguda al pes del col∙lector. 

• Càrregues permanents: són degudes  als pesos dels elements constructius o 
instal∙lacions fixes que hagin de suportar les conduccions. 

• Sobrecàrrega d´ús: són derivades de l´ús de la canonada i la magnitud de la qual i/o 
posició pot variar amb el temps. Es tracta bàsicament del pes de l´aigua a l´interior de 
la conducció i la pressió interna que hi actua. 

• Accions del terreny: Produïdes per l´empenta activa i passiva del terreny. 

• Accions de tràfic: Produïdes per l´acció dels vehicles que circulen sobre la conducció. 

• Accions climàtiques: Produïdes pel vent, neu o accions tèrmiques. 

• Accions degudes al nivell freàtic:  Empenta hidrostàtica generada per l´aigua 
subterrània. 

• Accions reològiques: Produïdes per les deformacions que experimenten els materials 
en el temps, degudes a retracció i fluència sota les càrregues que hi actuen, hi altres 
motius. 
 

2.3 Hipòtesis de càlcul 

Com  es  tracta  d´una  instal∙lació  subterrània  i  donades  les  característiques  del  terreny,  les 
accions més determinants són la pressió interior, les accions del terreny i les del tràfic. 

Es consideren les següents situacions: 

• Conducció buida amb càrrega màxima de terres. 

• Conducció buida amb càrrega mínima de terres i acció del tràfic. 
 

3 METODOLOGIA DE CÀLCUL 

El dimensionament mecànic de les canonades es realitza seguint la norma ATV 127:2000 en la 
norma UNE 5331:1997 IN. En aquest projecte es farà servir el software     ASETUB PVC 2.1, un 
programa específic per al càlcul de conduccions soterrades basat en la norma anterior. 

Per  realitzar  el  càlcul  s´han  de  considerar  característiques  pròpies  de  les  canonades 
instal∙lades,  com  la  geometria, moments d´inèrcia, Mòdul  resistent  i  accions de  càrrega.  La 
seqüència del procés és la següent: 
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1. Dades d´entrada, característiques dels tubs i secció circular. 
2. Requeriments de seguretat. 
3. Selecció del tipus d´instal∙lació, nivell freàtic i tipus de recolzament. 
4. Introducció de les característiques del sòl. 
5. Selecció del tipus de sobrecàrrega. 
6. Càlcul de les càrregues de sorres i tràfic. 
7. Distribució de càrregues. 
8. Càlcul d´esforços: tensions, deformacions i estabilitat. 
9. Verificació de tensions, deformació i estabilitat. 

 
3.1 Dades d´entrada 

Es defineixen les següents característiques: 

• Diàmetre nominal del tub. 

• Espessor de la pared. 

Amb aquestes dades, s´obtenen els següents paràmetres: 

• Diàmetre exterior i interior del tub (mm). 

• Mòdul d´elasticitat a curt termini (N/mm2). 

• Mòdul d´elasticitat a llarg termini (N/mm2). 

• Pes específic (Kn/m3). 

• Tensió de trencament a flexo‐tracció (N/mm2). 

• Tensió de trencament a flexo‐tracció a llarg termini (N/mm2). 

• Rigidesa circumferencial específica (Kn/m2). 
 

3.2 Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat queden determinats sobre  la base de  la teoria de  la fiabilitat. Per 
aquest  càlcul  es  valora  la  dispersió  de  l´estabilitat  dels  tubs  (resistencia  i  dimensions)  i  les 
càrregues (propietats del sòl, càrregues rodants, condicions d´execució de l´obra...). 

D´acord  amb  la  implicació que pot  tenir una possible  fallida  a  la  instal∙lació,  es pot  escollir 
entre dos criteris de seguretat, A o B, en funció de les exigències que es volen considerar. 

• Classe  A:  Cas  general,  amenaça  de  capa  freàtica,  reducció  del  servei  i  fallida  amb 
conseqüències econòmiques notables. 

• Classe  B:    Cas  especial,  sense  amenaça  de  capa  freàtica,  poca  reducció  del  servei  i 
fallida amb conseqüències econòmiques importants. 

En  la següent taula es resumeixen els coeficients de seguretat per  les dues classes  i referits a 
diferents accions: 
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Coeficient de seguretat 

Classe de seguretat 

A  B 
Per  trencament  2,5  2 
Per inestabilitat  2,5  2 

Deformació a llarg termini  6%  6% 
Taula 1. Coeficients de seguretat. Font: Asetub 

3.3 Característiques de les instal∙lacions 

Es defineixen tres tipus d´instal∙lació: 

• Conducció  sota  rasa: una única canonada a  l´interior d´una  rasa, on  les  seves parets 
formen un angle β amb el pla del sòl. 

 
Figura 2. Esquema de conducció sota rasa. Font: Asetub 

 

• Conducció sota terraplè: una única canonada a l´interior d´una rasa, on l´amplada de la 
rasa a nivell de la generatriu superior del tub (B1) és major o igual a quatre vegades el 
diàmetre  nominal  d´aquest. Quan  la  part  superior  del  tub    queda  per  sobre  de  la 
superfície del terreny natural, s´excava una caixa de secció rectangular en una capa de 
farciment ja compactada del terraplè. 

 
Figura 3. Esquema de conducció sota terraplè. Font: Asetub 

 

• Conducció sota rasa amb terraplè: instal∙lació d´una canonada amb una capa superior 
de terraplè. Quan  la part superior del tub quedi per sobre de  la superfície de terreny 
natural, s´ha d´excavar una caixa en secció en una capa de  farciment  ja compactada 
del terraplè. 
 

3.4 Nivell freàtic 

La pressió de  l´aigua exterior maximitza  l´efecte de  les càrregues sobre el terreny, de manera 
que cal conéixer l´ existència o no de nivell freàtic per calcular l´estabilitat. 
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3.5 Característiques del recolzament 

El programa ofereix dos possibles recolzaments: 

• Recolzament  tipus  A:  aquest  tipus  de  recolzament  consisteix  bàsicament  en  un  llit 
continu de material granular  (fins a 20 mm) compactat  (mínim 95% Proctor Normal) 
sobre  la que es col∙loca el tub. Aquest  tub ha de tenir una compactació uniforme en 
tota la seva longitud per recobrir tot el tub segons un angle de recolzament de 2∙α . 
 

 
Figura 4. Esquema de recolzament tipus A. Font: Asetub 

 

• Recolzament tipus B: el tub queda sobre el fons de la rasa o sòl natural, quan es tracta 
d´instal∙lació sota terraplè. S´utilitza exclusivament en sòls arenosos sense pedres. S´ha 
de colocar un farciment  seleccionat que es compacta per ambdós costats per garantir 
el recolzament en un angle 2∙α previst. 
 

 
Figura 5. Esquema de recolzament tipus B. Font: Asetub 

 

3.6 Farciment 

Es consideren quatre zones a la rasa: 

• Zona 1: Si existeix molta zona d´alçada de terres, s´utilitza terreny propi de l´excavació. 

• Zona 2: És susceptible de millorar amb un terreny d´aportació. No es recomana un sòl 
de categoria G4 per aquesta zona. 

• Zones 3 i 4: Normalment constituïdes pel mateix grup del sòl. 
 

 
Figura 6. Zones de la rasa. Font: Asetub 
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Alhora, la norma UNE‐53331 distingeix quatre tipus de sòls: 

• G1, sòl no cohesiu: graves i arenes, <5% de fins (<0.06 mm). 

• G2, sòls poc cohesius: graves i sorres amb poca argila, 5%<fins< 15% 

• G3, sòls mitjanament cohesius: graves i sorres argiloses, 15%<fins<40% 

• G4, sòls cohesius: argiles i llims, amb components orgànics. 
 

El software dóna la possibilitat de fer els càlculs en base a 3 tipus d´instal∙lació: 

• Farciment compactat per capes a l´alçada de la rasa: el farciment es realitza per capes 
d´espessor  inferior a 15  cm, mantenint  constant  l´alçada en ambdos  costats del  tub 
fins la coronació. Posteriorment, es segueix abocant material fins als 30 cm per sobre 
de la coronació, compactant lleugerament en ambdos costats del tub però no a tota la 
projecció.. Finalment, escontinua el  farciment  i  la  compactació per capes d´espessor 
inferior a 20 cm. 

• Farciment  compactat  a  la  zona  del  tub:  el  procediment molt  semblant  al mètode 
anterior,  però  realitzant  una  compactació  a  ambdos  costats  del  tub  i  també  a  les 
projeccions. 

• Rasa entibada: la canonada s´instal∙la en una rasa entibada. 
 

3.5.1 Tipus de sòl 

El  sòl  ha  de  compactar‐se  per  augmentar  les  seves  propietats  resistens.  El  programa 
demana els Mòduls de compressió en funció de les zones de compactació Proctor Normal 
(%). D´altra  banda,  el  propi  software  ofereix  uns  valors  predeterminats,  exposats  en  la 
següent taula: 

Tipus de sòl  85  90  92  95  97  100 
G1. No cohesiu  2,5  6  9  16  23  40 
G2. Poc cohesiu  1,2  3  4  8  11  20 
G3. Mitjanament cohesiu  0,8  2  3  5  8  14 

G4. Cohesiu  0,6  1,5  2  4  6  10 
Taula 2. Mòduls de compressió (N/mm2). Font: Asetub 

3.6 Condicions de les sobrecàrregues 

A efectes de la norma UNE‐53331 es distingeixen quatre tipus de vehicles: 

• LT12, Tràfic lleuger (carrers locals): vehicle lleuger de fins 12 Tm de pes total. 

• LH26, Tràfic mig‐ lleuger (carrers principals):  vehicle mig de fins 26 Tm de pes total. 

• LH39, Tràfic mig‐ pesat (vies urbanes): vehicle mig de fins 39 Tm de pes total. 

• HT60, Tràfic pesat (vies interurbanes): vehicle pesat de fins 60 Tm de pes total. 

Els  valors  orientatius  dels mòduls  de  compressió  que  intervenen  en  els  càlculs,  segons  la 
norma, es resumeixen en la següent taula: 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

9 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

Tipus de material  Ef (N/mm2)  Paràmetres 
Terra‐ ciment  50 ‐ 2000  Tipus de sorra i fins 
Grava‐ ciment  1000‐ 15000  Tipus de sorra i fins 
Macadam  90‐ 350  Grau de compactació 
Escòria d´alt forn  80‐ 250  Grau de compactació 
Aglomerat asfàltic  6000‐ 20000  Composició i Tª 
Emulssió asfàltica  400‐ 4000  Temperatura 
Formigó pobre  15000  ‐ 

Lloses de formigó  21000‐ 35000  Qualitat del formigó 
Taula 3. Mòduls de compressió per tipus de material. Font: Asetub 

 
4 RESULTATS OBTINGUTS I INTERPRETACIÓ 

4.1 Zona d´aplicació. 

Es realitzaran els càlculs a la zona on s´ubicarà la EDAR, tal com es mostra a la següent figura. 
Els  resultats obtinguts, d´altra banda,  s´adjunten directament  a partir de  l´informe obtingut 
mitjançant la utilització del software específic. 

 

Figura 1. Fotografía aèrea. Font: Google Eart 

4.2 Estructura dels resultats 

El Software, segons les hipòtesis de càlcul abans exposades, determina les accions a les que es 
veu sotmès el tub. En primer lloc, les pressions verticals i laterals que pateix, amb les quals es 
determina la deformació relativa ( Apartats 2.1 Pressió vertical de les terres, 2.2 Pressió lateral 
de les terres, 2.3 Deformació relativa). 

En  segon  lloc,  es  calculen  els  esforços  que  resistirà  el  tub: Moment  Flector,  Forces  Axils  i 
Esforços Tangencials. Els tres esforços es calculen en 3 punts del perfil del tub: 

• A la Clau: part superior de la circumferència. 

• A la Base: part inferior. 

• Als “ronyons” : contacte amb els recolzaments amb el terreny.  
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Ara bé els dos primer esforços, Moment Flector  i Forces Axils, es divideixen en els següents 
aspectes, segons què els provoquen: 

• Pressió del tub. 

• Pressió del farciment. 

• Reacció màxima lateral del terreny. 

• Pes propi del tub 

• Pes de l´aigua. 

• Pressió de l´aigua. 

Finalment, es presenten els resultats totals de Moment Flector, Forces Axils (tots dos són suma 
dels esforços anteriores) i de les forces tangencials. 

4.3 Interpretació dels resultats 

Segons els  resultats obtinguts de  les pressions del  terreny, un cop determinades  les accions 
sobre el tub, la deformació relativa és admissible, ja que δREL =3,7 % < 5 %.  

A  la  següent  taula es  resumeixen els  esforços  totals explicats  anteriorment  (a  l´informe del 
software  que  s´adjunta  a  continuació  hi  consten  tots  els  càlculs  parcials). Aquests  esforços 
estan calculats per metre lineal: 

Moment Flector (kN∙m)  Força Axil (kN)  Esforços Tangencials (kN/mm2)

Clau  0,04  ‐4,98  6,48 
Ronyons  ‐0,02  ‐6,35  ‐5,55 

Base  0,07  ‐5,04  10,02 
Taula 4. Resum d´esforços del tub. Font: Elaboració pròpia 

Amb el càlcul de  tots els esforços, els  resultats del programa es valoren mitjançant el càlcul 
dels coeficients de seguretat de  l´Esforç Tangencial  (Trencament)  i d´Estabilitat  (Aixafament). 
El  llindar mínim d´aquests  coeficients de  seguretat és CSMÍNIM = 2,5. A  les  següent Taules es 
resumeixen els resultats obtinguts en relació als CS de Trencament i Estabilitat: 

CS a Trencament 

Clau  7,7 
Ronyons  9 

Base  10,18 
Taula 5. Coeficients de seguretat al Trencament. Font: Elaboració pròpia 

CS a Estabilitat 
Del terreny  3,86 
De pressions externes d´aigua  34,45 
De terreny i aigua conjuntament  3,47 

Taula 6. Coeficients de seguretat a l´Estabilitat. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar a totes dues Taules, tots els coeficients de seguretat són admissibles, la 
majoria molt per sobre del  llindar mínim. Per aquest motiu, es pot considerar que  la selecció 
dels materials i la configuració de les rases és segura i funcional. 
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Programa ASETUB PVC
Versión 2.1

Informe de resultados de cálculo mecánico
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Datos sobre el informe 

Informe número: 
Fecha: 
A la atención de D./Dña. : 
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : Projecte EDAR Sant Elies

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)Projecte EDAR Sant Elies
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: AGUA A PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.452-2)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 400 mm
Espesor:  e=6.2 mm
Diámetro interior:  di= 387.6 mm
Radio medio:  Rm= 196.9 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=4.5 m
Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=90º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2

Distancia entre ruedas:  a= m
Distancia entre ejes:  b= m
Sobrecarga concentrada:  Pc= kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Altura 1ª capa de pavimentación:  h1= m
Altura 2ª capa de pavimetación:  h2= m
Módulos de compresión de las capas:  Ef1= N/mm2  Ef2=   N/mm2
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=32,57046 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=0 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=32,57046 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=23,36924 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=3,68547 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,32958 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,33463 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,34725 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,13514 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,13514 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,13514 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,16399 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,18845 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,16399 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00128 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00148 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00175kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,0145 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,01679kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,01985 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,04623 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,02931 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,06972kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,17315 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-6,41312 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,17315 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-2,74538 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-2,74538 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-2,65501 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-2,65501 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00427 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02685 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00427kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,24231 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,08335 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,53308 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-4,98066 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-6,35662 kN m/m
En Base:  N (Base)=-5,04474kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 6,48865 kN/mm2
En Riñones: -5,55204 kN/mm2
En Base: 10,18326 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 7,70577 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Riñones: 9,00569 --ADMISIBLE: cumple >2.5
En Base: 4,91002 --ADMISIBLE: cumple >2.5

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 3,86927 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido a la presión ext. de agua :34,455 --ADMISIBLE: cumple >2.5
Debido al terreno y al agua: 3,47862 --ADMISIBLE: cumple >2.5
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1. INTRODUCCIÓ 

El  present  annex  té  com  a  objectiu  calcular  i  dimensionar  estructuralment  els  elements 
necessaris per a  l´execució de  les obres civils que forment part de  l´estació depuradora de  la 
urbanització Les Pinedes de Sant Elies, al municipi de Mediona. 

Es  determinaran  les  característiques  dels  materials  emprats  i  les  quanties  d´armadures 
necessàries per a complir  les resistències a  les càrregues que esdevindràn durant  l´explotació 
de la planta. 

Es determinaran les accions, es definiran els pesos de ponderació i s´establiran les hipòtesis de 
càrrega més desfavorable. 

2. ELEMENTS A DIMENSIONAR 

Els elements de que consta l´estació depuradora i que es dimensionaran en aquest annex són 
els següents: 

• Desbast 

• Desarenador‐ Desgreixador 

• Dipòsit del tractament biològic 

• Decantador secundari 

• Espessidor de fangs 

El  dimensionament  de  l´armadura  i  comprovació  dels  Estats  Límit  de  tots  els  elements  es 
realitzaran  seguint  el mètode  establert  al  llibre  “Hormigón  Armado,  14ª  Edición”  (Jiménez, 
García y Morán; 2001). Concretament, en el capítol “25. Depósitos”, s´explica  la metodologia 
per  dissenyar  dipòsits,  distingint  entre  els  de  planta  circular  i  els  de  planta  rectangular. 
Aquestes dues metodologies serviran per a dissenyar els elements de la EDAR (n´hi ha dels dos 
tipus).  Per  aquest motiu,  l´estratègia  serà  presentar  les  dues metodologies  i  posteriorment 
presentar els resultats per a cada element. 

3. BASES DE DISSENY 
3.1 Normativa 

La principal  normativa utilitzada  és  la  Instrucción  de Hormigón  Estructural  EHE‐08. Aquesta 
normativa s´ha emprat per a determinar els tipus d´exposició, el nivell de control d´execució, 
els  coeficients  de  majoració  de  les  càrregues,  els  materials,  les  quantíes  geomètriques 
mínimies...etc. 

El  model  seguit  per  al  dimensionament  és,  com  ja  s´ha  exposat  anteriorment,  el  llibre 
“Hormigón Armado, 14ª Edición” (Jiménez, García y Morán; 2001). Aquest llibre està basat en 
la EHE i ajustat al codi model i l´eurocodi, per tant totes les hipòtesis i càlcul realitzats segons 
el model del  llibre estàn dins dels paràmetres  recomanats per  la  la  Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE‐08. 
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3.2 Classes d´exposició i materials utilitzats 
 

a) La classe general dels elements estructurals de formigó armat d´aquesta obra són de 
classe IV en tots els casos (article 8 de la EHE) ja que contenen aigua, posiblement amb 
clorurs d´origen no marí (les estacions de tractaments d´aigua esdevenen exemple a la 
norma).  A més,  la  classe  específica  d´exposició  serà  d´agressivitat  química mitjana 
(Qb),  cas que  també esdevé exemple d´aplicació en  les  instal∙lacions de  conducció  i 
tractament d´aigües residuals amb substàncies d´agressivitat mitjana. 

b) El nivell de control d´execució serà normal, per tant segons l´article 12, el coeficient de 
majoració per a càrregues permanents és de 1,5 i per a càrregues permanents de valor 
no constant serà de 1,6. 

c) D´acord  amb  l´article  37.3.2  de  la  EHE‐08,  la  resistència  característica  del  formigó 
armat serà de 30 N/mm2. 

d) D´acord amb  l´article 32.2 de  la EHE‐08  les armadures seran d´acer B‐500S, amb una 
resistència característica de 500 N/mm2. 

e) En tots els elements  formigonats in‐situ, el recobriment de les armadures serà com a 
mínim 45 mm, segons l´article 32.2 de la EHE‐08. 

f) Segons  la  informació exposada anteriormente,  i d´acord amb  l´article 39.2 de  la EHE‐
08, la tipificació del formigó en tots els elements estructurals de tipus dipòsit serà HA‐
30P/20/IV+Qb. 

g) Les quanties geomètriques mínimes a aplicar seran les indicades a l´article 42.3.5 de la 
EHE‐08. 
 

3.3 Materials i control d´execució 

El control de qualitat de les obres serà normal tal i com es requereix a la EHE‐08. Per tant, els 
coeficients a adoptar seran els següents: 

• Majoració d´accions permanents: 1,5 

• Majoració d´accions variables: 1,6 

• Minoració del formigó: 1,5 

• Minoració de l´acer: 1,15 
 

3.3.1 Formigó 

Tal com s´ha descrit anteriorment,  la tipificació del formigó serà HA‐30P/20/IV+Qb. Les seves 
característiques mecàniques són: 

• Resistència característica (fCK) = 30 N/mm2 

• Resistència de càlcul (fCD) = 23,3 N/mm2 

• Mòdul d´elasticitat (EC) = 40000 N/mm2 
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3.3.2 Acer 

Les barres per l´armadura seran de tipus B‐500S, amb diàmetres de 12 mm, 16 mm, 20 mm o 
25 mm. Les principals característiques d´aquest acer son: 

• Resistència característica (fYK) = 500 N/mm2 

• Resistència de càlcul (fYD) = 435 N/mm2 

Les armadures es dissenyen sota condicions de fissuració, tal com s´especifica en l´article 49 de 
la EHE‐08. 

3.4 Hipòtesis de càrrega 

La  organització  estructural  del  vas  del  dipòsit  es  fa  mitjançant  una  estructura  monolítica 
formada per plaques empotrades entre sí. Per tant,  les parets  i solera formaran un únic bloc 
solidari.  Així  doncs,  els  murs  no  es  consideraran  de  forma  independent    i  per  tant  no 
s´estudiara l´estabilitat dels mateixos (a bolcada). 

Les accions que cal considerar per al càlcul dels dipòsits són  l´empenta de  terres,  l´empenta 
hidrostàtica i, eventualment, les sobrecàrregues que puguin acuar al terreny proper al dipòsit 
o sobre l´estructura  mateixa. 

3.5 Casos de càrrega 

El comportament laminar de les parets d´aquestes estructures permet una clara separació dels 
esforços de membrana, especialment  la tracció horitzontal dels esforços de flexió. El mètode 
utilitzat per calcular  les armaduras consisteix a determinar,  independentment,  les armadures 
de flexió de las de tracció simple i sumar‐les posteriorment, segons el mètode desenvolupat al 
llibre “Hormigón Armado”. 

Per calcular els elements de  la EDAR que  integren el sistema de  tractament considerarem  la 
situació que generi una empenta mes gran, considerant les següents situacions: 

• Empenta en repòs del farciment de terras del dipòsit. 

• Empenta del contingut del dipòsit al  seu màxim nivell abans de que el  farciment de 
l´extradós s´hagi realitzat. 
 

3.5.1 Cas de càrrega: Dipòsit buit (empenta de terres) 

En  aquest  cas  s´inclou  la  situació  del  dipòsit  buit,  on  tenen  lloc  els  esforços  produïts  per 
l´empenta  de  terres.  L´alçada  de  l´empenta  de  terres  dependrà  de  com  es  dimensioni  el 
dipòsit. La combinació d´esforços a considerar s´han de majorar amb el coeficient 1,6. 

 

Figura 1. Esquema de situació del dipòsit buit. Font: Elaboració pròpia 
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3.5.2 Cas de càrrega: Dipòsit ple (empenta hidrostàtica) 

En  aquest  cas  s´inclou  la  situació  del  dipòsit  ple,  on  tenen  lloc  els  esforços  produïts  per 
l´empenta hidrostàtica. L´alçada de  l´empenta hidrostàtica es defineix en cada cas concret. El 
coeficient de majoració torna a ser de 1,6. 

 

Figura 2. Esquema de situació del dipòsit ple. Font: Elaboració pròpia 

3.6 Lleis d´esforços 

Les  accions  principals  que  influeixen  en  el  càlcul  de  la  estructura,  si  es  considera  que  els 
dipòsits estan semienterretas, són: 

• Pressió hidrostàtica amb el dipòsit ple. 

• Empenta al repòs del terreny. 

En totes dues accions, en el cas dels dipòsits es considera que existeix simetria de revolució, 
malgrat que estrictament tant sols  la càrrega d´aigua té aquesta característica. A continuació 
es s´explicaran les metodologies per a dipòsits de base rectangular i base circular, per adaptar 
aquests procediments al dimensionament d´elements de la EDAR. 

4. DIMENSIONAMENT DE L ´ARMAT 

4.1 Introducció 

Per  dissenyar  els  elements  que  formaran  part  de  la  EDAR  de  Sant  Elies  s´ha  escolit  com  a 
bilbiografía de referència “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001). En 
aquest document, compatible amb la Normativa EHE, es planteja el disseny i armat de dipòsits, 
diferenciant el mètode en  funció de  la morfologia de cada element. Tots els elements de  la 
EDAR  es  calcularan  segons  la  metodologia  proposta  en  aquesta  font,  de  manera  que  a 
continuació es resumirà  la metodologia de càlcul emprada per els dos casos necessaris en el 
càlcul d´armadures dels elements de  la EDAR. L´objectiu és millorar  la presentació  i  fer més 
intel∙ligible aquest annex. 

4.2 Armat d´un dipòsit prismàtic 

El  primer  cas més  general  en  el  càlcul  de  dipòsits  és  el  dipòsit  de  planta  rectangular.    A 
continuació es resumeix el procediment de càlcul de cada paret, fent referència en primer lloc 
de la paret major. 
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4.2.1 Dades inicials 

En aquest cas les dades inicials fan referència a la obtenció dels espessors de formigó per paret 
i solera, que depenen de les característiques del dipòsit, concretament de la seva alçada. Per a 
dipòsits d´aigua d´alçada inferior a 6 metres, és recomanable que l´espessor ( e) de les parets 
compleixi: 

 

Equació 1. Gruix de la paret. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

Amb la restricció de que la paret no pot tenir un gruix inferior a 0,2 metres. D´altra banda, el 
gruix de la solera (e´) ha de complir la següent restricció: 

 

Equació 2. Gruix de la solera Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

4.2.2 Comprovació del  tallant 

Es comprovarà que l´esforç tallant es pot suportar sense armadura. Aquesta comprovació s´ha 
de fer per a cada paret, i s´ha de complir la següent condició: 

 

Equació 3. Comprovació del tallant. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán 
(2001) 

On: 

• VU = Tallant de comprovació, segons la normativa Espanyola per a plaques. 

• d= Cantó útil, d = e – c – φ/2 

• c= recobriment 

• φ= diàmetre de les barres d´armadura 

• ρ= quantia mínima 

• fCK= resistència de projecte 

• γf= coeficient de majoració 

El tallant que existirà a l´estructura, sense tenir en compte una possible amadura, i per tant és 
subjecte de la comprovació, es calcula segons la següent expressió: 

    

Equació 4. Tallant existent a l´estructura. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y 
Morán (2001) 
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On: 

• δ= pes específic de l´aigua  

• h = alçada de l´aigua 

• a= longitud de la paret 

• α= Paràmetre a determinar a partir de la relació h/a i de la Figura 3 per el tallant. 

 

Figura 3. Coeficients per al disseny de dipòsits de base rectangular. Font: “Hormigón Armado, 14ª 
Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

Un cop determinats els dos valors del tallant (el de comprovació  i  l´existent a  l´estructura) es 
compara el seu quocient amb el coeficient de seguretat, per determinar si cal o no armadura 
de tallant. 

4.2.3 Determinació de l´armadura vertical de la paret 

La determinació de  l´armat vertical s´ha de realitzar per a cada paret de forma  independent. 
L´armadura vertical dels murs de l´alçat es determina per condicions de fissuració a partir del 
moment  mVE,  que  es  calcula  mitjançant  la  següent  equació,  on  intervé  el  coeficient    αM 

(Figura): 

    

Equació 5. Moment unitari per armadura vertical. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, 
García y Morán (2001) 

On:  

• δ= pes específic del l´aigua, δ= 10 kN/m3 

• h = alçada de l´aigua 

• a= longitud de la paret 

• αV= Paràmetre a determinar a partir de la relació h/a i de la Figura 3. 
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Conegut el valor mVE, per poder determinar l´armat vertical de la paret del dipòsit cal calcular 
el mòdul de fissuració (K), a partir de la següent expressió: 

0,75
1,39 10

 

Equació 6. Mòdul de fissuració Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

Amb el valor del mòdul de fissuració, es determina la separació entre barres mitjançant l´àbac 
de la Figura 4. El procediment és el següent: amb el valor del mòdul de fissuració com entrada 
a  l´eix vertical, es busca  la  intersecció amb  la corba que  faci  referència al diàmetre de barra 
que es vulgui instal∙lar. La intersecció dóna com a valor de sortida la separació entre barres, a 
l´eix  horitzontal.  Amb  la  separació  de  barres  i  el  diàmetre  de  les mateixes,  es  determina 
l´armadura per metre lineal. 

 

Figura 4. Diagrama de separació entre barres. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y 
Morán (2001) 

Per  acabar  l´armat  vertical  de  la  paret  es  finalitza  comprovant  la  secció  al  trencament, 
mintjançant  el  moment  d´esgotament  i  el  coeficient  de  seguretat.  Aquesta  comprovació 
comença determinant la quantia mecànica. 

 

Equació 7. Quantia mecànica. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 
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Equació 8. Coeficient d´esgotament. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán 
(2001) 

 

Equació 9. Moment d´esgotament. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán 
(2001) 

Si  el quocient  entre  el moment d´esgotament  i  el moment  vertical  és  superior  al  factor de 
seguretat, es considera que la secció resistirà el trencament. 

 

Equació 10. Comprovació del coeficient de seguretat. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, 
García y Morán (2001) 

4.2.4 Determinació de l´armadura horitzontal de la paret 

La determinació de  l´armadura horitzontal segueix el procediment de l´armat vertical, amb la 
diferència  que  el  paràmetre  αH  de  la  Figura  3  és  diferent.  De  la mateixa manera,  s´ha  de 
calcular  per  a  cada  paret.  L´armadura  horitzontal  dels  murs  de  l´alçat  es  determina  per 
condicions de fissuració a partir del moment mHE, que es calcula mitjançant la següent equació, 
on intervé el coeficient  αH  (de la Figura 3): 

    

Equació 11. Moment horitzontal. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

On:  

• δ= pes específic del l´aigua, δ= 10 kN/m3 

• h = alçada de l´aigua 

• a= longitud de la paret 

• αHE= Paràmetre a determinar a partir de  la relació h/a  i de  la Figura 3 per al moment 
horitzontal. 

Conegut el valor mHE, per poder determinar l´armat vertical de la paret del dipòsit cal calcular 
el mòdul de fissuració (K), de l´Equació 6. Amb el valor del mòdul de fissuració, es determina la 
separació entre barres mitjançant  l´àbac de  la Figura 4. El procediment és el següent: amb el 
valor del mòdul de fissuració com entrada a l´eix vertical, es busca la intersecció amb la corba 
que faci referència al diàmetre de barra que es vulgui instal∙lar. La intersecció dóna com a valor 
de  sortida  la  separació  entre  barres,  a  l´eix  horitzontal.  Amb  la  separació  de  barres  i  el 
diàmetre de  les mateixes, es determina  l´armadura per metre  lineal. En el cas de  l´armadura 
horitzontal, cal un reforçament degut a l´empenta hidrostàtica.  
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Equació 12. Armadura de reforç horitzontal. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y 
Morán (2001) 

On: 

• σs,adm  = Tensió de tracció admissible, σs,adm  = 100 N/mm2
 

• h= Alçada del dipòsit 

• δ= 10 kN/m3. 

• a= longitud de la paret 

• βp= Valor obtingut a partir de la Figura 5, i la relació alçada/amplada de cada paret 

 

Figura 5. Coeficients per al disseny de dipòsits de base rectangular. Font: “Hormigón Armado, 14ª 
Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

L´armadura total és el resultat de sumar l´armadura horitzontal i el reforç. 

4.2.5 Determinació de l´armadura de la solera 

La  determinació  de  l´armadura  de  la  solera  requereix  un  procediment  semblant  a  l´armat 
horitzontal de la paret, però canviant  les equacions per calcular els moments i els paràmetres 
que  intervenen. En aquest cas, el càlcul de l´armadura de la solera ja queda determinat per a 
totes  les parets. En  l´armadura de  la solera cal distingir, en primer  lloc,  l´armadura de  la cara 
superior i de la cara inferior ja que els esforços que suporta cadascuna són diferents i per tant, 
l´armadura requerida també ho serà. En segon lloc, cal distingir l´armadura en funció de si les 
barres son paral∙leles a la paret major o a la paret menor. 
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• Armadura inferior 

Per calcular l´armadura de la cara inferior, cal determinar els moments unitaris, que depenen 
de les següents expressions: 

 

Equació 13. Moment unitari paral∙lel a paret major. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, 
García y Morán (2001) 

 

Equació 14. Moment unitari paral∙lel a paret menor. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, 
García y Morán (2001) 

On: 

• mAE= Moment unitari paral∙lel a la paret major 

• mBE= Moment unitari paral∙lel a la paret menor 

• p = Pes propi de la paret, p= 35 kN/m 

• a= Longitud de la paret major 

• b = Longitud de la paret menor 

Amb els moments obtinguts, es determinen els mòduls de fissuració segons l´Equació 6, i es 
determinen les armadures segons la Figura 4. 

Ara bé, aquestes armadures han de ser reforçades per suportar la tracció simple provocada 
per l´empenta hidrostàtica, segons les següents  equacions: 

 

Equació 15. Reforç armadura inferior de la solera, paral∙lel a la paret major. Font: “Hormigón Armado, 
14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

 

Equació 16. Reforç armadura inferior de la solera, paral∙lel a la paret menor. Font: “Hormigón Armado, 
14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

Aquest  reforç  s´aplica  a  les  dues  cares  de  la  solera,  de manera  que  l´armadura  total  és  el 
resultat de sumar l´armadura horitzontal i el reforç. 
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• Armadura superior 

Les armadures superiors s´obtenen  introduïnt el mòdul de  fissuració  (Equació 6) a  l´àbac per 
conéixer la separació entre armadures (Figura 4). Cal distingir entre les armadures paral∙leles a 
la paret major  i a  la paret menor. Es calcuen els mòduls de  fissuració a partir dels moments 
unitaris de de  l´armat vertical per a cada paret; és a dir mAE = mVE per a cada paret. Un cop 
determinada  l´armadura,  es  suma  el  reforça  calculat  anteriorment  i  així  es  determina 
l´armadura superior de la solera. 

4.2.6 Comprovació de la cimentació 

Per  comprovar  si  el  terreny  té  prou  resistència  per  suportar  els  esforços  transmesos  per 
dipòsit, es farà servir la següent expressió: 

γ= 
 
 

Equació 17. Quocient entre càrrega i resistència del terreny. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” 
Jiménez, García y Morán (2001) 

On: 

• N = (Vparet + Vsolera )∙ δformigó + Vaigua ∙ δaigua 

• δformigó= 23,5 kN/ m
3 

• δaigua = 10kN/ m
3 

• σ = Resistència del terreny, σ = 200 kN/m3 

• γ = factor de seguretat, γ=1.5 

4.3 Armat d´un dipòsit cilíndric 

4.3.1 Dades inicials 

El  contorn del  cilindre  es  calcula  assimilant  el  càlcul  com una  làmina  cilíndrica de  revolució 
sotmesa a la pressió hidrostàtica;  existint simetria respecte a l´eix de revolució. Amb aquesta 
configuració, les parets del dipòsit han de resistir menys esforços, de manera que el gruix dels 
murs es pot calcular mitjançant la següent expressió: 

 

Equació 18. Gruix dels murs. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

De  la  mateixa  manera,  el  gruix  de  la  solera  del  dipòsit  es  calcula  mitjançant  la  següent 
expressió: 

 

Equació 19. Gruix de la solera. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 
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4.3.2 Comprovació del tallant 

En el  cas cilíndric,  l´equació de comprovació del  tallant és  la mateixa que en el  cas de base 
rectangular, de manera que el tallant també es comprova amb l´Equació 3 del present annex. 
El  tallant  que  cal  comprovar  per  veure  si  cal  armadura  de  tallant  és  diferent  del  cas 
rectangular,  segons la següent expressió: 

 

Equació 20. Tallant existent a l´estructura. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y 
Morán (2001) 

On: 

• δ= pes específic del formigó  

• αV= Paràmetre a determinar a partir del factor K i la Figura 6. 
 

 

Equació 21. Paràmetre K. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

On: 

• h= Alçada del dipòsit. 

• r = Radi del dipòsit. 

• e= Espessor del dipòsit. 

 

Figura 6. Valors de αV depenent de K. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán 
(2001) 

Un cop determinats els dos valors del tallant (el de comprovació i l´existent a l´estructura) es 
compara el seu quocient amb el coeficient de seguretat, per determinar si cal o no armadura 
de tallant. 

4.3.3 Determinació de l´armadura vertical 

L´armadura vertical dels murs de l´alçat es determina per condicions de fissuració a partir del 
moment mVE, que es calcula mitjançant la següent equació, on intervenen els coeficients  αm i K 
(de la Figura 6): 
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Equació 22. Moment unitari màxim d´arrencada en paret. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” 
Jiménez, García y Morán (2001) 

El coeficient αM es determina mitjançant  la Figura 6 a partir del paràmetre k de  l´Equació 21. 
Conegut aquest valor, per poder determinar l´armat vertical de la paret del dipòsit cal calcular 
el mòdul de fissuració (K), a partir de l´Equació 6. 

Amb el valor del mòdul de fissuració, es determina la separació entre barres mitjançant l´àbac 
de la Figura 4. El procediment és el següent: amb el valor del mòdul de fissuració com entrada 
a  l´eix vertical, es busca  la  intersecció amb  la corba que  faci  referència al diàmetre de barra 
que es vulgui instal∙lar. La intersecció dóna com a valor de sortida la separació entre barres, a 
l´eix  horitzontal.  Amb  la  separació  de  barres  i  el  diàmetre  de  les mateixes,  es  determina 
l´armadura per metre lineal. 

4.3.4 Determinació de l´armadura horitzontal 

L´armat horitzontal de la paret es determina a partir de l´esforç de tracció màxim, nP. El càlcul 
d´aquest valor es realitza mitjançant la següent equació, recolzada alhora en el diagrama de la 
Figura 7: 

 

Equació 23. Esforç màxim de tracció. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán 
(2001) 

El  valor  α  s´obté mitjançant  la  Equació  21  (paràmetre  k),  i  l´àbac  de  la  Figura  7.  Un  cop 
determinat el valor de l´esforç màxim de tracció, es determina l´àrea d´armat per metre lineal 
mitjançant la següent expressió: 

 

Equació 24. Àrea d´armat horitzontal. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán 
(2001) 

On: 

• nP= Esforç de tracció màxim 

• σs,adm  = Tensió de tracció admissible, σs,adm  = 100 N/mm2
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Figura 7. Diagrama . Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y Morán (2001) 

4.3.5 Determinació de l´armadura de la solera 

• Armadures de flexió 

El procediment és molt semblant al càlcul de l´armadura vertical de paret, amb la diferència de 
valor  del moment  d´entrada  a  l´equació  22.  Les  armadures  de  inferiors  de  la  solera  poden 
determinar‐se a partir del moment unitari de servei  i del mòdul de  fissuració  (Equació 7). El 
moment unitari de  servei per  la  cara  superior  és  el mateix  que  el moment  d´arrencada  de 
paret, és a dir  m =mVE. Per contra, el moment unitari per la cara inferior de la solera es calcula 
a partir de la següent expressió: 

 

Equació 25. Moment unitari de fons de solera. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, García y 
Morán (2001) 

On:  

• p = pes de la paret per unitat de longitud= 25 kN/m3 

• r = radi 

Un cop calculats els valors del moment per la cara superior i la inferior, es calculen els mòduls 
de fissuració per cada cara, i es determina la separació entre barres amb l´àbac de la Figura 7. 
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• Armadures de tracció 

El procediment és semblant al càlcul de l´armadura horitzontal. La solera també ha de disposar 
d´un armat de tracció, que es quantifica a partir de la següent expressió: 

 

Equació 26. Esforç de tracció unitari de fons de solera. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, 
García y Morán (2001) 

On: 

• h= Alçada del dipòsit. 

• δ= 10 kN/m3. 

• α= Valor a partir de l´Equacio 21 i Figura 7. 

L´àrea d´armat per metre lineal es calcula mitjançant l´Equació 24, amb el valor de tracció 
obtingut a l´Equació 26. 

4.3.6 Comprovació de la cimentació 

El procediment per comprovar la cimentació en el cas d´un dipòsit de base cilíndrica és el 
mateix que pel cas de base rectangular, on intervé l´Equació 17. 

5. DIMENSIONAMENT DEL REACTOR BIOLÒGIC 
5.1 Dades de disseny 

La geometria del reactor es resumeix en la taula següent: 

GEOMETRIA 
Diàmetre (m)  9 

Alçada (m)  4,5 
Taula 1. Geometria del reactor. Font: Elaboració pròpia 

Les dades inicials per obtenir els paràmetres necessaris per determinar l´armat es mostren a la 
Taula 2, obtinguts tal i com s´ha explicat a l´apartat “4.3.1 Dades d´inici” del present annex. 

Dades inici  Valor 
c (mm)  47 
φ (mm)  12 

e (m)  0,245 

e´ (m)  0,4 

d (mm)  192 
Taula 2 Dades d´inici del reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

 

En el cas dels dipòsits cil∙líndrics, els paràmetres de disseny, tal com s´ha vist a l´Equació 21, i la 
Figura 6. A partir d´aquests valors es calculen els esforços que determinen l´armadura, tal com 
s´ha explicat prèviament en la metodologia dels dipòsits de base circular. 
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Paràmetre  Valor 

K  4,952 
αM  0,235 

αVE  ‐2,624 
Taula 3. Paràmetres de disseny del reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

 

5.2 Comprovació del tallant 

A la següent taula es recullen els valors del tallant de comprovació i del tallant màxim, seguint 
l´Equació 3 i l´Equació 20. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

Comprovació al tallant 

Paràmetre  Valor 
VU (kN/m)  84,596 

VMAX (kN/m)  28,929 

γ  2,924 

Compleix 
Taula 4. Comprovació del tallant al reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

 

5.3 Armadura vertical de flexió 

L´armadura vertical de flexió es determina a partir de l´Equació 6, Equació 22 i Figura 4, tal com 
s´explica  a  l´apartat  “4.3.3  Determinació  de  l´armadura  vertical  de  flexió”.  A  la  Taula  5  es 
resumeixen  els  paràmetres  necessaris  per  obtenir  l´armadura.  En  aquest  cas  concret, 
l´armadura serà la mínima, que en els casos de parets per a dipòsits de base circular AMINIMA = 5 
cm2/m. 

Armadura vertical de flexió 

Paràmetre  Valor 

mVE (kN∙m/m)  10,351 
K  0,011 

Armadura (cm2)  5,000 
Taula 5. Armadura vertical de flexió al reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

Per poder assolir l´armadura mínima, es disposaran barres φ12 cada 20 cm per metre lineal.  

Cal calcular el moment últim de trencament per comprovar que la secció és prou resistent. Per 
aquest motiu es seguiran les Equacions 7, 8 i 9 de l´apartat “4.2.3 Determinació de l´armadura 
vertical de  flexió” per  calcular el  factor de  seguretat davant del  trencament. Els paràmetres 
que hi  intervenen es mostren a  la Taula 6. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és 
satisfactori. 
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Comprovació al trencament 

w  0,050 
µ  0,049 

mU(kN∙m/m)  1012,139

γ  97,783 

Compleix 
Taula 6. Comprovació al trencament al reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

 

5.4 Armadura horitzontal de flexió 

L´armadura horitzontal de flexió es determina mitjançant les Equacions 23, 24 i la Figura 7 de 
l´apartat  “4.3.4  Determinació  de  l´armadura  horitzontal  de  flexió”.  Els  paràmetres  que  hi 
intervenen es mostren a la Taula 7. 

Armadura horitzontal de flexió

Paràmetre  Valor 

nP (kN/m)  80,47 
α  0,45 

Àrea (cm2)  8,05 
Taula 7. Comprovació al trencament al reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea que es mostra a  la  taula es  la  total per metre  lineal, és a dir que per a cada cara A = 
4,025  cm2. Com aquesta  armadura és  inferior a  la mínima, es disposarà  l´armadura mínima 
AMINIMA = 5 cm

2/m, per poder assolir‐la, es disposaran barres φ12 cada 20 cm per metre lineal.  

5.5 Armadura de la solera 
5.5.1 Armadura de la cara inferior 

L´armadura  de  la  solera  per  al  cas  de  dipòsit  de  base  circular  es  determina  seguint  la 
metodologia  de  l´apartat  “4.3.5  Determinació  de  l´armadura  de  la  solera”,  en  aquest  cas 
concretant  per  al  cas  de  l´armadura  inferior  (Equació  25).  Els  resultats  obtinguts  per 
l´armadura inferior de la solera del reactor es resumeixen en la Taula 8. 

Armadura inferior solera 

Paràmetre  Valor 
mAE (kN∙m/m)  53,55 

K  0,058 

Àrea (cm2)  25,173 
Taula 8. Armadura inferior de la solera al reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

Per  complir  aquests  requeriments  d´armadura,  es  planteja  partir  inicialment  de  barres  φ25 
cada 17 cm per metre lineal, per després determinar l´armadura total. 

D´altra banda, aquesta armadura s´ha de reforçar per resistir els esforços de tracció, tal i com 
s´explica al mateix apartat, mitjançant l ´Equació 26. L´armadura de reforç calculada es la total, 
de manera que a cada cara AREFORÇ = 2,25 cm

2 per metre lineal. 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

22 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

Reforç de tracció 

Paràmetre  Valor 
n (kN/m)  44,23 

Àrea total (cm2)  4,42 
Taula 9. Armadura de tracció de la solera al reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea d´armat  requerida per  la  cara  inferior de  la  solera és, per  tant ATOTAL = 27,4  cm
2 per 

metre lineal. Per assolir aquest objectiu es disposaran barres φ25 cada 16 cm per metre lineal.  

5.5.2 Armadura de la cara superior 

L´armadura de  la cara superior de  la solera és més senzilla de determinar  ja que es basa en 
l´armadura de vertical de  flexió. En aquest cas, doncs, es tracta de  l´àrea mínima, que per  la 
solera  són AMINIMA = 8 cm

2/m. Si a aquesta armadura  li  sumem el  reforç per  tracció, ATOTAL = 
10,42 cm2 per metre lineal. Per complir aquests requeriments, es disposaran barres φ16 cada 
20 cm per metre lineal. 

5.6 Resum de l´armadura del reactor biològic 

Seguint l´esquema de la Figura 8, es resumiran les armadures pel reactor biològic a la Taula 9. 

RESUM D´ARMADURES  φ (mm)  Separació (cm)  Barres 
Armadura vertical  12  20  66 
Armadura horitzontal  12  20  33 
Armadura inferior solera  25  16  50 

Armadura superior solera  16  20  35 
Taula 10. Resum de l´armat del reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 8. Esquema de l´armat d´un dipòsit cilíndric. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, 
García y Morán (2001) 
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5.7 Comprovació de la cimentació 

Per  comprovar  que  la  cimentació  resistirà  els  requeriments  de  càrrega,  es  seguirà  la 
metodologia exposada a l´apartat 4.2.6 Comprovació de la cimentació del present annex. En la 
següent taula es resumeixen tots els paràmetres que hi intervenen:  

COMPROVACIÓ DE LA 
CIMENTACIÓ 

Paràmetre  Valor 
Pes paret Major (kN)  651,158 

Pes Solera (kN)  598,002 
Pes Total Formigó (kN)  1609,622

Pes aigua (kN)  2356,651
Pes total (kN)  3966,273

Tensió (kN)  62,346 

γ  3,208 

Compleix 
Taula 11. Comprovació de la cimentació del reactor biològic. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

6. DIMENSIONAMENT DEL DIPÒSIT 

6.1 Dades de disseny 

Les dades geomètriques del dipòsit es resumeixen a continuació 

GEOMETRIA 
Diàmetre (m)  3.2

Alçada (m)  2 
Taula 12. Dades geomètriques del dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

Les dades inicials per obtenir els paràmetres necessaris per determinar l´armat es mostren a la 
Taula 13, obtinguts tal i com s´ha explicat a l´apartat “4.3.1 Dades d´inici” del present annex. 

Dades inici  Valor 
c (mm)  47 
φ (mm)  12 

e (m)  0,2 

e´ (m)  0,3 

d (mm)  147 
Taula 13. Dades d´inici del dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

En el cas dels dipòsits cil∙líndrics, els paràmetres de disseny, tal com s´ha vist a l´Equació 21, i la 
Figura 6. A partir d´aquests valors es calculen els esforços que determinen l´armadura, tal com 
s´ha explicat prèviament en la metodologia dels dipòsits de base circular. 
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Paràmetre  Valor 

K  4,596 
αm  0,232 

αve  ‐2,414 
Taula 14. Paràmetres de disseny del dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

6.2 Comprovació del tallant 

A la següent taula es recullen els valors del tallant de comprovació i del tallant màxim, seguint 
l´Equació 3 i l´Equació 20. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

Comprovació al tallant 

Paràmetre  Valor 
Vu (kN/m)  69,443 

Vmax (kN/m)  7,724 

γ  8,99 

Compleix 
Taula 15. Comprovació del tallant al dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

6.3 Armadura vertical de flexió 

L´armadura vertical de flexió es determina a partir de l´Equació 6, Equació 22 i Figura 4, tal com 
s´explica  a  l´apartat  “4.3.3 Determinació  de  l´armadura  vertical  de  flexió”. A  la  Taula  16  es 
resumeixen  els  paràmetres  necessaris  per  obtenir  l´armadura.  En  aquest  cas  concret, 
l´armadura serà la mínima, que en els casos de parets per a dipòsits de base circular AMINIMA = 5 
cm2/m. 

Armadura vertical de flexió 

Paràmetre  Valor 

mVE (kN∙m/m)  1,026 
K  0,002 

Armadura (cm2)  5,000 
Taula 16. Armadura vertical de flexió al dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

Per poder assolir l´armadura mínima, es disposaran barres φ12 cada 20 cm per metre lineal. 

Cal calcular el moment últim de trencament per comprovar que la secció és prou resistent. Per 
aquest motiu es seguiran les Equacions 7, 8 i 9 de l´apartat “4.2.3 Determinació de l´armadura 
vertical de  flexió” per  calcular el  factor de  seguretat davant del  trencament. Els paràmetres 
que hi  intervenen es mostren a la Taula 17. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és 
satisfactori. 
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Comprovació al trencament 

w  0,184 
µ  0,164 

mu (kN∙m/m)  23,035 

γ  18,213 

Compleix 
Taula 17. Comprovació al trencament al dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

 

6.4 Armadura horitzontal de flexió 

L´armadura horitzontal de flexió es determina mitjançant les Equacions 23, 24 i la Figura 7 de 
l´apartat  “4.3.4  Determinació  de  l´armadura  horitzontal  de  flexió”.  Els  paràmetres  que  hi 
intervenen es mostren a la Taula 18. 

Armadura horitzontal de flexió 

Paràmetre  Valor 
np (kN/m)  13,6 

α  0,424 

Àrea (cm2)  1,36 
Taula 18. Armadura horitzontal del dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea que es mostra a la taula es la total per metre lineal, és a dir que per a cada cara A = 0,65 
cm2.  Es  tracta  d´una  armadura  inferior  a  la mínima,  de manera  que  finalment  l´armadura 
horitzontal serà la mínima, AMINIMA = 5 cm

2/m per metre lineal i cara. 

Per poder assolir   aquest requeriment d´armadura, es disposaran barres φ12 cada 20 cm per 
metre lineal i cara.  

6.5 Armadura de la solera 

6.5.1 Armadura de la cara inferior 

L´armadura  de  la  solera  per  al  cas  de  dipòsit  de  base  circular  es  determina  seguint  la 
metodologia  de  l´apartat  “4.3.5  Determinació  de  l´armadura  de  la  solera”,  en  aquest  cas 
concretant  per  al  cas  de  l´armadura  inferior  (Equació  25).  Els  resultats  obtinguts  per 
l´armadura inferior de la solera del reactor es resumeixen en la Taula 19. 

Armadura inferior solera 

Paràmetre  Valor 
mAE (kN∙m/m)  19,040 

K  0,03 

Àrea (cm2)  15,32 
Taula 19. Armadura inferior de la solera al dipòsit. Font: Elaboració pròpia 
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En aquest cas, segons la Figura 4 “Diagrama de la separació entre barres” s´haurien de disposar 
barres  φ12  cada  15  cm  per metre  lineal,  de manera  que  l´armadura  per metre  lineal,  per 
qüestió d´espai,  seria  realment A = 7  cm2  (l´altre opció, barres de φ16  cada 25  cm,  tampoc 
compliria  els  requeriments).  Aquesta  armadura  és  inferior  a  la mínima  per  a  la  solera,  de 
manera que es disposarà AMINIMA = 8 cm

2/m. 

D´altra banda, aquesta armadura s´ha de reforçar per resistir els esforços de tracció, tal i com 
s´explica al mateix apartat, mitjançant l ´Equació 26. L´armadura de reforç calculada es la total, 
de manera que a cada cara AREFORÇ = 0,6 cm

2 per metre lineal. 

Reforç de tracció 

Paràmetre  Valor 
n (kN/m)  11,4975 

Àrea total (cm2)  1,14975 
Taula 20. Armadura de tracció de la solera al dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea d´armat requerida per  la cara  inferior de  la solera és, per tant A = 10,2 cm2 per metre 
lineal. Per assolir aquest objectiu es disposaran barres φ16 cada 20 cm per metre lineal.  

6.5.2 Armadura de la cara superior 

L´armadura de  la cara superior de  la solera és més senzilla de determinar  ja que es basa en 
l´armadura de vertical de  flexió. En aquest cas, doncs, es tracta de  l´àrea mínima, que per  la 
solera són AMINIMA = 8 cm

2/m. Si a aquesta armadura li sumem el reforç per tracció, tant ATOTAL = 
10,2 cm2 per metre lineal. Per complir aquests requeriments, es disposaran barres φ16 cada 20 
cm per metre  lineal. Tenint en compte el diàmetre de  la base del dipòsit, el recobriment  i  la 
separació entre barres, caldran 9 barres φ16 per l´armadura superior de la solera, de manera 
que l´àrea total serà ATOTAL = 18 cm

2. 

6.6 Resum de l´armadura del dipòsit 

Seguint  l´esquema de  la  Figura  8,  relatiu  a  l´armadura d´un dipòsit  cilíndric,  l´armadura del 
dipòsit es resumeix  a la Taula 21. 

RESUM D´ARMADURES  φ (mm)  Separació (cm) 
Armadura vertical  12  20 
Armadura horitzontal  12  21 
Armadura inferior solera  16  18 

Armadura superior solera  16  18 
Taula 21. Resum de l´armat del dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

6.7 Comprovació de la cimentació 

Per  comprovar  que  la  cimentació  resistirà  els  requeriments  de  càrrega,  es  seguirà  la 
metodologia exposada a l´apartat 4.2.6 Comprovació de la cimentació del present annex. En la 
següent taula es resumeixen tots els paràmetres que hi intervenen:  
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COMPROVACIÓ DE LA 
CIMENTACIÓ 

Paràmetre  Valor 
Pes paret Major (kN)  95 

Pes Solera (kN)  56,7 
Pes Total Formigó (kN)  151,2 

Pes aigua (kN)  160,85 
Pes total (kN)  312,05 

Tensió (kN)  38,8 

γ  5,155 

Compleix 
Taula 22. Comprovació de la cimentació del dipòsit. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

7. DIMENSIONAMENT DE L´ESPESSIDOR DE FANGS 
7.1. Dades de disseny 

La geometria de l´espessidor es resumeix en la següent taula: 

GEOMETRIA 

Diàmetre (m)  6 

Alçada (m)  3,25
Taula 23. Geometria de l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 

Les dades inicials per obtenir els paràmetres necessaris per determinar l´armat es mostren a la 
Taula 24, obtinguts tal i com s´ha explicat a l´apartat “4.3.1 Dades d´inici” del present annex. 

Dades inici  Valor 
c (mm)  47 
φ (mm)  12 

e (m)  0,20 

e´ (m)  0,3 

d (mm)  147 
Taula 24. Dades d´inici de l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 

En el cas dels dipòsits cil∙líndrics, els paràmetres de disseny, tal com s´ha vist a l´Equació 21, i la 
Figura 6. A partir d´aquests valors es calculen els esforços que determinen l´armadura, tal com 
s´ha explicat prèviament en la metodologia dels dipòsits de base circular. 

Paràmetre  Valor 

K  5,035 
αm  0,235 

αve  ‐2,673 
Taula 25. Paràmetres de disseny de l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 
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7.2 Comprovació del tallant 

A la següent taula es recullen els valors del tallant de comprovació i del tallant màxim, seguint 
l´Equació 3 i l´Equació 20. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

Comprovació al tallant 

Paràmetre  Valor 
Vu (kN/m)  69,443 

Vmax (kN/m)  16,035 

γ  4,331 

Compleix 
Taula 26. Comprovació del tallant de l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 

7.3 Armadura vertical de flexió 

L´armadura vertical de flexió es determina a partir de l´Equació 6, Equació 22 i Figura 4, tal com 
s´explica  a  l´apartat  “4.3.3 Determinació  de  l´armadura  vertical  de  flexió”. A  la  Taula  27  es 
resumeixen  els  paràmetres  necessaris  per  obtenir  l´armadura.  En  aquest  cas  concret, 
l´armadura serà la mínima, que en els casos de parets per a dipòsits de base circular AMINIMA = 5 
cm2/m. 

Armadura vertical de flexió 

Paràmetre  Valor 

mVE (kN∙m/m)  4,234 
K  0,007 

Armadura (cm2)  5,000 
Taula 27. Armadura vertical de flexió a l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 

Per poder assolir l´armadura mínima, es disposaran barres φ12 cada 20 cm per metre lineal.  

Cal calcular el moment últim de trencament per comprovar que la secció és prou resistent. Per 
aquest motiu es seguiran les Equacions 7, 8 i 9 de l´apartat “4.2.3 Determinació de l´armadura 
vertical de  flexió” per  calcular el  factor de  seguretat davant del  trencament. Els paràmetres 
que hi  intervenen es mostren a la Taula 28. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és 
satisfactori. 

Comprovació al trencament 

w  0,098 
µ  0,092 

mu (kN∙m/m)  751,904 

γ  177,597 

Compleix 
Taula 28. Comprovació al trencament a l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 
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7.4 Armadura horitzontal de flexió 

L´armadura horitzontal de flexió es determina mitjançant les Equacions 23, 24 i la Figura 7 de 
l´apartat  “4.3.4  Determinació  de  l´armadura  horitzontal  de  flexió”.  Els  paràmetres  que  hi 
intervenen es mostren a la Taula 29. 

Armadura horitzontal de flexió 

Paràmetre  Valor 

np (kN/m)  40,6946 

α  0,4522 

Àrea (cm2)  4,07 
Taula 29. Armadura horitzontal a l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea que es mostra a la taula es la total per metre lineal, és a dir que per a cada cara A = 3,17 
cm2.  Es  tracta  d´una  armadura  inferior  a  la mínima,  de manera  que  finalment  l´armadura 
horitzontal serà la mínima, AMINIMA = 5 cm

2/m per metre lineal i cara. 

Per poder assolir   aquest requeriment d´armadura, es disposaran barres φ12 cada 20 cm per 
metre lineal i cara.  

7.5 Armadura de la solera 

7.5.1 Armadura de la cara inferior 

L´armadura  de  la  solera  per  al  cas  de  dipòsit  de  base  circular  es  determina  seguint  la 
metodologia  de  l´apartat  “4.3.5  Determinació  de  l´armadura  de  la  solera”,  en  aquest  cas 
concretant  per  al  cas  de  l´armadura  inferior  (Equació  25).  Els  resultats  obtinguts  per 
l´armadura inferior de la solera del reactor es resumeixen en la Taula 30. 

Armadura inferior solera 

Paràmetre  Valor 
mAE (kN∙m/m)  35,700 

K  0,056 

Àrea (cm2)  27,76 
Taula 30. Armadura inferior de la solera a l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, segons la Figura 4 “Diagrama de la separació entre barres” s´haurien de disposar 
barres φ16 cada 17 cm per metre lineal, de manera que l´armadura per metre lineal seria A = 
10,8 cm2. 

D´altra banda, aquesta armadura s´ha de reforçar per resistir els esforços de tracció, tal i com 
s´explica al mateix apartat, mitjançant l ´Equació 26. L´armadura de reforç calculada es la total, 
de manera que a cada cara AREFORÇ = 1,88 cm

2 per metre lineal. 
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Reforç de tracció 

Paràmetre  Valor 
n (kN/m)  24,65 

Àrea total (cm2)  2,46 
Taula 31. Armadura de tracció de la solera a l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea d´armat  requerida per  la  cara  inferior de  la  solera és, per  tant A = 29cm2 per metre 
lineal. Per assolir aquest objectiu es disposaran barres φ25 cada 16 cm.  

7.5.2 Armadura de la cara superior 

L´armadura de  la cara superior de  la solera és més senzilla de determinar  ja que es basa en 
l´armadura de vertical de  flexió. En aquest cas, doncs, es tracta de  l´àrea mínima, que per  la 
solera són AMINIMA = 8 cm

2/m. Si a aquesta armadura li sumem el reforç per tracció, tant ATOTAL = 
11,2 cm2 per metre lineal. Per complir aquests requeriments, es disposaran barres φ16 cada 20 
cm per metre lineal.  

7.6 Resum de l´armadura de l´espessidor 

Seguint  l´esquema de  la  Figura  8,  relatiu  a  l´armadura d´un dipòsit  cilíndric,  l´armadura del 
dipòsit es resumeix  a la Taula 32. 

RESUM D´ARMADURES  φ (mm)  Separació (cm) 
Armadura vertical  12  20 
Armadura horitzontal  12  20 
Armadura inferior solera  25  16 

Armadura superior solera  16  20 
Taula 32. Resum de l´armat de l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 

7.7 Comprovació de la cimentació 

Per  comprovar  que  la  cimentació  resistirà  els  requeriments  de  càrrega,  es  seguirà  la 
metodologia exposada a l´apartat 4.2.6 Comprovació de la cimentació del present annex. En la 
següent taula es resumeixen tots els paràmetres que hi intervenen:  

COMPROVACIÓ DE LA 
CIMENTACIÓ 

Paràmetre  Valor 
Pes paret Major (kN)  265,779 

Pes Solera (kN)  199,334 
Pes Total Formigó (kN)  465,113 

Pes aigua (kN)  848,230 
Pes total (kN)  1313,343

Tensió (kN)  46,450 

γ  4,306 

Compleix 
Taula 33. Comprovació de la cimentació de l´espessidor de fangs. Font: Elaboració pròpia 
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Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

8. DIMENSIONAMENT DEL POU DE GRUIXOS 
8.1 Dades de disseny 

Les mides del pou de gruixos, calculades a l´annex “8. Dimensionament de l´EDAR”, es 
resumeixen en la següent taula: 

GEOMETRIA 

Paret a (m)  2,5 
Paret b (m)  2,5 

Alçada (m)  2,5 
Taula 34. Mides del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

El procediment de càlcul d´aquest element es basarà en l´apartat el present annex, “4.2 Armat 
d´un dipòsit prismàtic” del present annex. Com que totes dues parets són  iguals, es faran els 
càlculs una sola vegada. 

Les dades  inicials per obtenir els paràmetres necessaris per determinar  l´armat   d´un dipòsit 
prismàtic es mostren a  la Taula 35, obtinguts  tal  i com s´ha explicat a  l´apartat “4.2.1 Dades 
d´inici” del present annex. 

Dades inici  Valor 
c (mm)  47 
φ (mm)  12 

e (m)  0,25 

e´ (m)  0,4 

d (mm)  197 
Taula 35. Dades d´inici del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

En el cas dels dipòsits de base rectangular, els paràmetres de disseny s´obtenen a partir de  la 
Figura 3. Amb els valors obtinguts es calculen els esforços que determinen l´armadura, tal com 
s´ha  explicat  prèviament  en  la metodologia  dels  dipòsits  de  base  rectangular. A  la  següent 
taula es resumeixen els valors dels paràmetres inicials . 

PARÀMETRES INICIALS 

Paràmetre  Valor
Relació h/b  1,000

αVU (tallant)  0,295
αVE (M. Vertical)  0,035

αHE (M Horitzontal)  0,030
β Pared  0,300

β Fondo  0,400
Taula 36. Paràmetres de disseny del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 
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8.2 Comprovació del tallant 

A la següent taula es recullen els valors del tallant de comprovació i del tallant màxim, seguint 
l´Equació 3 i l´Equació 4. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

COMPROVACIÓ AL TALLANT 

Paràmetre  Valor 
Vu  (kN/m)  86,239 

Vmax (kN/m)  18,438 

γ  4,677 

Compleix 
Taula 37. Comprovació del tallant del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

8.3 Armadura vertical de flexió 

L´armadura vertical de flexió es determina a partir de l´Equació 6, Equació 22 i Figura 4, tal com 
s´explica  a  l´apartat  “4.3.3 Determinació  de  l´armadura  vertical  de  flexió”. A  la  Taula  38  es 
resumeixen  els  paràmetres  necessaris  per  obtenir  l´armadura.  En  aquest  cas  concret, 
l´armadura  serà  la mínima,  que  en  els  casos  de  parets  per  a  dipòsits  de  base  rectangular 
AMINIMA = 7 cm

2/m, per a totes dues parets. 

ARMADURA VERTICAL DE FLEXIÓ 

Paràmetre  Valor 
mVE (kN∙m/m)  5,5 

K  0,005 

Armadura (cm2)  7 
Taula 38. Armadura vertical de flexió al pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

Per poder assolir  l´armadura mínima, es disposaran barres φ12 cada 15 cm per metre  lineal  i 
cara de cada paret. Tenint en compte el perímetre del dipòsit, el  recobriment  i  la  separació 
entre barres,   caldran 12 barres de φ12 mantenint aquesta separació, de manera que  l´àrea 
total de l´armat serà ATOTAL = 13 cm

2 per cada cara i paret (ja que ambdues parets són iguals, en 
aquest cas). En definitiva, l´armadura vertical serà de 52 cm2. 

Cal calcular el moment últim de trencament per comprovar que la secció és prou resistent. Per 
aquest motiu es seguiran les Equacions 7, 8 i 9 de l´apartat “4.2.3 Determinació de l´armadura 
vertical de  flexió” per  calcular el  factor de  seguretat davant del  trencament. Els paràmetres 
que hi  intervenen es mostren a la Taula 39. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és 
satisfactori per a totes dues parets. 
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COMPROVACIÓ AL TRENCAMENT 

Paràmetre  Valor 

w  0,031 
µ  0,03 

mu (kN∙m/m)  58,845 

γ  10,76 

Compleix 
Taula 39. Comprovació al trencament al pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

8.4 Armadura horitzontal de flexió 

L´armadura horitzontal de flexió es determina mitjançant les Equacions 23, 24 i la Figura 7 de 
l´apartat  “4.2.4  Determinació  de  l´armadura  horitzontal  de  flexió”.  Els  paràmetres  que  hi 
intervenen es mostren a la Taula 40. 

ARMADURA HORITZONTAL DE FLEXIÓ

Paràmetre  Valor 
mHE  (kN∙m/m)  4,688 

K  0,005 

A (cm2)  7 
Taula 40. Armadura horitzontal del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea que es mostra a la taula és l´armadura mínima, AMINIMA = 7 cm
2/m per metre lineal i cara. 

Per poder assolir   aquest requeriment d´armadura, es disposaran barres φ12 cada 15 cm per 
metre  lineal  i cara. Tenint en compte  l´alçada del dipòsit, el recobriment  i  la separació entre 
barres,  caldran 9 barres de φ12 per cara mantenint aquesta separació, de manera que l´àrea 
total de  l´armat per cada cara serà ATOTAL = 9,8 cm

2 per cada cara  i paret. En total, seràn 19,7 
cm2 per paret i el total d´armat seràn 39,4 cm2. 

8.4.1 Reforç a l´armadura horitzontal. 

L´armadura horitzontal abans calculada s´ha de reforçar per assegurar que suporti  l´empenta 
hidrostàtica.  El  reforçament  es  determina mitjançant  l´Equació  12  i  la  Figura  5  del  present 
annex.  

En  la  següent  taula es  resumeix  l´àrea  requerida de  reforç  i  l´armadura horitzontal de  flexió 
total que es disposarà, per a totes dues parets. En aquest cas, els requeriments de reforç són 
despreciables. 

REFORÇ A L´ARMADURA HORITZONTAL  

Paràmetre  Valor 

Àrea reforç (cm2)  0,9375 

Àrea total (cm2)  7,469 
Taula 41. Resum de reforç i armadura horitzontal del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 
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8.5 Armadura de la solera 

8.5.1 Armadura de la cara inferior 

L´armadura  de  la  solera  per  al  cas  de  dipòsit  de  base  rectangular  es  determina  seguint  la 
metodologia  de  l´apartat  “4.2.5  Determinació  de  l´armadura  de  la  solera”.  Com  ja  s´ha 
exposat, es calcula el mòdul de  fissuració  (Equació 6) mitjançant el moment unitari de cada 
paret (Equacions 13 i 14).  

Els resultats obtinguts per  l´armadura  inferior de  la solera es resumeixen en  la següent taula, 
atenent al paral∙lelisme de l´armat respecte a la paret major i menor, respectivament: 

ARMADURA INFERIOR DE LA SOLERA 

PARET MENOR  PARET MAJOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
mAE (kN∙m/m)  17,500  mBE (kN∙m/m)  17,500 

K  0,018  K  0,018 

Armadura (cm2)  8    Armadura (cm2)  8 
Taula 42. Armadura inferior de la solera del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, segons la Figura 4 “Diagrama de la separació entre barres” s´haurien de disposar 
barres  l´armadura mínima, φ12 cada 13 cm per metre  lineal, de manera que  l´armadura per 
metre lineal seria A = 8 cm2/m per cara i paret. 

D´altra banda, aquesta armadura s´ha de reforçar per resistir els esforços de tracció, tal i com 
s´explica al mateix apartat, mitjançant les Equacions 15 i 16. L´armadura de reforç calculada es 
la total, de manera que a cada cara AREFORÇ = 0,923 cm

2 per metre lineal. 

REFORÇ A L´ARMADURA INFERIOR DE LA SOLERA 

PARET MENOR  PARET MAJOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Armadura (cm2)  1,250  Armadura (cm2)  1,250 

Àrea total (cm2)  8,625    Àrea total (cm2)  8,625 
Taula 43. Armadura de tracció de la solera del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea d´armat requerida per la cara inferior de la solera és, per tant A = 8,892cm2 per metre 
lineal. Per assolir aquest objectiu es disposaran barres φ16 cada 14 cm.  

8.5.2 Armadura de la cara superior 

L´armadura de  la cara superior de  la solera és més senzilla de determinar  ja que es basa en 
l´armadura de vertical de flexió. En aquest cas l´armadura de flexió vertical és la mínima de 7 
cm2.  

Segons  la metodología,  l´armadura superior de  la solera també haurà de ser  la mínima, però 
en aquests aquesta armadura mínima serà de 8 cm2, de manera que l´armat serà exactament 
igual a  l´armat de  la  cara  inferior. Els  resultats per  l´armadura  superior es  resumeixen en  la 
següent taula, per al cas de cada paret. 
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ARMADURA SUPERIOR DE LA SOLERA 

PARET MENOR  PARET MAJOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Armadura (cm2)  8  Armadura (cm2)  8 

Àrea total (cm2)  8,625    Àrea total (cm2)  8,625 
Taula 44. Armadura de tracció de la solera del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

8.6 Resum de l´armadura del Pou gruixos 

Seguint  l´esquema de  la  Figura  9,  relatiu  a  l´armadura d´un dipòsit  cilíndric,  l´armadura del 
dipòsit es resumeix  a la Taula 45. 

RESUM D´ARMADURES  φ (mm)  Separació (cm)  Barres 
Armadura vertical  12  16  120 
Armadura horitzontal  12  14  136 
Armadura inferior solera  12  16  46 

Armadura superior solera  12  16  46 
Taula 55. Resum de l´armat del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

A continuació es mostra un esquema de com ha de ser  l´armadura d´un dipòsit  rectangular, 
seguint els esquemes de la bibliografia consultada per desenvolupar el present annex. 

 

Figura 9. Esquema de l´armat d´un dipòsit rectangular. Font: “Hormigón Armado, 14ª Edición” Jiménez, 
García y Morán (2001) 
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8.7 Comprovació de la cimentació 

Per  comprovar  que  la  cimentació  resistirà  els  requeriments  de  càrrega,  es  seguirà  la 
metodologia exposada a  l´apartat 4.2.6 Comprovació de  la cimentació del present annex. 
En la següent taula es resumeixen tots els paràmetres que hi intervenen:  

COMPROVACIÓ DE LA 
CIMENTACIÓ 

Paràmetre  Valor 
Pes Paret Menor (kN)  37 

Pes paret Major (kN)  36,7 
Pes Solera (kN)  59 

Pes Total Formigó (kN) 132,2 
Pes aigua (kN)  156 
Pes total (kN)  288,4 

Tensió (kN/m)  46,150

γ  4,334 

Compleix 
Taula 56. Comprovació de la cimentació del pou de gruixos. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

9. DIMENSIONAMENT DEL POU DE BOMBAMENT 

Les dimensions del pou de bombament  són exactament  iguals a  les del pou de gruixos. Per 
aquest motiu, l´armadura d´aquest element serà exactament igual que l´armadura del pou de 
gruixos. 

10. DIMENSIONAMENT DEL DESARENADOR 
10.1 Dades de disseny 

Les mides del desarenador, calculades a l´annex “8. Dimensionament de l´EDAR”, es 
resumeixen en la següent taula: 

GEOMETRIA 

Paret a (m)  5 
Paret b (m)  1,5 

Alçada (m)  2 
Taula 47. Mides del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

El procediment de càlcul d´aquest element es basarà en l´apartat el present annex, “4.2 Armat 
d´un  dipòsit  prismàtic”  del  present  annex.  Tot  i  utilitzar  aquesta metodologia,  en  realitat 
s´estarà armant un dipòsit “obert”, és a dir una canalització. Per aquest motiu tots els càlculs 
estan  referits a  la paret major, a excepció de  la  solera, que  sí que  té armadura en  les dues 
direccions paral∙leles a la paret major i la menor (que no hi és). 
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Les dades  inicials per obtenir els paràmetres necessaris per determinar  l´armat   d´un dipòsit 
prismàtic es mostren a  la Taula 48, obtinguts  tal  i com s´ha explicat a  l´apartat “4.2.1 Dades 
d´inici” del present annex. 

Dades inici  Valor 
c (mm)  47 
φ (mm)  12 

e (m)  0,25 

e´ (m)  0,4 

d (mm)  197 
Taula 48. Dades d´inici del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

En el cas dels dipòsits de base rectangular, els paràmetres de disseny s´obtenen a partir de  la 
Figura 3. Amb els valors obtinguts es calculen els esforços que determinen l´armadura, tal com 
s´ha  explicat  prèviament  en  la metodologia  dels  dipòsits  de  base  rectangular. A  la  següent 
taula es resumeixen els valors dels paràmetres inicials . 

PARÀMETRES INICIALS 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor Paràmetre  Valor 
Relació h/a  0,400 Relació h/b  1,333 

αVU (tallant)  0,450 αVU (tallant)  0,295 
αVE (M. Vertical)  0,115 αVE (M. Vertical)  0,035 

αHE (M Horitzontal)  0,054 αHE (M Horitzontal)  0,030 
β Pared  0,150 β Pared  0,300 

β Fondo  0,700   β Fondo  0,400 
Taula 49. Paràmetres de disseny del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

10.2 Comprovació del tallant 

A la següent taula es recullen els valors del tallant de comprovació i del tallant màxim, seguint 
l´Equació 3 i l´Equació 4. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

COMPROVACIÓ AL TALLANT 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Vu  (kN/m)  86,239  Vu  (kN/m)  86,239 

Vmax (kN/m)  18,000  Vmax (kN/m)  11,800 

γ  4,791  γ  7,308 

Compleix    Compleix 
Taula 50. Comprovació del tallant del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

10.3 Armadura vertical de flexió 

L´armadura vertical de flexió es determina a partir de l´Equació 6, Equació 22 i Figura 4, tal com 
s´explica  a  l´apartat  “4.3.3 Determinació  de  l´armadura  vertical  de  flexió”. A  la  Taula  51  es 
resumeixen els paràmetres necessaris per obtenir l´armadura.  
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En aquest cas concret, l´armadura serà la mínima, que en els casos de parets per a dipòsits de 
base rectangular AMINIMA = 7 cm

2/m. En tractar‐se de parets petites, els moments que hi tenen 
lloc també són petits, de manera que els mòduls de fissuració arribaran a ser gairebé nuls (fins 
al cinquè o sis`decimal). En aquestes situacions, l´armadura serà la mínima recomanada. 

ARMADURA VERTICAL DE FLEXIÓ 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
mVE (kN∙m/m)  9,200  mVE (kN∙m/m)  2,800 

K  0,010  K  0,003 

Armadura (cm2)  7    Armadura (cm2)  7 
Taula 51. Armadura vertical de flexió al desarenador. Font: Elaboració pròpia 

Per poder assolir  l´armadura mínima, es disposaran barres φ12 cada 16 cm per metre  lineal  i 
cara  a  totes dues parts. Cal  calcular el moment últim de  trencament per  comprovar que  la 
secció és prou resistent. Per aquest motiu es seguiran les Equacions 7, 8 i 9 de l´apartat “4.2.3 
Determinació de  l´armadura vertical de  flexió” per calcular el  factor de seguretat davant del 
trencament.  Els  paràmetres  que  hi  intervenen  es mostren  a  la  Taula  52.  Tal  com  es  pot 
apreciar, el factor de seguretat és satisfactori per a totes dues parets. 

COMPROVACIÓ AL TRENCAMENT 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
w  0,015  w  0,051 
µ  0,015  µ  0,050 

mu (kN∙m/m)  59,401  mu (kN∙m/m)  58,104 

γ  6,457  γ  20,751 

Compleix    Compleix 
Taula 52. Comprovació al trencament al desarenador. Font: Elaboració pròpia 

10.4 Armadura horitzontal de flexió 

L´armadura horitzontal de flexió es determina mitjançant les Equacions 23, 24 i la Figura 7 de 
l´apartat  “4.2.4  Determinació  de  l´armadura  horitzontal  de  flexió”.  Els  paràmetres  que  hi 
intervenen es mostren a la Taula 53. 

ARMADURA HORITZONTAL DE FLEXIÓ 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
mHE  (kN∙m/m)  4,320  mHE  (kN∙m/m)  2,400 

K  0,005  K  0,003 

A (cm2)  7    A (cm2)  7 
Taula 53. Armadura horitzontal del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea que es mostra a la taula és l´armadura mínima, AMINIMA = 7 cm
2/m per metre lineal i cara. 

Per poder assolir   aquest requeriment d´armadura, es disposaran barres φ12 cada 15 cm per 
metre lineal i cara a totes dues parets. 
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10.4.1 Reforç a l´armadura horitzontal. 

L´armadura horitzontal abans calculada s´ha de reforçar per assegurar que suporti  l´empenta 
hidrostàtica.  El  reforçament  es  determina mitjançant  l´Equació  12  i  la  Figura  5  del  present 
annex. En  la següent taula es resumeix  l´àrea requerida de reforç  i  l´armadura horitzontal de 
flexió total que es disposarà, per a totes dues parets. En aquest cas, els requeriments de reforç 
són despreciables. 

REFORÇ A L´ARMADURA HORITZONTAL  

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Àrea reforç (cm2)  0,75  Àrea reforç (cm2)  0,45 

Àrea total (cm2)  7,375   Àrea total (cm2)  7,225 
Taula 54. Resum de reforç i armadura horitzontal del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

 

10.5 Armadura de la solera 

10.5.1 Armadura de la cara inferior 

L´armadura  de  la  solera  per  al  cas  de  dipòsit  de  base  rectangular  es  determina  seguint  la 
metodologia  de  l´apartat  “4.2.5  Determinació  de  l´armadura  de  la  solera”.  Com  ja  s´ha 
exposat, es calcula el mòdul de  fissuració  (Equació 6) mitjançant el moment unitari de cada 
paret (Equacions 13 i 14).  

Els resultats obtinguts per  l´armadura  inferior de  la solera es resumeixen en  la següent taula, 
atenent al paral∙lelisme de l´armat respecte a la paret major i menor, respectivament: 

ARMADURA INFERIOR DE LA SOLERA 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
mAE (kN∙m/m)  22,750  mBE (kN∙m/m)  6,825 

K  0,024  K  0,007 

Armadura (cm2)  8    Armadura (cm2)  8 
Taula 55. Armadura inferior de la solera del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, segons la Figura 4 “Diagrama de la separació entre barres” s´haurien de disposar 
barres  l´armadura mínima, φ12 cada 13 cm per metre  lineal, de manera que  l´armadura per 
metre lineal seria A = 8 cm2/m per cara i paret. 

D´altra banda, aquesta armadura s´ha de reforçar per resistir els esforços de tracció, tal i com 
s´explica al mateix apartat, mitjançant les Equacions 15 i 16. L´armadura de reforç calculada es 
la total, de manera que a cada cara AREFORÇ = 0,7 cm

2 per metre lineal per la paret major, i 0,4 
cm2 per a la paret menor. 
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REFORÇ A L´ARMADURA INFERIOR DE LA SOLERA 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Armadura (cm2)  1,4  Armadura (cm2)  0,8 

Àrea total (cm2)  8,7    Àrea total (cm2)  8,4 
Taula 56. Armadura de tracció de la solera del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

 

L´armadura de  la  solera paral∙lela a  la paret major  (incloent  reforç) es composarà de barres 
φ12 cada 13 cm. L´armadura de  la paret menor, malgrat  tenir un  requeriment sensiblement 
menor, serà també de  barres φ12 cada 12 cm per una qüestió geomètrica.  

10.5.2 Armadura de la cara superior 

L´armadura de  la cara superior de  la solera és més senzilla de determinar  ja que es basa en 
l´armadura de vertical de flexió. En aquest cas l´armadura de flexió vertical és la mínima de 7 
cm2. Segons  la metodología,  l´armadura superior de  la solera també haurà de ser  la mínima, 
però  en  aquests  aquesta  armadura  mínima  serà  de  8  cm2,  de  manera  que  l´armat  serà 
exactament  igual  a  l´armat  de  la  cara  inferior.  Els  resultats  per  l´armadura  superior  es 
resumeixen en la següent taula, per al cas de cada paret. 

ARMADURA SUPERIOR DE LA SOLERA 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Armadura (cm2)  8  Armadura (cm2)  8 

Àrea total (cm2)  8,7    Àrea total (cm2)  8,4 
Taula 57. Armadura de tracció de la solera del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

10.6 Resum de l´armadura del desarenador 

Seguint l´esquema de la Figura 9, relatiu a l´armadura d´un dipòsit rectangular, l´armadura del 
dipòsit es resumeix  a la Taula 58. 

RESUM D´ARMADURES  φ (mm)  Separació (cm)  Barres 
Armadura vertical  12  16  160 
Armadura horitzontal  12  15  86 
Armadura inferior solera  12  13  74 

Armadura superior solera  12  13  74 
Taula 58. Resum de l´armat del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

10.7 Comprovació de la cimentació 

Per  comprovar  que  la  cimentació  resistirà  els  requeriments  de  càrrega,  es  seguirà  la 
metodologia exposada a  l´apartat 4.2.6 Comprovació de  la cimentació del present annex. 
En la següent taula es resumeixen tots els paràmetres que hi intervenen:  
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COMPROVACIÓ DE LA CIMENTACIÓ 

Paràmetre  Valor 
Pes Paret Menor (kN)  59 

Pes paret Major (kN)  17,6 
Pes Solera (kN)  71 

Pes Total Formigó (kN)  146,9 
Pes aigua (kN)  150 
Pes total (kN)  296,9 

Tensió (kN/m)  39,583 

γ  5,053 

Compleix 
Taula 59. Comprovació de la cimentació del desarenador. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

11. DIMENSIONAMENT DEL DESBAST 
11.1 Dades de disseny 

Les mides del desbast, calculades a l´annex “8. Dimensionament de l´EDAR”, es resumeixen en 
la següent taula: 

GEOMETRIA 

Paret a (m)  2,6 
Paret b (m)  1,1 

Alçada (m)  1,1 
Taula 60. Mides del desbast. Font: Elaboració pròpia 

El procediment de càlcul d´aquest element es basarà en l´apartat el present annex, “4.2 Armat 
d´un  dipòsit  prismàtic”  del  present  annex.  Tot  i  utilitzar  aquesta metodologia,  en  realitat 
s´estarà armant un dipòsit “obert”, és a dir una canalització. Per aquest motiu tots els càlculs 
estan  referits a  la paret major, a excepció de  la  solera, que  sí que  té armadura en  les dues 
direccions paral∙leles a la paret major i la menor (que no hi és). 

Les dades  inicials per obtenir els paràmetres necessaris per determinar  l´armat   d´un dipòsit 
prismàtic es mostren a  la Taula 61, obtinguts  tal  i com s´ha explicat a  l´apartat “4.2.1 Dades 
d´inici” del present annex. 

Dades inici  Valor 
c (mm)  47 
φ (mm)  12 

e (m)  0,25 

e´ (m)  0,4 

d (mm)  197 
Taula 61. Dades d´inici del desbast. Font: Elaboració pròpia 
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En el cas dels dipòsits de base rectangular, els paràmetres de disseny s´obtenen a partir de  la 
Figura 3. Amb els valors obtinguts es calculen els esforços que determinen l´armadura, tal com 
s´ha  explicat  prèviament  en  la metodologia  dels  dipòsits  de  base  rectangular. A  la  següent 
taula es resumeixen els valors dels paràmetres inicials . 

PARÀMETRES INICIALS 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor Paràmetre  Valor 
Relació h/a  0,423 Relació h/b  1,000 

αVU (tallant)  0,450 αVU (tallant)  0,295 
αVE (M. Vertical)  0,115 αVE (M. Vertical)  0,035 

αHE (M Horitzontal)  0,054 αHE (M Horitzontal)  0,030 
β Pared  0,150 β Pared  0,300 

β Fondo  0,700   β Fondo  0,400 
Taula 62. Paràmetres de disseny del desbast. Font: Elaboració pròpia 

11.2 Comprovació del tallant 

A la següent taula es recullen els valors del tallant de comprovació i del tallant màxim, seguint 
l´Equació 3 i l´Equació 4. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

COMPROVACIÓ AL TALLANT 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Vu  (kN/m)  86,239  Vu  (kN/m)  86,239 

Vmax (kN/m)  5,445  Vmax (kN/m)  3,570 

γ  15,838  γ  24,160 

Compleix    Compleix 
Taula 63. Comprovació del tallant del desbast. Font: Elaboració pròpia 

11.3 Armadura vertical de flexió 

L´armadura vertical de flexió es determina a partir de l´Equació 6, Equació 22 i Figura 4, tal com 
s´explica  a  l´apartat  “4.3.3 Determinació  de  l´armadura  vertical  de  flexió”. A  la  Taula  64  es 
resumeixen  els  paràmetres  necessaris  per  obtenir  l´armadura.  En  aquest  cas  concret, 
l´armadura  serà  la mínima,  que  en  els  casos  de  parets  per  a  dipòsits  de  base  rectangular 
AMINIMA = 7 cm

2/m.  

ARMADURA VERTICAL DE FLEXIÓ 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
mVE (kN∙m/m)  1,531  mVE (kN∙m/m)  0,466 

K  0,002  K  0,001 

Armadura (cm2)  7    Armadura (cm2)  7 
Taula 64. Armadura vertical de flexió al desbast. Font: Elaboració pròpia 
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Per poder assolir  l´armadura mínima, es disposaran barres φ12 cada 15 cm per metre  lineal  i 
cara.  

Cal calcular el moment últim de trencament per comprovar que la secció és prou resistent. Per 
aquest motiu es seguiran les Equacions 7, 8 i 9 de l´apartat “4.2.3 Determinació de l´armadura 
vertical de  flexió” per  calcular el  factor de  seguretat davant del  trencament. Els paràmetres 
que hi  intervenen es mostren a la Taula 65. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és 
satisfactori per a totes dues parets. 

COMPROVACIÓ AL TRENCAMENT 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
w  0,030  w  0,070 
µ  0,029  µ  0,067 

mu (kN∙m/m)  58,888  mu (kN∙m/m)  57,430 

γ  38,472  γ  123,281 

Compleix    Compleix 
Taula 65. Comprovació al trencament al desbast. Font: Elaboració pròpia 

11.4 Armadura horitzontal de flexió 

L´armadura horitzontal de flexió es determina mitjançant les Equacions 23, 24 i la Figura 7 de 
l´apartat  “4.2.4  Determinació  de  l´armadura  horitzontal  de  flexió”.  Els  paràmetres  que  hi 
intervenen es mostren a la Taula 66. 

ARMADURA HORITZONTAL DE FLEXIÓ 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
mHE  (kN∙m/m)  0,719  mHE  (kN∙m/m)  0,399 

K  0,001  K  0,002 

A (cm2)  7    A (cm2)  7 
Taula 66. Armadura horitzontal del desbast. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea que es mostra a la taula és l´armadura mínima, AMINIMA = 7 cm
2/m per metre lineal i cara. 

Per poder assolir   aquest requeriment d´armadura, es disposaran d´una barra de   φ16 (no hi 
cap res més) de manera que l´àrea total de l´armat per cada cara serà ATOTAL = 2 cm

2 per paret. 
En total, seràn 4 cm2 d´armadura. 

11.4.1 Reforç a l´armadura horitzontal. 

L´armadura horitzontal abans calculada s´ha de reforçar per assegurar que suporti  l´empenta 
hidrostàtica.  El  reforçament  es  determina mitjançant  l´Equació  12  i  la  Figura  5  del  present 
annex. En  la següent taula es resumeix  l´àrea requerida de reforç  i  l´armadura horitzontal de 
flexió total que es disposarà, per a totes dues parets. En aquest cas, els requeriments de reforç 
són despreciables. 
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REFORÇ A L´ARMADURA HORITZONTAL  

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Àrea reforç (cm2)  0,2145  Àrea reforç (cm2)  0,1815 

Àrea total (cm2)  7,10725   Àrea total (cm2)  7,09075 
Taula 67. Resum de reforç i armadura horitzontal del desbast. Font: Elaboració pròpia 

11.5 Armadura de la solera 

11.5.1 Armadura de la cara inferior 

L´armadura  de  la  solera  per  al  cas  de  dipòsit  de  base  rectangular  es  determina  seguint  la 
metodologia  de  l´apartat  “4.2.5  Determinació  de  l´armadura  de  la  solera”.  Com  ja  s´ha 
exposat, es calcula el mòdul de  fissuració  (Equació 6) mitjançant el moment unitari de cada 
paret (Equacions 13 i 14).  

Els resultats obtinguts per  l´armadura  inferior de  la solera es resumeixen en  la següent taula, 
atenent al paral∙lelisme de l´armat respecte a la paret major i menor, respectivament: 

ARMADURA INFERIOR DE LA SOLERA 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
mAE (kN∙m/m)  12,950  mBE (kN∙m/m)  5,479 

K  0,014  K  0,006 

Armadura (cm2)  8    Armadura (cm2)  8 
Taula 68. Armadura inferior de la solera del desbast. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, segons la Figura 4 “Diagrama de la separació entre barres” s´haurien de disposar 
barres  l´armadura mínima, φ12 cada 13 cm per metre  lineal, de manera que  l´armadura per 
metre lineal seria A = 8 cm2/m per cara i paret. 

D´altra banda, aquesta armadura s´ha de reforçar per resistir els esforços de tracció, tal i com 
s´explica al mateix apartat, mitjançant les Equacions 15 i 16. L´armadura de reforç calculada es 
pràcticament despreciable. 

REFORÇ A L´ARMADURA INFERIOR DE LA SOLERA 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Armadura (cm2)  0,4235  Armadura (cm2)  0,242 

Àrea total (cm2)  8,21175    Àrea total (cm2)  8,121 
Taula 69. Armadura de tracció de la solera del desbast. Font: Elaboració pròpia 

L´armadura  de  la  paret major  (incloent  reforç)  es  composarà  de  barres  φ12  cada  13  cm. 
L´armadura de la paret menor, serà una barra φ12 cada 12 cm per una qüestió geomètrica.. De 
manera que l´armadura inferior de la solera es composarà de 14 barres φ12, amb un àrea total 
de 16 cm2. 
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11.5.2 Armadura de la cara superior 

L´armadura de  la cara superior de  la solera és més senzilla de determinar  ja que es basa en 
l´armadura de vertical de flexió. En aquest cas l´armadura de flexió vertical és la mínima de 7 
cm2. Segons  la metodología,  l´armadura superior de  la solera també haurà de ser  la mínima, 
però  en  aquests  aquesta  armadura  mínima  serà  de  8  cm2,  de  manera  que  l´armat  serà 
exactament  igual  a  l´armat  de  la  cara  inferior.  Els  resultats  per  l´armadura  superior  es 
resumeixen en la següent taula, per al cas de cada paret. 

ARMADURA SUPERIOR DE LA SOLERA 

PARET MAJOR  PARET MENOR 

Paràmetre  Valor  Paràmetre  Valor 
Armadura (cm2)  8  Armadura (cm2)  8 

Àrea total (cm2)  8,21175    Àrea total (cm2)  8,121 
Taula 70. Armadura de tracció de la solera del desbast. Font: Elaboració pròpia 

11.6 Resum de l´armadura del desbast 

Seguint l´esquema de la Figura 9, relatiu a l´armadura d´un dipòsit rectangular, l´armadura del 
dipòsit es resumeix  a la Taula 71. 

RESUM D´ARMADURES  φ (mm)  Separació (cm)  Barres 
Armadura vertical  12  15  112 
Armadura horitzontal  12  16  74 
Armadura inferior solera  12  13  32 

Armadura superior solera  12  13  32 
Taula 71. Resum de l´armat del desbast. Font: Elaboració pròpia 

11.7 Comprovació de la cimentació 

Per  comprovar  que  la  cimentació  resistirà  els  requeriments  de  càrrega,  es  seguirà  la 
metodologia exposada a l´apartat 4.2.6 Comprovació de la cimentació del present annex. En la 
següent taula es resumeixen tots els paràmetres que hi intervenen:  

COMPROVACIÓ DE LA CIMENTACIÓ 

Paràmetre  Valor 
Pes Paret Menor (kN)  17 

Pes paret Major (kN)  7,1 
Pes Solera (kN)  27 

Pes Total Formigó (kN)  50,8 
Pes aigua (kN)  31 
Pes total (kN)  82,3 

Tensió (kN/m)  28,761 

γ  6,954 

Compleix 
Taula 72. Comprovació de la cimentació del desbast. Font: Elaboració pròpia 
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Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

12. DIMENSIONAMENT DE L´ARQUETA 
12.1 Dades de disseny 

Les mides del pou de gruixos, calculades a l´annex “8. Dimensionament de l´EDAR”, es 
resumeixen en la següent taula: 

GEOMETRIA 

Paret a (m)  1,5 
Paret b (m)  1,5 

Alçada (m)  1,5 
Taula 73. Mides de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

El procediment de càlcul d´aquest element es basarà en l´apartat el present annex, “4.2 Armat 
d´un dipòsit prismàtic” del present annex. Com que totes dues parets són  iguals, es faran els 
càlculs  una  sola  vegada.  Les  dades  inicials  per  obtenir  els  paràmetres  necessaris  per 
determinar  l´armat   d´un dipòsit prismàtic es mostren a  la Taula 74, obtinguts tal  i com s´ha 
explicat a l´apartat “4.2.1 Dades d´inici” del present annex. 

Dades inicials  Valor 
c (mm)  47 
φ (mm)  12 

e (m)  0,25 

e´ (m)  0,4 

d (mm)  197 
Taula 74. Dades d´inici de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

En el cas dels dipòsits de base rectangular, els paràmetres de disseny s´obtenen a partir de  la 
Figura 3. Amb els valors obtinguts es calculen els esforços que determinen l´armadura, tal com 
s´ha  explicat  prèviament  en  la metodologia  dels  dipòsits  de  base  rectangular. A  la  següent 
taula es resumeixen els valors dels paràmetres inicials . 

PARÀMETRES INICIALS 

Paràmetre  Valor
Relació h/b  1,000

αVU (tallant)  0,295
αVE (M. Vertical)  0,035

αHE (M Horitzontal)  0,030
β Pared  0,300

β Fondo  0,400
Taula 75. Paràmetres de disseny de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

12.2 Comprovació del tallant 

A la següent taula es recullen els valors del tallant de comprovació i del tallant màxim, seguint 
l´Equació 3 i l´Equació 4. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 
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COMPROVACIÓ AL TALLANT 

Paràmetre  Valor 
Vu  (kN/m)  86,239 

Vmax (kN/m)  6,638 

γ  12,993 

Compleix 
Taula 76. Comprovació del tallant de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

12.3 Armadura vertical de flexió 

L´armadura vertical de flexió es determina a partir de l´Equació 6, Equació 22 i Figura 4, tal com 
s´explica  a  l´apartat  “4.3.3 Determinació  de  l´armadura  vertical  de  flexió”. A  la  Taula  77  es 
resumeixen  els  paràmetres  necessaris  per  obtenir  l´armadura.  En  aquest  cas  concret, 
l´armadura  serà  la mínima,  que  en  els  casos  de  parets  per  a  dipòsits  de  base  rectangular 
AMINIMA = 7 cm

2/m. En  tractar‐se de parets petites, els moments que hi  tenen  lloc  també són 
petits, de manera que els mòduls de  fissuració arribaran a  ser gairebé nuls  (fins al cinquè o 
sis`decimal). En aquestes situacions, l´armadura serà la mínima recomanada. 

ARMADURA VERTICAL DE FLEXIÓ 

Paràmetre  Valor 
mVE (kN∙m/m)  1,181 

K  0,001 

Armadura (cm2)  7 
Taula 77. Armadura vertical de flexió a l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

Per poder assolir  l´armadura mínima, es disposaran barres φ12 cada 15 cm per metre  lineal  i 
cara.  

Cal calcular el moment últim de trencament per comprovar que la secció és prou resistent. Per 
aquest motiu es seguiran les Equacions 7, 8 i 9 de l´apartat “4.2.3 Determinació de l´armadura 
vertical de  flexió” per  calcular el  factor de  seguretat davant del  trencament. Els paràmetres 
que hi  intervenen es mostren a la Taula 78. Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és 
satisfactori per a totes dues parets. 

COMPROVACIÓ AL TRENCAMENT 

Paràmetre  Valor 
w  0,051 
µ  0,050 

mu (kN∙m/m)  58,104 

γ  49,189 

Compleix 
Taula 78. Comprovació al trencament a l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 
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12.4 Armadura horitzontal de flexió 

L´armadura horitzontal de flexió es determina mitjançant les Equacions 23, 24 i la Figura 7 de 
l´apartat  “4.2.4  Determinació  de  l´armadura  horitzontal  de  flexió”.  Els  paràmetres  que  hi 
intervenen es mostren a la Taula 79. 

ARMADURA HORITZONTAL DE FLEXIÓ 

Paràmetre  Valor 

mHE  (kN∙m/m)  1,013 

K  0,001 

A (cm2)  7 
Taula 79. Armadura horitzontal de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

L´àrea que es mostra a la taula és l´armadura mínima, AMINIMA = 7 cm
2/m per metre lineal i cara. 

Per poder assolir   aquest requeriment d´armadura, es disposaran d´una barra de   φ16 (no hi 
cap res més) de manera que l´àrea total de l´armat per cada cara serà ATOTAL = 2 cm

2 per paret. 
En total, seràn 4 cm2 d´armadura. 

12.4.1 Reforç a l´armadura horitzontal. 

L´armadura horitzontal abans calculada s´ha de reforçar per assegurar que suporti  l´empenta 
hidrostàtica.  El  reforçament  es  determina mitjançant  l´Equació  12  i  la  Figura  5  del  present 
annex. En  la següent taula es resumeix  l´àrea requerida de reforç  i  l´armadura horitzontal de 
flexió total que es disposarà, per a totes dues parets. En aquest cas, els requeriments de reforç 
són despreciables. 

REFORÇ A L´ARMADURA HORITZONTAL 

Paràmetre  Valor 

Àrea reforç (cm2)  0,3375 

Àrea total (cm2)  7,169 
Taula 80. Resum de reforç i armadura horitzontal de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

 

12.5 Armadura de la solera 

12.5.1 Armadura de la cara inferior 

L´armadura  de  la  solera  per  al  cas  de  dipòsit  de  base  rectangular  es  determina  seguint  la 
metodologia  de  l´apartat  “4.2.5  Determinació  de  l´armadura  de  la  solera”.  Com  ja  s´ha 
exposat, es calcula el mòdul de  fissuració  (Equació 6) mitjançant el moment unitari de cada 
paret (Equacions 13 i 14).  

Els resultats obtinguts per  l´armadura  inferior de  la solera es resumeixen en  la següent taula, 
atenent al paral∙lelisme de l´armat respecte a la paret major i menor, respectivament: 
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ARMADURA INFERIOR DE LA SOLERA 

Paràmetre  Valor 
mBE (kN∙m/m)  10,500 

K  0,011 

Armadura (cm2)  8 
Taula 81. Armadura inferior de la solera de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

En aquest cas, segons la Figura 4 “Diagrama de la separació entre barres” s´haurien de disposar 
barres  l´armadura mínima, φ12 cada 13 cm per metre  lineal, de manera que  l´armadura per 
metre lineal seria A = 8 cm2/m per cara i paret. 

D´altra banda, aquesta armadura s´ha de reforçar per resistir els esforços de tracció, tal i com 
s´explica al mateix apartat, mitjançant les Equacions 15 i 16. L´armadura de reforç calculada es 
pràcticament despreciable. 

REFORÇ A L´ARMADURA INFERIOR DE LA SOLERA 

Paràmetre  Valor 
Armadura (cm2)  0,450 

Àrea total (cm2)  8,225 
Taula 82. Armadura de tracció de la solera de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

L´armadura  de  la  paret major  (incloent  reforç)  es  composarà  de  barres  φ12  cada  13  cm. 
L´armadura de la paret menor, serà una barra φ12 cada 12 cm per una qüestió geomètrica. 

12.5.2 Armadura de la cara superior 

L´armadura de  la cara superior de  la solera és més senzilla de determinar  ja que es basa en 
l´armadura de vertical de flexió. En aquest cas l´armadura de flexió vertical és la mínima de 7 
cm2. Segons  la metodología,  l´armadura superior de  la solera també haurà de ser  la mínima, 
però  en  aquests  aquesta  armadura  mínima  serà  de  8  cm2,  de  manera  que  l´armat  serà 
exactament  igual  a  l´armat  de  la  cara  inferior.  Els  resultats  per  l´armadura  superior  es 
resumeixen en la següent taula, per al cas de cada paret. 

ARMADURA SUPERIOR DE LA SOLERA 

Paràmetre  Valor 

Armadura (cm2)  8 

Àrea total (cm2)  8,225 
Taula 83. Armadura de tracció de la solera de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

12.6 Resum de l´armadura de l´arqueta 

Seguint l´esquema de la Figura 9, relatiu a l´armadura d´un dipòsit rectangular, l´armadura del 
dipòsit es resumeix  a la Taula 84. 
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RESUM D´ARMADURES  φ (mm)  Separació (cm)  Barres 
Armadura vertical  12  16  104 
Armadura horitzontal  12  14  80 
Armadura inferior solera  12  13  26 

Armadura superior solera  12  13  26 
Taula 84. Resum de l´armat de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

12.7 Comprovació de la cimentació 

Per  comprovar  que  la  cimentació  resistirà  els  requeriments  de  càrrega,  es  seguirà  la 
metodologia exposada a l´apartat 4.2.6 Comprovació de la cimentació del present annex. En la 
següent taula es resumeixen tots els paràmetres que hi intervenen:  

COMPROVACIÓ DE LA CIMENTACIÓ 

Paràmetre  Valor 

Pes Paret Menor (kN)  13 

Pes paret Major (kN)  13,2 
Pes Solera (kN)  21 

Pes Total Formigó (kN)  47,6 
Pes aigua (kN)  34 

Pes total (kN)  81,3 

Tensió (kN/m)  36,150 

γ  5,533 

Compleix 
Taula 85. Comprovació de la cimentació de l´arqueta. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar, el factor de seguretat és satisfactori. 

13. EDIFICIS 
 
Es    projecta  un  edifici  de  control  i  un  altre  que  allotjarà  el  pretractament  i  els  sistema  de 
bufadors. El primer edifici tindrà unes dimensions de 5,1 m x 8,1 m. L´ edifici del pretractament 
tindrà  unes  dimensions  de  15,9  m  x  11,4  m.  Aquests  edificis  es  construiran  amb  blocs 
prefabricats de  formigó de 60  kg/cm2 de  resistència. Com es  tracta d´elements estructurals 
convencionals  no  específics  de  projectes  d´estacions  depuradores,  no  es  faran  els  càlculs 
estructurals per a definir‐los. Tot i així, dissenyaran gràficament. 
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Figura 10. Edifici de control. Font: Elaboració pròpia 

 
Figura 11. Edifici de pretractament. Font: Elaboració pròpia 
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1.‐ INTRODUCCIÓ 

En  el  present  annex  es  definiran  les  instal∙lacions  elèctriques  necessàries  per  subministrar 
energia elèctrica als equips  instal∙lats però  també a  l’enllumenat.   A continuació  resumeixen 
les instal∙lacions que requeriran subministrament elèctric: 

‐ Subministrament d’energia 
‐ Centre de transformació 
‐ Quadre elèctric 
‐ Distribució de l’enllumenat i força 
‐ Xarxa de terra 
‐ Protecció contra descàrregues atmosfèriques i sobretensions.  

El  subministrament  elèctric de  l’EDAR  s’obté mitjançant una  escomesa de  la  xarxa  elèctrica 
local. Dins del projecte d´urbanització es determinarà la instal∙lació d´una nova xarxa elèctrica. 
Previsiblement  hi  haurà  un  transformador  a  menys  de  300  metres  de  distància.  El 
subministrament elèctric de  l’EDAR pricipalment  s’obté mitjançant una escomesa a  línea de 
20KV.   

2‐ REGLAMENTACIÓ 

En la redacció del present capítol s’han tingut en compte las següents normes i reglaments:  

‐ Reglament de Líneas Elèctriques d’Alta Tensió.  Decret 3151/68 de 28 de novembre.  
‐ Reglament sobre Centrals Elèctriques, Substacions i Centres de Transformació.  
‐ Decret 3275/85 de 12 de novembre i O.M del 23 de juny de 1988 

3.‐ DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES INSTAL∙LACIONS 

3.1.‐ Subministrament d’energia.  

Es desconeixen els punts d’interconnexió amb  la xarxa de  la companyia elèctrica per  fer  les 
escomeses  i  la tensió de subministrament. S’ha suposat que el punt on enganxi de  la Estació 
Depuradora, a  la  tensió  referida, es  troba situat a no més de 100m, pel que es  realitzaria  la 
instal∙lació  mitjançant  una  línea  soterrada  fins  arribar  a  la  cel∙la  d’entrada  del  Centre  de 
Transformació. La xarxa de  la qual  s’alimentés el Centre de  transformació  serà per  tant, del 
tipus subterrani.  

 

La potència del curtcircuit i de la corrent del curtcircuit en el punt de la escomesa, seran dades 
a subministrar per a la companyia distribuïdora de la zona.  

3.2‐ Quadre general de baixa tensió. 

L’alimentació del quadre general de baixa tensió es realitzarà des de la sortida en baixa tensió 
(400V) dels transformadors. En els circuits d’alimentació de cada transformador  s’intercala un 
seccionador de tall en buit per a permetre aïllar cada un dels transformadors per el costat de 
baixa.  
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Figura 2. Localització del futur centre de transformació. Font: Projecte d´urbanització del pla parcial 
“Sant Elies”, al municipi de Mediona 

Des del quadre parteixen les sortides als diferents quadres secundaris:  

‐ Centre de Control de Motors (CCM) 
‐ Quadre d´alimentació de la  Sala de Control 
‐ Quadre d´alimentació de la  Sala de Pretractament 
‐ Quadre d´alimentació de l´ Enllumenat Exterior 

3.3‐Quadres secundaris 

Els quadres  secundaris  subministren energia elèctrica  l´enllumenat, preses de  corrent  i usos 
diversos.  Aquests  usos  secundaris  d’alimentació  a  l´edifici  de  pretractament,  control  i 
enllumenat exterior (vials, preses de corrent exterior...etc). Es considera una reserva del 25% 
en el seu dimensionament per a futures ampliacions.  

Cada  un  dels  equips  incorporen  proteccions  magnètiques,  diferencials,  tèrmiques  i 
arrencadors.  

3.4‐Distribució de l´enllumenat i força 

3.4.1‐ Enllumenat viari 

Per  l´enllumenat viari s’utilitzaran del model Aitrace‐1‐  iReflec 100. Les seves característiques 
tècniques es resumeixen en la següent taula: 
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Model  Aitracev ‐ 1 ‐ iReflec 100 
Característiques làmpada  1 x 70W Ht 
Flux  6,6 klm 

Temperatura de color  3100 K  
Taula 1. Caracterìstiques de l´enllumenat viari. Font: Projecte de urbanització del pla parcial “Sant Elies” 

al municipi de Mediona. 

Les làmpades quedaran situades sobre bàculs de 7 m d’alçada i distribuïdes uniformement per 
cada 20 metres. 

 

Figura 2. Enllumenat viari. Font: Projecte de urbanització del pla parcial “Sant Elies” al municipi de 
Mediona. 

3.4.2‐ Enllumenat dels edificis 

En  les  diferents  àrees  dels  edificis  dedicades  a  oficines,  l’enllumenat  es  realitzarà  amb 
lluminàries  fluorescents,  de  2x36W  de  potència  i  220V  de  tensió.  En  els  banys  s’instal∙larà 
plafons de 1x75w, amb llums d’incandescència.  

3.4.3‐ Força d’usos variats.   

L´  objectiu  d´aquesta  instal∙lació  és  proporcionar  preses  de  corrent  i  força  en  les  diferents 
edificis en els que consti la planta depuradora. D´altra banda, s’ha tingut en compte la presa de 
corrent exterior.  

3.4.4‐ Força d’alimentació d’equips 

En  la planta depuradora hi haurà un centre de control de motors (CCM) ubicat en  l´edifici de 
pretractament.  El  CCM  alimentarà  els  diferents  equips  repartits  per  tot  l’edifici  (vàlvules 
motoritzades, bombés, polispastos i demes equips) i els equips exteriors al mateix temps.  

3.5‐ Xarxa de terra 

S’estableix un únic sistema de presa de terra en el centre de transformació. 

3.6‐ Protecció contra descarregues atmosfèriques. 

S’ha previst  la  col∙locació d´una punta  captadora en  la  coberta de  la  sala de pretractament, 
amb la finalitat de protegir la  instal∙lació de descarregues atmosfèriques.  
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4.‐ CÀLCUL DE LA POTÈNCIA ABSORBIDA 

4.1‐ Elements del EDAR 

En  aquest  apartat  s’iniciarà  la  potència  a  instal∙lar  a    partir  de  les  necessitats  elèctriques 
generades per  les diferents etapes del procediment de  la depuració. Es  tindrà en compte  la 
potència  consumida per  la  instrumentació.  En  la  següent  taula  reflectim  les  estimacions de 
potència consumides pels diferents elements.  

ETAPES DEL PROCÉS  ELEMENTS 
POTÈNCIA 

(kW) 

POTÈNCIA 
DIÀRIA 
(kW/dia) 

Desbast 

Cullera bibalva 

4,3 

9,5 

Sistemes de neteja 

Reixa de fins 

Cargol 

Transportador compactador 

Desarenador‐ desgreixador 

Pont desarenador 

3,8 
Soplants 

Bombes de sorra 

Classificadors de sorra 

Concentradors de greix 

Tractament biològic 

Comporta reguladora de cabal 

21,5 

133,5 

Bufadors del biològic 

Generadors de flux 

Bombes de recirculació de fangs 
Decantació secundària  Pont del decantador  0,3 

Reutilització de l´aigua 

Recirculació externa de fangs 

3,0 
Bombeig de fangs en excés a 

l´espessador 

Coagulació 

Floculació 

Línia de fangs 

Bombes de fang en excés 

15,0 

Espessidor de fangs 

Bomba de fang a deshidratar 

Deshidratació centrífuga 

Bombes dossificadores 

Cargol transportador 

Bomba de fangs deshidratats 
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Bombeig, drebatge i 
buidatge 

Bombes de drenatge i buidatge  5,0 

Compressor d´aire 

Desodorització 
Equip de desodorització 

5,0 

Instrumentació 

Mesuradors de cabal 

2,4  40,5 
Mesuradors de cabal 

Instrumentació general 

TOTAL POTÈNCIA ABSORBIDA  60,2  183,5 
Taula 2. Resum de la potència absorbida a la EDAR. Font: Elaboració pròpia 

 

Multipliquem  la potència  total absorbida per 1,25 del  factor de pics de corrent  , de manera 
que caldrà contractar una potència de 75,2 kW.  

 

4.2‐ Enllumenats i altres usos 

En la taula 3 ens presenten els valors de potència necessaris per a l’enllumenat i altres usos: 

ALTRES EQUIPS 
POTÈNCIA 

(kW) 

POTÈNCIA 
DIÀRIA 

(kWh/dia) 
Enllumenat d'edificis de servei  1,5 

46 

Preses de corrent de l'edifici de 
servei 

5 

Preses de corrent SAI  1,5 
Calefacció i aire acondicionat  1,5 
Enllumenat exterior  1 

Preses de corrent exterior  3 

TOTAL POTENCIA ABSORBIDA   13,5  46 
Taula 3. Resum de la potència absorbida a la EDAR. Font: Elaboració pròpia 

 

Tenint en compte els possibles pics de corrent,  la potència d´enllumenat  i altres usos serà de 
16,8 kW. 
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4.3‐ Potència total 

Una vegada obtingudes totes  les potències necessàries per els equips electromagnètics de  la 
planta,  així  com,  la  potència  per  l´enllumenat,  acabarem  calculant  la  potència  total  que 
necessitem en la nostre planta de depuració.  

P TOTAL= P DEPURACIÓ + P ENLLUMENAT = 75,2 + 16,8 = 92 KW 

 

D´altra banda, la potència diària serà 

PDIARIA = P DiaDepuració + P DiaEnllumenat= 183,5 + 46 = 229,5 kWh/dia 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es descriuran els sistemes d’instrumentació, automatismes  i control que 
s´instal∙laran  en  l’estació depuradora.  El programa de  control d’estacions depuradores  té  la 
finalitat d’optimitzar els procés de depuració d’aigües, de  forma que  sigui possible  tenir un 
control estricte de tots els elements automàtics que formen part de  la instal∙lació de la planta, 
així com  tots els paràmetres químics. D’aquesta manera és possible manipular  la  instal∙lació 
aprofitant al màxim les possibilitat que proporcionen els diferents equips, de tal forma que es 
redueix la dependència del control humà.  

2. INSTRUMENTACIÓ 
2.1 Ubicació de la instrumentació 

2.1.1 Línia d´aigua 

En base  als  requeriments  i  les  característiques del  sistema de  control,  s’han  seleccionat  els 
equips d’instrumentació basics que s´ assenyalen a continuació:  

a) Aigua bruta 

‐ Medició del pH i temperatura, amb transmissor, indicadors i registradors en panell.  

b) Dipòsit de bombeig 

‐ Medició de nivell ultrasònic. 
‐ Conjunt de boies de nivell de seguretat (inclou alarma). 
‐ Variadors  de  freqüència,  per  a modificar  el  cabal  d’elevació  d’una  de  les  bombes 

d’aigua bruta cap al tractament, i un altre de les d’aigua bruta al bypass general de la 
planta.  

c) Tractament biològic 

‐ Mesura d’oxigen dissolt. 
‐ Mesura de temperatura al reactor. 
‐ Mesura de les condicions de l’aire injectat: cabal, pressió i temperatura.  
‐ Variadors de freqüència als bufadors del tractament biològic. 
‐ Mesura electromagnètica del cabal a l’entrada del reactor. 
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d) Sortida d’aigua tractada 

‐ Mesura electromagnètica del cabal de sortida del reactor.  
‐ Mesurador del pH  i  la  conductivitat de  l’efluent  final,  amb  transmissor,  indicadors  i 

registradors en panell. 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.2 Línia de fang 

a) Recirculació i purga de fangs en excés 

‐ Mesurador electromagnètic del cabal de  recirculació al reactor biològic. 
‐ Mesurador electromagnètic del cabal de fang en excés a l´espessidor de fangs. 
‐ Variador  de  freqüència  de  les  bombes  de  fang  espessits  mitjançant  forces 

centrífugues.  
 

3. TELECOMANDAMENT, TELECONTROL I AUTOMATISMES 
3.1. Configuració del sistema de control 
  3.1.1 Tipus de control 

El  control  de  les  operacions  es  pot  portar  a  terme  de  forma  manual,  semiautomàtica  o 
automàtica en relació a  la necessitat d’intervenció humana per a  la posada en funcionament 
dels diferents processos:  

‐ Control  manual:  L’operador  pot  actuar  d’una  forma  manual  mitjançant  una  acció 
directa  sobre els polsadors,  commutadors o estacions de  control manual. El  control 
serà manual  local quan els elements de comandament estiguin situats sobre el propi 
equip  o manual  remot  quan  l’element  de  comandament  es  trobi  lluny  de  l’equip 
(panell de control). 

‐ Control semiautomàtic‐ L’operador pot iniciar una seqüència mitjançant l’acció directa 
sobre  el  polsador  o  commutador  continuat  amb  la  resta  de  la  seqüència  de  forma 
automàtica  fins  a  la  seva    finalització,  sense  necessitat  d’intervenció  per  part  de 
l´operari.  

‐ Control automàtic‐ El sistema  funcionarà sense que  l´operador actuï sobre el mateix. 
La iniciació de les seqüències es produirà mitjançant la recepció de senyals procedents 
de la instrumentació, digital o analògica. 
 

3.1.2 Nivells de control 

La instal∙lació disposarà en tot cas de tres nivells de control automàtic:   
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‐ Automatismes  de  seguretat  bàsica  i  de  funcionament  manual:  Conté  les  parades 
comandades per limitadors de parell, sondes de nivell, relés magnetotèrmics, finals de 
carrera, arrencades estel triangle  i enclavaments. Aquests automatismes es resoldran 
amb  els  elements  elèctrics  clàssics:  relés,  contacte  res,  proteccions  (fusibles, 
magnetotèrmics, etc...) col∙locats en el quadre corresponent.  

‐ Automatisme general integrat : Comprendrà el control automàtic mitjançant l´autòmat 
programable.  El  PLC  central  en  el  C.C.M  General,  que  actuarà  com  a  “mestre”, 
governant  la  resta dels autòmats  instal∙lats  i controlant el  funcionament dels equips 
des del C.C.M General. El PLC del C.C.M General estarà connectat al ordinador el qual 
s’enviaran els senyals que siguin necessàries per a presentar en pantalla  l’estat de  la 
planta.  Es  realitzaran  les  següents  funcions  de  telesenyalització:  Posició  de 
comandament de cada màquina, senyals procedents de d’instrumentació  i es podran 
executar la marxa i parada de totes les maquines.  

‐ Automatismes de supervisió: Es dispondrà d’un sistema  informàtic que serveixi d’eina 
de  comunicació  home‐màquina.  A  través  d´aquesta  eina  es  realitzaran  operacions 
d’entrada  i  sortida  de  dades,  el  tractament  estadístic  i  supervisió  automàtica  del 
procediment. Consistirà en un PC de  control ubicat en  la  sala de  control  i que hagi 
estat dotat de software de control específic per la gestió de la EDAR.  

 

3.2 Quadre de control i automatismes 

A continuació es resumiran els quadres de control dels diferents elements de la EDAR. 

3.2.1 Pou de gruixuts 

AUTOMATISMES  TIPUS DE CONTROL 
Sistema d’obertura y tancament de la cullera bivalva  Control manual mitjançant polsadors 
Sistema d’elevació  Control manual mitjançant polsadors 
Sistema d’emplaçament  Completament manual. 

Taula 1. Quadre de control del pou de gruixuts. Font: Elaboració pròpia 

3.2.2 Bombeig d´alimentació 

AUTOMATISMES  TIPUS DE CONTROL 
Mesura del temps de Funcionament  Amb comptador d´ hores /Ud, registrer en PC 
Arrencada i parada de la unitat de bombeig  Manual i automatització mitjançant boia de nivell 
Funcionament alternatiu de la unitat de bombeig  Conmutadors cíclics automàtics 

Taula 2. Quadre de control del bombeig d´alimentació. Font: Elaboració pròpia 

3.2.3 Desbast de gruixuts 

AUTOMATISMES  TIPUS DE CONTROL 
Marxa /aturada del sistema de neteja de la reixa   Manual  i  automàtic mitjançant  temporitzador,  boia 

de nivell i limitador de parell 

Sistema de marxa/ aturada del cargol transportador  Manual i automàtic, d’arrancada d´enclavat a la reixa 
i aturada temporitzada 
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Taula 3. Quadre de control del desbast de gruixuts. Font: Elaboració pròpia 

3.2.4 Desbast de fins 

AUTOMATISMES  TIPUS DE CONTROL 
Marxa/parada del sistema de neteja del tamís  Manual  i  automàtic mitjançant  temporitzador,  voia 

de nivell i limitador de parell 

Sistema de marxa/aturada del cargol transportador  Manual  i  automàtic,  enclavat  amb  el  tamís 
d’arrencada i aturada temporitzada 

Taula 4. Quadre de control del desbast de fins. Font: Elaboració pròpia 

 

 

3.2.5 Desarenador i desgreixador 

AUTOMATISMES  TIPUS DE CONTROL 
Bombes de sorra  Manual i automàtic 
Concentrat de greix, rentadori classificador de sorra  Manual i automàtic 

Taula 5. Quadre de control del desarenador i desgreixador. Font: Elaboració pròpia 
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1. INTRODUCCIÓ 

El  present  annex  recull  la  descripció  del  recorregut  del  col∙lector  i  del  camí  d´accés  a  la 
parcel∙la de la EDAR, així com la seva definició geomètrica.  

2. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT EN PLANTA 

Per  adaptar  correctament  aquests  dos  elements  i  la  parcel∙la  de  la  EDAR  al  relleu,  s´ha 
considerat adient unificar el  traçat del camí d´accés el col∙lector. Per aquest motiu, desde el 
punt de  connexió de  la  EDAR  amb  la  xarxa de  clavegueram  fins  l´accés  a  l´explanada de  la 
EDAR, el traçat en planta dels dos elements és el mateix. 

2.1 Col∙lector  

El col∙lector té una longitud total de 136,11 metres, dels quals 23,67 metres estan situats dins 
de  les  instal∙lacions. Tot  i  seguir  la  traça del camí, el col∙lector estarà dos metres desalineat 
respecte de l´eix del camí d´accés, per que aquest resti operatiu en cas de qualsevol actuació al 
col∙lector. 

El primer tram del col∙lector d´arribada unirà el pou inicial i el pou 1, situat al punt quilomètric 
0+23,61, ja que hi ha un canvi de direcció. El segon tram unirà el pou 1 i el pou 2, aquest últim 
situat al punt quilomètric 0+75,17. Aquest tram és una recta de 50,05 metres. El tercer tram 
unirà el pou 2 i el pou d´arribada, ja dins de les instal∙lacions de la EDAR. La distància entre el 
pou 2 i el pou 3 és de 50,76 metres. 

Aquesta disposició dels pous de  registre obeeix  la necessitat de  tenir‐ne un  cada 55 metres 
com a màxim, però també en canvis pronunciats de direcció i/o sentit.  Les coordenades UTM 
dels principals punts del col∙lector es mostren en la següent taula: 

PUNTS  X (m)  Y (m) 

1  389392,15  4594980,01 
2  389402,36  4595001,34 
3  389395,3  4595050,65 
4  389414,03  4595097,59 

5  389424,99  4595101,22 
Taula 1. Coordenades UTM dels pous del col∙lector. Font: Elaboració pròpia 

A la següent figura es mostra la disposició dels pous de registre, relatius als punts 1‐4 de la 
figura 1. 
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Figura 1. Planta del col∙lector. Font: Elaboració pròpia 

 

2.2 Camí d´accés a l´EDAR 

El camí d´accés a  l´EDAR serà producte de  la prolongació del Carrer 21 de  la Urbanització Les 
Pinedes de Sant Elies. Es  tracta d´un carrer perimetral del nucli, que acaba morint a  la  llera. 
Aquest camí d´accés s´ha d´habilitar prèviament a l´inici de les obres, i serà l´accés tant durant 
les  obres  com  a  l´explotació  de  les mateixes.  Tal  com  recull  la  normativa  5.1  IC,  l´amplada 
d´aquest camí serà de 7 metres. 

A continuació es mostra un esquema dels punts més significatius del camí d´accés, amb una 
taula de les coordenades UTM dels punts referits. 
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Figura 2. Planta del camí d´accés 

PUNTS  X (m)  Y (m) 

1  389390,33  4594980,85 
2  389396,03  454993,25 
3  389400,55  4595002,17 
4  389400,71  4595012,17 
5  389399,03  4595022,03 
6  389396,9  4595031,8 
7  389394,77  4595041,57 
8  389393,48  4595051,49 
9  389395,7  4595062,79 
10  389398,97  4595070,64 

11  389406,16  4595085,77 
Taula2. Coordenades del camí d´accés. Font: Elaboració pròpia 
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3 DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT EN ALÇAT 

3.1 Col∙lector de la EDAR 

La  cota  d´inici  del  col∙lector  és  +481,5 metres,  1.5 metres  per  sota  de  la  superfície,  on  es 
donarà  lloc  la  connexió del  col∙lector  amb  la  xarxa d´aigües  residuals de  la urbanització.  La 
pendent  serà del 3% per a  cada  tram, deixant un  recobriment mig de 1,28 metres; amb un 
mínim d´un metre a tocar de l´EDAR. 

3.2 Camí d´accés 

Les  pendents  del  camí  d´accés  són  les mateixes  que  les  dels  trams  del  col∙lector.  El motiu 
d´aquesta decisió és que el relleu és molt exigent en tota la zona que envolta la urbanització, 
de manera que la traça d´ambdós elements és paral∙lela a les corbes de nivell. 

En la següent figura es  mostra el perfil longitudinal del conjunt camí –col∙lector: 

 

Figura 3. Perfil longitudinal. Font: Elaboració pròpia 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es definiran  les capes estructurals de paviment que han de suportar  les 
accions del trànsit en el camí d’accés a  la Depuradora d’Aigües Residuals delaUrbanització de 
Les Pinedes de Sant Elies. 

Les condicions més importants a tenir en compte per el disseny dels ferms són les següents:  

‐ El moviment dels vehicles pesats 
‐ La  ubicació  dels  diferents  elements  de  la  Estació  Depuradora  que  haurien  de 

permetre el pas del vehicles pesats. 

S’ha  dimensionat  el  carril  d’accés  amb  una  única  amplada  de  7 metres,  dos  carrils  de  3,5 
metres incloent la vora de drenatge. Es proposta és connectar el camí d´accés amb el Carrer 21 
de  la  urbanització.  Per  accedir  al  camí  de  l´EDAR,  cal  circular  per  l´esmentat  carrer.  Es 
considera que el tràfic que serà exclusiu per a l´EDAR no afectarà als veïns. En aquesta línia, el 
disseny del camí d´accés no serà tant exigent per tenir menys requeriments de trànsit. Com ja 
s´ha  comentat  anteriorment,  el  traçat  del  camí  d´accés  i  el  del  col∙lector  d´entrada  seran 
coincidents. Es disposaran aparcaments a l’entrada de la EDAR.  

2.‐ REFERÈNCIES 

La normativa considerada per l’estudi ha sigut la següent:  

‐ Ministeri de Foment.  Instrucció 6.1‐IC. Seccions de  ferm  i capes estructurals de  ferm 
(Ordre Circular 10/2002) 

‐ PG‐3 (2004). Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carretera i ponts 
‐ “Recomanacions per el projecte i disseny del viari urbà” Ministeri de Foment.  
‐ “Seccions  Estructurals  de  ferms  urbans  a  sectors  de Nova  Construcció”  que  utilitza 

INCASOL 

3.‐ METODOLOGIA 

3.1.‐ Categoria del trànsit 

L´estructura  del  ferm  ve  donada,  entre  altres  factors,  pels  requeriments  del  tràfic  previst, 
fonamentalment del tràfic més pesat, durant la vida útil del ferm. Per aquest motiu, la secció 
estructural del  ferm dependrà en primer  lloc de  la  intensitat mitja diària de vehicles pesats 
(IMDp) que es prevegi al carril de projecte l´any de posada en servei. Aquesta intensitat serveix 
per establir la categoria de tràfic pesat. 

Aquesta  intensitat  és  avaluada mitjançant  aforaments, proporció de  vehicles pesats  i  altres 
dades;  incloent un  estudi  posterior  a  la posada  en  servei per  assegurar que  l´estructura  és 
adient als requeriments reals. 

Per estimar l´evolució del tràfic pesat  i per tant la intensitat de vehicles pesats es requereix la 
taxa de  creixement, que normalment és el valor mig de  les  taxes obtingudes els últims  cinc 
anys en el tram més proper on estiguin disponibles les dades. 
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Aplicant  la  norma  establerta  a  l´ampliació  de  la  6.1  IC,  existeixen  8  categories  de  tràfic  en 
funció de la intensitat mitja diària de vehicles pesats. A les Figures 1 i 2 es resumeixen les vuit 
categories de tràfic segons els requeriments abans esmentats. 

 

Figura 1. Categories de tràfic. Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 

 

Figura2. Categories de tràfic. Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 

3.2‐ Esplanada 

3.2.1‐Clasificació de l´esplanada 

Per poder definir l´estructura del ferm en cada cas, s´han establert tres categories d´esplanada, 
denominades segons els subíndex E1, E2 i E3. Aquestes categories es determinen segons el 
mòdul de compressibilitat al segon cicle de càrrega (EV2), d´acord amb la normativa NLT‐357 
“Assaig  de càrrega amb placa”. Els valors llindar per a cada categoria es resumeixen en la 
Figura 3. 

 

Figura 3. Mòdul de compressibilitat en el segon cicle de càrrega. Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 

La formació de les esplanades de cada categoria es determina mitjançant la Figura 4, que té en 
compte el tipus de sòl  i  les característiques  i espessors dels materials disponibles. La Figura 4 
engloba conceptes relatius al Plec de Prescripcions Tècniques Generals (PG‐3) i a la Instrucció 
de Carreteres. 
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Figura 4. Formació de l´esplanada. Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 

Com a material a utilitzar en la formació de terraplens s’ha adoptat sòl adequat, segons queda 
definit en l’article 330 del PG‐3, prenent la categoria de l’esplanada més desfavorable E1.  
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3.2.2‐ Materials per a l’esplanada 

En  la  Figura  5  es  resumeixen  les  característiques  dels materials  utilitzables  a  l´esplanada, 
segons els  requeriments del PG‐3,  tot  i que al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars es 
poden incloure requeriments complementaris. 

 

Figura 5. Característiques dels materials. Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 

(*) El CBR es determinarà d’acord amb les condicions especificades de posada en obra, i el seu 
valor  s’emprarà  exclusivament  per  a  l’acceptació  o  rebuig  dels materials  utilitzables  en  les 
diferents capes, d’acord amb la figura 1.  

(**) A  la  capa  superior de  les empleades per a  la  formació de  l’esplanada, el  terra adequat 
definit com a  tipus 1 deurà  tenir, en  les condicions de posada en obra  , un CBR≥ 6  i el  terra 
seleccionat definit com tipus 2 un CBR≥ 12. Així mateix, s’exigirà aquests valors mínim de CBR 
quan,  respectivament,  es  formi  una  esplanada  de  categoria  E1  sobre  terres  tipus  1,  o  una 
esplanada E2 sobre terra tipus 2.  

3.3‐ Ferms 

3.3.1‐ Introducció 

Les característiques de  les seccions estructurals del ferm depenen dels següents aspectes, en 
primer lloc de la categoria del trànsit, i en segon lloc de les característiques dels materials. 

 En referència a  la categoria de trànsit, també es valora  l’estimació del mateix any de posada 
en  servei. En particular  la  secció de  ferm es determinarà en  funció de  la  Intensitat Mitjana 
diària de vehicles (IMDp) en el any de posada en servei. 

En relació als materials utilitzats, no només es fa referència a les característiques dels materials 
sobre  els  quals  queda  assentada  l´esplanada,  també  es  té  en  compte  la  disponibilitat  dels 
materials a la zona d´obres per optimitzar el màxim el pressupost. 
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3.3.2‐ Definició de la secció dels ferms 

La  selecció  del  tipus  de  ferm més  adient  es  basa  en  les  relacions  existents  entre  les 
intensitats de tràfic pesat  i el deteriorament admissible al final de  la vida útil del ferm, per a 
cada tipus de secció estructural 

A les Figures 6 i 7 es  mostren les seccions de ferm en funció del trànsit previst i la categoria de 
l’esplanada. Els gruixos de capa que es recullen són sempre els mínims admissibles. El criteri és 
seleccionar la solució més adequada tècnica i econòmicament. 

Les seccions es designen mitjançant  un numero de tres o quatre xifres:  

‐ La primera  (si  són  tres  xifres) o  les dues primeres  (si  són quatre  xifres)  indiquen  la 
categoria del trànsit, deT00 a T42.  

‐ La penúltima xifra indica la categoria de l’esplanada, de  E1 a E3.  
‐ L´última xifra indica el tipus de ferm: (1) mescles bituminoses sobre capa granular (2 ) 

mescles bituminoses sobre terra ciment.  (3) mescles bituminoses sobre grava ciment 
construïdes sobre terra ciment (4) paviment de formigó.  
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Figura 6. Seccions de Ferms per a la categoria de trànsit T00, T0, T1 i T2.  

Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 
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Figura 7. Seccions de Ferms per a la categoria de trànsit, T31, T32, T41 i T42.  

Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 

4.‐ PAVIMENTACIÓ 

4.1‐ Situació actual  

Actualment, tant la zona on es preveu construir l´EDAR com la zona  del camí d´accés es troben 
en el seu estat natural, és a dir amb la vegetació autòctona i un fort desnivell. Es preveu que el 
camí d´accés sigui exclusiu per a la depuradora. 
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Figura 8. Ubicació del camí d´accés des del carrer 21. Font: GoogleMaps 

4.2‐ Solució adoptada 

Segons  l´apartat 3.2 Esplanada del present annex, es    considera el  supòsit  restrictiu de que 
l´esplanada  serà  E1  (característiques  a  la  Figura  3),  i  per  inducció  de  l´estudi  geològic  es 
suposarà  que  es  tracta  d´un  sòl  inadequat  o  marginal  (Figura  4).  Amb  aquesta 
combinaciól´esplanada  requerirà  dues  capes  de  sòl  estabilitzat  in  situ  (sòl  estabilitzat  amb 
ciment in situ; segons Art. 512 del PG‐3) de 60 centímetres. 

 

Figura 9. Esplanada. Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 

La  categoria  de  tràfic,  segons  els  criteris  establerts  a  l´apartat  3.1  Categoria  del  trànsit  del 
present annex, es suposarà que serà de classe T42. Segons  la Figura 2,  la  IMDp per aquesta 
categoria ha de ser  inferior a 25Vehicles pesats/ dia, un  llindar raonable  ja que es considera 
que aquest camí serà exclusiu per accedir a les instal∙lacions de l´EDAR. 

Tenint en compte el tipus d´esplanada i la categoria de trànsit, segons la Figura 7 el paviment 
haurà de tenir una capa intermitjatot u de 20 centímetres, i una capa de formigó de ferm de 10 
centímetres, esdevenint un ferm rígid de tipus 4214. 
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Figura 10. Ferm per capes. Font: Ampliació Normativa 6.1 IC (2003) 

Com es considera una zona poc plujosa (Zona 6) les juntes no es segellaran. 

5. PAVIMENT PER AL RECINTE DE L´EDAR 

5.1 Paviment per al tràfic de vehicles 

El paviment de l´EDAR es realitzarà en paviment asfàltic perquè presenta bona aparença visual 
i uns acabats constructius de millor comportament davant de l´aixecament de la pols, respecte 
a superfícies no tractades amb paviment. 

5.2 Paviment per al tràfic de persones 

Es  projectarà  una  vorera  al  voltant  dels  edificis  de  l´EDAR,  amb  una  amplada mínima  d´un 
metre. A les entrades dels edificis hi haurà gual per afavorir el pas de peatons. 

La vorera presentarà les següents característiques: 

‐ Panot hidràulic antilliscant, 20 x 20 x 40 cm. 
‐ De 2 a 3 centímetres de morter de ciment M‐40. 
‐ 10 centímetres de formigó HM‐20 
‐ 15  centímetres  de  Subbase  granular  tot‐u  artificial  compactada  al  98%  Proctor 

Modificat. 
 
 

 

Figura 11. Panot hidràulic. Font: http://www.terrazoshvg.com 
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Els vorals i rigoles tindran les següents característiques: 

‐ Voral prefabricat de formigó de 25 x 15 x longitud lliure centímetres. 
‐ Rigola hidràulica de color blanc de 16 x 30 x longitud lliure centímetres. 
‐ 25 centímetres de formigó base HM‐20. 

 

 

Figura 12. Voral de formigó prefabricat. Font: www.conorsa.es 

 

 

Figura 13. Rigola hidràulica. Font: www.conorsa.es 
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1. INTRODUCCIÓ 

La  futura  execució de  les obres previstes per  aquest projecte  suposarà,  en el  seu moment, 
l'ocupació  definitiva  d'unes  superfícies  de  terrenys  que  en  l'actualitat  pertanyen  a  unes 
determinades  titularitats  o  propietaris,  així  com  l'ocupació  temporal  o  servitud  d'altres 
terrenys que  són necessaris afectar durant  l'execució de  les obres però que, posteriorment, 
podran romandre amb  la seva actual titularitat durant  la  fase d'explotació de  la depuradora. 
Cal  tenir  en  compte  que  en  els  terrenys  a  ocupar  poden  existir  en  l'actualitat  determinats 
serveis.  

Els terrenys en qüestió han de ser expropiats sota la “Ley de Expropiación Forzosa” del 16 de 
Desembre de 1954, article 15.16 del  reglament. És un  instrument  jurídic que anul∙la el dret  
dels  propietaris  sobre  determinats  béns,  de  forma  total  o  parcial.  Per  executar‐lo,  cal  una 
causa d´activitat pública per complir els interessos de la comunitat. 

L’objectiu d’aquest annex és donar a conèixer els béns afectats per l'execució de les obres, els 
titulars dels mateixos així com l'import total de les indemnitzacions que s'han d'abonar.  

2. CRITERIS ADOPTATS. 

Per l’execució del projecte de referència es tindran en compte tres tipus d’ocupacions:  

2.1 Expropiacions.  

S’expropien plenament  les superfícies que ocupa  l’EDAR. També s’expropiarà el camí d’accés. 
Els terrenys d´expropiació que quedin dins de la zona de servitud es consideraran com a tal, i 
tant sols tindran denominació de terrenys expropiats aquells que excedeixin aquesta zona. 

2.2 Servituds  

S’han considerat totes les servituds derivades de la reposició dels serveis afectats, així com les 
del col∙lector d’arribada a  l’EDAR amb una  franja de 1,5 m a banda  i banda de  l’eix.   Queda 
establida  la  servitud  de  pas  perpètua,  que  serà  utiilitzada  per  la  construcció,  vigilància  i 
manteniment de les instal∙lacions. 

Quedarà prohibida  la realització d´explotació agrària a una profunditat superior a 50 cm a  la 
franja de terreny senyalada. Tampoc es podrà plantar arbres ni plantes. 

Tampoc es permetrà  l´aixecament d´edificis ni  construccions  ,  tampoc  recollida de  terres ni 
realització de desmunts, encara que sigui de caràcter temportal. 

2.3 Ocupacions temporals.  

Les ocupacions  temporals són  les  franges necessàries per a  l’execució de  les obres durant el 
temps de construcció, pel pas de maquinària,  l’aplegament de materials. En aquest cas, com 
que es tracta d´un relleu complicat, la franja d´ocupació temporal seran dues línies paral∙leles a 
la franja d´expropiació del camí d´accés i terrenys. 
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3 EXPROPIACIONS I SERVITUDS  

3.1.Resum de les ocupacions   

 

La informació relativa als terrenys als que es fa referència correspon al Sistema de Informació 
Geogràfica de Parcel∙les Agrícoles (SIGPAC) del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí; i de la 
oficina virtual del Cadastre. 

A  la  següent  taula es  resumeixen  les dades de  la parcel∙la obtingudes  segons  les dues  fonts 
abans esmentadades:  

Nom  Les alsinetes 
Referència  08121A03700029 
Polígon  37 
Parcel∙la  29 
Classe  Rústega 
Ús  Agrari 

Superfície (m2)  65498 
Taula 1. Resum de la fitxa de la parcel∙la. Font: Cadastre 

S’han  considerat els  criteris  citats en els punts anteriors per  tal de delimitar  les  franges  i  la 
superfície ocupades. A la figura 1 es mostra un petit esquema de les superfícies expropiades. 

 

Figura 1 Esquema de les superfícies a expropiar.  Font: Elaboració pròpia 
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3.2. Valoració econòmica de les expropiacions.  

Per a fer  la valoració de  les afectacions en expropiacions s’ha trobat  la superfície afectada de 
cada tipus d’afectació,  i tenint en compte  la classificació del sòl s’ha valorat segons els preus 
estimatius de la taula 2.  

CRITERI  ELEMENT  m2  €/m2  COST (€) 

Servitud de pas  Cami/Col∙lector  1500  0,5  750 
Ocupació temporal  Cami/Col∙lector  400  0,25  100 

Parcel∙la  Emplaçament EDAR  4400  1  4400 

TOTAL  5250 
Taula 2. Estimació dels costos d´expropiació. Font: Elaboració pròpia 

Tal com es pot apreciar a la taula, el cost estimat de les expropiacions  serà de 5250 €. 

4. SERVEIS AFECTATS  

4.1 Objecte.  

Aquest  annex  té  per objecte  la  valoració de  les obres necessàries per  a  la  realització  de  la 
construcció de  l’estació depuradora d’aigües residuals de  la Urbanització Les Pinedes de Sant 
Elies. 

4.2 Treballs desenvolupats.  

Es descriu en aquest capítol  l’estudi realitzat sobre  les  instal∙lacions  i serveis, siguin públics o 
privats,  que  les  obres  del  projecte  obligaran  a modificar  o  bé  restituir.  S’ha  efectuat  una 
recopilació dels serveis que poguessin veure’s afectats per  l’execució de  les obres des d’una 
inspecció visual “in situ” i de consultes amb l’Ajuntament.  

4.3 Resum d’afeccions.  

4.3.1 Línies elèctriques.  

A l’àmbit del present projecte no existeix cap línia que es vegi afectada per la obra de l’EDAR ni 
pel col∙lector.  

4.3.2 Afeccions de caràcter municipal.  

A la parcel∙la on es preveuen les actuacions  i al llarg del recorregut del col∙lector no s’influeix 
en cap altra xarxa de serveis dels municipi.  

4.3.3 Conduccions de gas.  

Al poble no hi ha cap servei de GAS NATURAL, i per tant no hi ha cap instal∙lació que es pugui 
veure afectada en la zona de projecte.  

4.4 Valoració.  

Donat que no es produeix cap afecció sobre els serveis existents no s’ha previst cap partida al 
pressupost general del projecte per a aquest concepte.  
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1.‐ INTRODUCCIÓ 

En el present annex es determinaran els aspectes que giren al voltant de l´obra civil, necessaris 
per completar  la  instal∙lació  i completar  la seva  funcionalitat. En aquest sentit, s´abordarà  la 
inclusió  de mobiliari  urbà  al  terreny  de  l´EDAR,  la  jardineria  i  les  escomeses  de  serveis  pel 
correcte funcionament de l´estació. 

2.‐ MOBILIARI URBÀ 

2.1‐ Tanca de seguretat 

Les  instal∙lacions  s´asseguraran mitjançant  una malla  galvanitzada  simple  de  torsió,  de  dos 
metres d’alçada, amb postes cada tres metres. Es muntarà sobre un mur de contenció de 20 
cm  de  gruix  en  la  façana  de  l’estació  depuradora.  Per  l’accés  a  l’estació  de  tractament  es 
disposarà d’una porta metàl∙lica de 5,00 m de longitud d’obertura manual.  

2.2‐Bancs 

Es col∙locaran bancs d´estil urbà en un racó informatiu que es pretén crear. En aquest racó es 
presentaran  panells  d´informació  relativa  al  procediment  de  depuració,  adreçat  a  persones 
que es puguin apropar a  les  instal∙lacions, o bé com a zona de descans pels treballadors. A  la 
Figura 1 es mostra un banc tipus: 

 

Figura 1. Banc tipus. Font: www.logismarket.com 
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2.3‐ Papereres 

Les  papereres  seran  de  tipus  urbà,  al  voltant  del  panell  informatiu  i  dels  bancs. D´aquesta 
manera es facilita el manteniment de les instal∙lacions.  

 

Figura 2. Paperera tipus. Font: www.logismarket.com 

2.4‐Enllumenat 

Durant l’explotació es pretén aprofitar les hores de llum natural per a desenvolupar les feines 
en  la planta. No obstant, es necessari  la  instal∙lació d’una xarxa de enllumenat que permetrà 
identificar els vials i els edificis. 

Tal com s´ha vist en l´annex 13. Càlculs elèctrics, l’enllumenat viari es resoldra mitjançant llums 
Aitrace‐1‐ iReflec 100. Els fanals tenen 7 metres d´alçada, i es disposaran cada 20 metres.  

Al voltant dels edificis la iluminació serà més intensa amb l´objectiu de facilitar el moviment de 
persones i vehicles, ja que seran les zones de més trànsit. 

3‐ JARDINERIA 

Per  disminuir  l’impacte  ambiental  que  genera  l’ocupació  d´una  superfície  rural  per  a  la 
construcció  de  l’EDAR  es  plantarà  vegetació  en  el  perímetre  interior  per  el  que  discorre  la 
tanca.    

Les espècies s’han projectat segons els següents criteris: consum hídric reduït, característiques 
edafològiques del terreny, característiques climàtiques de  la zona,  facilitat de manteniment  i 
disponibilitat. 

Seleccionarem la espècie de boj (Buxus semervirens). Aquesta planta s’adapta perfectament a 
les característiques específiques de  la zona, és de fàcil de manegar  i conservació  i té un baix 
cost. La seva altura i diàmetre ronda el 1.5 m. És del tipus mediterrani. 
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Figura 3. Buxus semervirens. Font: www.eljardinonline.com 

L´espècie d´arbust brezo s´utilitzarà per cobrir  la  tanca exterior, de manera que quedi millor 
adaptada al medi. 

 

Figura 4. Espècie d´arbust brezo amb flor blanca. Font: www.consultaplantas.com 

També  es plantaran  arbres  en  determinades  zones del  tipus  castany  (Castanea  sativa)  amb 
l´objectiu d´aconseguir una millor adaptació de la planta depuradora al paisatge.  
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Figura 5. Castanea sativa. Font: www.consultaplantas.com 

El recipient on es disposaran les plantes serà un instrument urbà, tal com es mostra a la Figura 
6. Els arbres, evidentment, es plantaran directament a terra. 

 

Figura 6. Castanea sativa. Font: www.consultaplantas.com 

 

 

4.‐ MUR PERIMETRAL 

El mur  perimetral  serà  el  que  quedi  integrat  amb  el medi.  S’opta  pel  recobriment  del mur 
perimetral de pedra, acompanyant de  la vegetació anteriorment mencionada. El disseny del 
mur perimetral es detallarà als plans d’urbanització.  

5.‐DRENATGE SUPERFICIAL 

Es  construirà  un  sistema  de  drenatge  superficial  per  a  tota  la  superfície  de  la  planta 
depuradora amb  l’objectiu d’evacuar  les aigües de  la pluja a  l´exterior de  la EDAR, evitant  la 
formació d´acumulacions d’aigua.  

Es proporcionaran un petit bombeig al vial interior de la planta per a poder conduir l´aigua dels 
laterals  i que aquesta quedi recollida als embornals gràcies a  la petita pendent atorgada a  la 
parcel∙la de la EDAR. Els embornals de la calçada són sifònics i la canonades utilitzades són de 
PVC amb diàmetre  DN315.  
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6.‐ SANEJAMENT 

A    l´edifici  de  control  es  generaran  aigües  residuals    procedents  dels  lavabos,  la  neteja  del 
personal  i dels  instruments. Tota aquesta aigua contaminada es conduirà a una canonada de 
PVC de 75 mm de diàmetre fins al pou de gruixuts.  

7.‐ ESCOMESES 

La  planta  depuradora  necessitarà  subministrament  elèctric,  telefònic,  i  aigua  potable.  Serà 
necessari contactar amb les empreses gestores de cada servei per a realitzar les contractacions 
i  obres  corresponents.  Aquestes  seran  programades  de  manera  que  no  afectin  el 
desenvolupament de l’obra.  

7.1‐ Proveïment d’aigua.  

L’aigua  potable  s’obtindrà mitjançant  una  connexió  a  la  xarxa  general  d’aigua  potable  que 
proveeix la Urbanització de Les Pinedes de Sant Elies. La canalització tindrà una longitud d´uns 
200 metres, serà de PEAD i anirà soterrada. Aquesta canalització es connectarà amb un dipòsit 
d’aigua situat en el magatzem de  la estació depuradora  i es distribuirà mitjançant un grup de 
pressió. 

7.2‐ Electricitat 

La connexió amb la xarxa elèctrica es farà mitjançant una prolongació de la xarxa que proveeix 
la Urbanització de Les Pinedes de Sant Elies, de manera que caldrà contactar amb  l´empresa 
subministradora. La  línea elèctrica discorrerà soterrada en  tota  la seva  longitud aprofitant  la 
rasa creada per el col∙lector i per el proveïment d´ aigua potable.   

7.3‐ Telefonia 

La línea telefònica procedirà del poble de la Urbanització de Les Pinedes de Sant Elies.  
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1. INTRODUCCIÓ 

En  aquest  annex    es  farà  una  estimació  dels  costos  de  posada  en  servei,  explotació, 
conservació i manteniment de l´ EDAR de la urbanització de Les Pinedes de Sant Elies; objecte 
d’ aquest projecte.  

2. DADES TÈCNIQUES 

A  continuació  es  farà  un  petit  resum  dels  requeriments  que  ha  de  complir  el  sistema  de 
sanejament de la urbanització Les Pinedes de Sant Elies. 

Paràmetre  Valor 

Població (hab)  700 
Dotació (l/hab∙dia)  150 
Cabal mig diari (m3/ dia)  178,54 
Cabal mitja horari (m3/ dia)  7,24 
Cabal punta horari (m3/ dia)  22,31 
Cabal mínim horari (m3/ dia)  3,71 
Cabal de dilució (m3/ dia)  29,76 

Taula 1. Paràmetres de disseny de l´ EDAR de Sant Elies. Font: Elaboració pròpia 

La contaminació prevista en els cabals, per una dotació de 150  l /   hab∙dia  i una població de 
700 habitants (Annex 2. Estudi demogràfic  i Annex 3. Paràmetres de disseny) són les següents:  

Paràmetre  Càrrega (g/hab∙dia) Valor per dotació (mg/l)  Total (kg/dia) 

DQO  120  800  84 
DBO5  60  400  42 
NKT  11  73,33  7,7 
Ptotal  1,8  12  1,26 

MES  70  466,67  49 
Taula 2. Càrregues contaminants de l´ EDAR de Sant Elies. Font: Elaboració pròpia 

Com ja s´ha vist prèviament (Annex 8. Dimensionament de l´EDAR) les característiques exigides 
en l´efluent es resumeixen en les següents taules: 

Paràmetre 

Característiques exigides 

Resultats aplicats (%) Concentració  Percentatge de reducció (%) 

DBO5 Sortida  <25 mg DBO5/l d´O2 70‐ 90  92 
DQO Sortida  <125 mg DQO/l d´O2 75  83 
SS Sortida  <35 mg MES/l   70‐ 90  91 
Nitrògen Sortida  <15 mg Nt/l d´O2     75 

Fósfor total  <2 mg Pt/l      87 
Taula 3. Característiques exigides a l´efluent de l´ EDAR de Sant Elies. Font: Elaboració pròpia 
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Paràmetre  Concentració (%) 

Estabilitat Matèria Sòlida Volàtil (%)  < 55 

Sequetat del fang deshidratat  > 22 
Taula 4. Característiques exigides a l´efluent de l´ EDAR de Sant Elies. Font: Elaboració pròpia 

3. INSTRUCCIONS GENERALS 

3.1 Instruccions de seguretat 

Tots els treballs i activitats relacionades amb el manteniment, la inspecció i la conservació de 
la instal∙lació es duran a terme complint amb la normativa vigent en matèria de Seguretat i 
Salut en el treball.  

‐ Les instal∙lacions elèctriques, compliran el Reglament Electrotècnic.  
‐ Estarà prohibit fumar dins de les instal∙lacions 
‐ Durant la realització dels treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i amb la 

finalitat de protegir‐se de possibles infeccions, estarà prohibit menjar, beure a les 
zones que no estiguin específicament habilitades. Les persones que hagin de realitzar 
treballs en la planta de tractament es rentaran i desinfectaran amb productes 
adequats abans de la ingesta d´aliments.  

‐ L’obertura del quadre de control i manipulació del mateix, restarà a càrrec d´un 
electricista competent.  

‐ En cas de que alguna persona hagi d´accedir a les instal∙lacions per motius de control o 
de reparació, les instal∙lacions es ventilaran prèviament.  

‐ Tota persona que accedeixi a algun dels dipòsits de la instal∙lació, haurà d´estar 
adequadament cordat amb cinturo de seguretat i sota la supervisió d´una altra 
persona que es trobarà fora del tanc. 

3.2 Instruccions de servei  

‐ No es permetrà l´ abocament a la planta de tractament dels següents líquids:  
‐ Aigües  residuals que  continguin benzina, olis, dissolvents  , desinfectants o qualsevol 

altre substancia nociva que tingui un efecte tòxic en el microorganismes.  
‐ Aigua i fang procedents de foses sèptiques.  
‐ Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la mateixa, 

haurà de ser reparat immediatament 
‐ Les reparacions o revisions en les instal∙lacions elèctriques les realitzaran especialistes 

autoritzats al efecte.  
‐ La persona responsable del manteniment de  la  instal∙lació ha d´estar  informada amb 

exactitud sobre el temps de funcionament de l´equip de ventilació forçada.   
‐ Totes  les feines de control  i manteniment,  incidències, reparacions, seran registrades 

en el llibre d´incidències de serveis amb indicació de les dades corresponents.  
‐ Aquestes  instruccions de servei seran entregades en mà a  la persona responsable del 

manteniment.  
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4. GESTIÓ DE L´ EDAR 

L´explotació d´una EDAR comporta una sèrie d´activitats que es poden agrupar en dos apartats 
genèrics,  per  un  costat  les  operacions  de manteniment  i  per  l´altre  costat  les  tasques  de 
conservació. En una EDAR el personal operador de la planta té les següents funcions bàsiques:  

‐ Detectar avaries electromagnètiques o mecàniques 
‐ Actuacions diàries de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobres de 

vàlvules, etc) 
‐ Realitzar les operacions necessàries per una idònia explotació de l´ EDAR.  
‐ Treballs de conservació (pintar elements, manteniment de jardineria, etc) 
‐ Vigilància general de les instal∙lacions.  

 

4.1 Organització del servei 

La política organitzativa  s´estructura  segons una  assignació de  responsabilitats en  funció de 
cada lloc de treball. A grans trets, la organització de la planta es fonamentarà en els següents 
aspectes: 

La determinació del personal necessari s’efectuarà conforme la necessitat de ma d’obra en el 
procediments en que poden descompondre  la Estació Depuradora. Els  llocs de  treball estan 
classificats en:  

Treball  d’explotació, manteniment  i  conservació:  Es  considera  convenient  la  designació  de 
personal  específic  dedicat  exclusivament  al  control  del  funcionament  de  la maquinaria  així 
como de les reparacions que requereixin el pas per taller. Seria convenient disposar d’un oficial 
1º mecànic, un oficial 1º elèctric i un peó.  

Treballs  de  direcció  i  control:  seria  convenient  designar  un  Cap  de  planta  que  realitzes  les 
feines  de  Cap  d’explotació  i manteniment  ,  Administració  i  laboratori.  Seria  titulat mig  o 
llicenciat en Químiques, Biologia o Farmàcia.  

Degut a las reduïdes dimensions de la planta depuradora i per tant el volum de treball requerit 
no  es  considera  aquest  personal  dedicat  totalment  a  jornada  complerta.  Així  es  proposarà 
treball de 10 hores /setmana per al Cap de planta, i 20  hores /setmana per l’oficial mecànic i l´ 
oficial elèctric i una jornada completa pel peó de 40 hores /setmana.  

4.2 Funcions a realitzar segons organigrama tècnic.  

4.2.1‐ Cap de planta 

Tractar‐se  d´una  planta  petita  es  podria  considerar  designar  un  cap  de  planta  amb  una 
dedicació de 10   hores /setmana. Aquesta persona assolirà  les funcions de Direcció Tècnica  i 
Explotació. Les responsabilitats com a director tècnic són les següents: 
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‐ Serà responsable de la gestió administrativa i de personal. 
‐ Serà responsable davant de l’Administració del funcionament correcte de la planta i de 

les funcions que específicament el manin.  
‐ Establirà les consultes necessàries amb els staff tècnics de les entitats col∙laboradores.  
‐ Proposarà  les  propostes  de  les  millores  necessàries  per  a  l’optimització  del 

procediment de la planta.  
‐ Supervisarà la documentació del treball i control. 
‐ S’encarregarà de la tramitació de nomines, assegurances, accidents laborals, etc.  
‐ Controlarà els consums d’aigua, energia elèctrica, etc.  

Les funcions com a Cap d´Explotació es resumeixen a continuació: 

‐ Serà responsable dels treballs de manteniment, conservació, seguretat  i higiene de  la 
Planta.  

‐ Serà responsable del compliment diari de les parts de la planta.  
‐ Portarà a terme les comandes de materials i subministraments‐ 
‐ Realitzarà tot els estudis que siguin necessaris   per a  la  interpretació de  la marxa del 

procés.  
‐ Controlarà els cabals diaris.  
‐ A més,  exercirà  de  Cap  de  laboratori  com  a  responsable  dels  anàlisis,  establin  la 

quantia  i  metodologia  a  seguir,  i  controlant  les  anomalies  i  tot  els  materials  del 
laboratori. 

4.2.2 Oficial 1º Electromagnètic 

S’iniciarà  en  les manuals  de manteniment  dels  equips  e  instal∙lacions  de  la  planta,  i  en  els 
procediments  a  adoptar.  Haurà  de  rebre  formació  i  reciclatge  per  familiaritzar‐se  amb  els 
equips nous que s´incorporin a la planta. 

4.2.3 Peó 

Rebrà una  iniciació en els conceptes operacionals  i de manteniment adequats a  la planta  i en 
les  tasques  rutinàries  associades  amb  les  diferents  unitats  de  tractament  i  elements  dels 
equips. Aquesta instrucció serà competència del Cap de Planta, però també rebrà formació en 
demostracions pràctiques especifiques e  instrucció per part dels subministradors de equips  i 
contractistes en la utilització del seus equips.  
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Més detalladament les funcions a realitzar seran:  

‐ Tenir cura del manteniment i conservació de tota la instal∙lació, sobretot respectant els 
plaços de manteniment. 

‐ Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recavis i gestionarà els estocs dels 
mateixos.  

‐ Realitzarà les operacions de manteniment elèctric i mecànic amb la ajuda del personal 
de planta.  

‐ Es responsabilitzarà de les solucions de les averies que es presenten.  
‐ Adoptarà les mesures oportunes per dur a terme el manteniment preventiu i correctiu.  
‐ Control, vigilància i neteja de equips e instal∙lacions. 
‐ Atendrà les retirades de residus. 
‐ Realitzarà la recollida de transport de mostres. 
‐ Detectarà anomalies. 
‐ Omplirà les caselles corresponents a la fulla de control 
‐ Prepara i vigilarà les dissolucions de poli‐electròlit.  
‐ Col∙laborarà en els treballs de càrrega i descàrrega. 
‐ En finalitzar el torn, haurà de garantir l’ordre i neteja de les diferents instal∙lacions de 

la EDAR 

5. OPERACIONS D´EXPLOTACIÓ , MANTENIMENT I CONSERVACIÓ 

Les operacions d’explotació  i manteniment de  la EDAR de  la Urbanització de Les Pinedes de 
Sant  Elies  es  pot  dividir,  per  una  banda,  en  les  tasques  d´explotació,  manteniment  i 
conservació. D´altra banda, també es poden classificar en funció de la seva periodicitat.  

5.1 Instruccions de servei 

5.1.1 Instruccions Diàries 

‐ Neteja dels sòlids retinguts a l´arribada del tamisat.  
‐ Comprovació del correcte funcionament del tamisat, netejant els possibles restes que 

hagin pogut quedar retingudes.  
‐ Comprovació del funcionament de totes les bombes instal∙lades a la planta que actuen 

com unitats de reserva: capçalera, purga de recirculació i fangs en excés.  
‐ Eliminar les restes que puguin bloquejar el pas de l´aigua a  l´abocador del decantador 

secundari.  
‐ Comprovar el funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs. 
‐ Comprovar que no existeix cap llum d’alarma fosa.  
‐ Anotar totes les operacions de manteniment i avaria reparades en el llibre de registre. 

Moltes  d´aquestes  operacions  es  poden  realitzar  quant  les  instal∙lacions  es  troben  en  un 
funcionament habitual,  i  sovint no  serà necessari  realitzar‐les, després d´haver  inspeccionat 
que tot funcioni correctament. Les operacions de neteja es  duran a terme més d´una vegada 
al dia si es considera necessari,  així com el manteniment de equips o reposició de reactius.  
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5.1.2 Instruccions Setmanals 

‐ Comprovació de tots els quadres de potencia.  
‐ Eliminar les acumulacions de brutícia que poden produir olors.  
‐ Revisar totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles escapades.  
‐ Buidatge del contenidor de residus. 
‐ Realitzar la lubrificació de tots els elements de gir que la planta requereix. 
‐ Comprovar el nivell de lubrificant dels equips de injecció d’aire. 
‐ Netejar les passarel∙les i escales de tots els equips. 
‐ Comprovar el funcionament de tots el motors de reserva. 
‐ Comprovar  el  funcionament  de  tots  els  automatismes  instal∙lats  a  la  planta 

(cabalímetre, sondes d’oxigen). 
‐ Comprovar els equips de dossificació. 
‐ Anotar totes les operacions de manteniment i avaria reparades en el llibre de registre.  

5.1.3 Instruccions Mensuals  

‐ Netejar totes les superfícies, tant  interiors com exteriors, de tota la planta.  
‐ Comprovar els nivells de  lubrificant de  tots equips,  i  canviar‐los en  cas de que  sigui 

necessari. 
‐ Comprovar el pla de lubrificació de tots els equips complint el que sigui necessari.  
‐ Provar el funcionament de tots els equips de protecció de motors elèctrics.  
‐ Realitzar les operacions de jardineria que es consideren necessàries.  
‐ Comprovar l´enllumenat públic.  
‐ Anotar totes les operacions de manteniment i avaria reparades en el llibre de registre 

5.1.4 Instruccions Trimestrals 

‐ Pintar o repintar els equips d´electrodomèstics que es consideren necessari. 
‐ Anotar totes les operacions de manteniment i avaria reparades en el llibre de registre 

5.1.5 Instruccions Anuals 

‐ Pintar totes les superfícies: edifici, escales, passarel∙les, motors, etc. 

5.2  Operacions d´Explotació  

Les operacions d´explotació començaran amb un recorregut per  la planta depuradora, fixant‐
se en diversos aspectes: 

‐ Els  tamisos  i  els  seus  corresponents  cargols  i  premsa  hauran  de  funcionar  segons 
indiquin  les sondes que els accionaran  i per tant segons el pla de automatismes de  la 
planta.  

‐ Les bombes hauran de moure aigua o fang 
‐ Els  diferents  lectors  hauran  de  funcionar  correctament,  de manera  que    es  podran 

realitzar les lectures lògiques en tots els automatismes. En cas contrari, cal trobar allò 
que provoqui la lectura anormal immediatament.  

‐ No s´han de detectar ni punts de olor ni brutícia en tota la planta. 
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‐ Les feines de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta.  

5.2.1 Operacions Diàries 

‐ Lectures dels paràmetres registrats en el control. 
‐ Mesura  i  anotació  dels  paràmetres  següents:  cabal  (entrada,  sortida,  purga  i 

recirculació).  
‐ Oxigen als reactors biològics 
‐ Dosificació de reactius: poli‐electròlito. 
‐ Hores  de  funcionament  de  les  bombes  d’aigua  i  fangs,  així  com  de  la  bomba 

centrífuga.  
‐ Anotació del pH diari de la planta. 
‐ Cabal desviat a by‐ pass 
‐ Comprovació  visual  de  les  característiques  de  fangs  procedents  dels  equips  de 

deshidratació 
‐ Realitzar una revisió d´existències de reactius.  

5.2.2 Operacions Setmanals 

Realització del mostreig i dels anàlisis següents:  

‐ DBO5 en l´afluent i l´efluent. 
‐ DQO  en l´afluent i l´efluent. 
‐ MES en el l´afluent i l´efluent. 
‐ Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment. 
‐ Sol∙licitar els reactius necessaris. 
‐ Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment.  
‐ Comprovar  les  existències  dels  elements  consumibles  en  la  planta  i  reposar  el 

necessari.  

5.2.3 Operacions Mensuals 

‐ Mostreig i comprovació de les anàlisis: una comprovació setmanal.  
‐ Informe  resum  de  dades  mensuals,  tant  de  comportament  de  la  planta  como  de 

manteniment.  
‐ Calibrar les sondes d´oxigen dissolt. 

5.2.4 Operacions Trimestrals 

‐ Comprovar  l´estat  de  la  pintura  dels  equips  electromecànics  i  presa  de  mesures 
oportunes. 

5.2.5 Operacions Anuals 

Realització del mostreig i de les anàlisis següents:  

‐ Humitat del fang. 
‐ Matèria orgànica del fang. 
‐ Matèria mineral del fang. 
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Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista:  

‐ Manteniment. 
‐ Explotació. 
‐ Conservació. 

5.3 Operacions de Conservació  

Els objectius que es persegueixen amb les operacions de conservacions son els següents:  

‐ Limitar l´envelliment del material provocat per l’acció destructora del temps, el clima i 
els actes aliens a la explotació. 

‐ Intervenir abans que el cost de la reparació sigui molt elevat. 
‐ Eliminar o limitar els riscos d’avaria. 
‐ Tenir cura de l´aspecte exterior i estètic de les instal∙lacions.  
‐ Vetllar pel bon ús de la plataforma, accessos, escales, il∙luminació, etc 
‐ Assessorar les decisions en política de noves inversions. 
‐ Suprimir les causes d’accidents greus. 

En determinades ocasions  i sota criteri de  la Direcció Técnica de  la planta es subcontractaran 
total o parcialment les taques de conservació que es consideren oportunes.  

A  continuació  es  mostra  la  relació  d’algunes  de  les  activitats  de  Conservació,  a  mode 
d´exemple:  

‐ Reposició i substitució de vidres i fontaneria. 
‐ Repintat dels elements electromagnètics, baranes i altres materials.  
‐ Comprovacions periòdiques de l´absència de pèrdues en conduccions.  
‐ Retocs de pintura de l’obra civil 
‐ Retocs de fusteria, metàl∙liques vials i urbanització. 
‐ Conservació de la jardineria.  

6. DEFINICIÓ DELS COSTOS CONSIDERATS 

L’explotació,  manteniment  i  conservació  dels  diferents  elements  que  composen  les 
instal∙lacions  originen  una  sèrie  de  costos  que  poden  classificar‐se  com  a  costos  fixos  i 
variables:  

Els  costos  fixos  són  independents dels  volums de  aigua  tractada. Els principals  costos  fixos, 
entre altres, són els següents:  

‐ Costos inicials. 
‐ Costos de manteniment i conservació. 
‐ Costos de personal. 
‐ Costos d’energia elèctrica, en funció de la potencia contractada.  
‐ Costos d’administració i altres. 
‐ Costos de aigua potable.  
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D´altra banda, els costos variables depenen directament dels volums d’aigua tractada, es per 
això  que  no  es  poden  preveure  al  100%,  ja  que  depenen  de  variables  no  constants.  Els 
principals costos variables, entre altres, són els següents: 

‐ Costos d’energia elèctrica. 
‐ Costos reactius. 
‐ Costos de retirada i transport al abocador de residus. 

6.1 Costos fixos 

En  tot el procediment es busca, amb  l´objectiu d´optimitzar els costos econòmics,  reduir els 
costos  fixos  tot  transformant‐los en variables. Els costos de personal suposen  fins el 90% en 
petites depuradores.  

La reducció de personal al mínim  imprescindible per obtenir el correcte funcionament de  les 
instal∙lacions, exterioritzant  la demanda de personal en moments puntuals de treball, es una 
garantia de l’optimització dels costos.  

L´ estudi sobre els costos fixos es centrarà en  les següents premisses:  

‐ El personal de plantilla es el mínim per atendre el servei continu de les instal∙lacions.  
‐ Les  operacions  especials  o  situacions  puntuals  que  requereixin  major  ma  d’obra, 

s’efectuaran mitjançant  el mercat  laboral  o  empresarial,  depenent  de  la  naturalesa 
tècnica del mateix. 

‐ El manteniment  d’us  i  el  preventiu  seran  efectuats  pel  propi  personal,  exceptuant 
aquells que per la seva singularitat tècnica requereixin una marcada especialització.  

‐ El manteniment correctiu, energètic  i ambiental es  repartirà equitativament entre el 
propi personal i les assistències del exterior.  

6.1.1 Costos inicials 

Com a costos inicials es consideren les inversions necessàries per l´inici de l´explotació, que no 
depenen dels cabals tractats (no són variables), però que si poden esdevenir costos fixos per 
poder amortitzar. En aquest cas, els  costos  inicials es  resumeixen en  la  següent  taula, on  la 
furgoneta i les eines de manteniment i jardineria es suposen amb una amortització del 8% per 
un període de temps de 8 anys. 

ELEMENTS  PREU (€)  PAGAMENT 1R ANY (€) 
Eines de manteniment i jardineria  1200  162 
Vehicles  12000  1.131,10 

TOTAL PRIMER ANY  1293,1 
Taula 4.  Costos inicials.  Font: Elaboració pròpia 

6.1.2 Costos de personal 

En  els  costos  personals  s’inclouen  els  derivats  de  la  retribució  dels  tècnics,  operaris  i 
administratius en tota la seva extensió: nòmina, seguretat social, complements... etc.  
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En  relació  al  personal  de  l’explotació,  la  política  a  seguir  serà  establir  un mínim  operatiu  y 
subcontractar els serveis exteriors que siguin necessaris ( jardineria, neteja, pintura, etc..) 

El numero mínim d’operadors serà aquell que pugui garantir la presencia de personal 16 hores 
al dia tots els dies de l’any. Per tant, la plantilla estarà composada per:  

‐ 1  Cap  de  planta  (cap  d’explotació,  conservació  i  manteniment): 
10h/setmanals. 

‐ 1 Oficial de 1ª mecànic: 20 h/ setmanals 
‐ 1 Oficial de 1ª elèctric: 10h/setmanals. 
‐ 1 Operador: 40 h/setmanals 

FUNCIÓ  DEDICACIÓ (h/setmana) SALARI (€/any)  COST ANUAL (€/any) 

Cap de planta  10  50.000  12.500 

Oficial de 1a mecànic  20  20.000  10.000 

Oficial de 1a elèctric  10  20.000  5.000 

Operari  40  16.000  16.000 

TOTAL  43.500 
Taula X. Costos de personal. Font: Elaboració pròpia 

6.1.3 Costos d´ energia elèctrica 

Existeix un cost d’energia elèctrica en  funció de  la potencia contractada que es  independent 
dels cabals tractats.  

Atenen el dimensionament de les diferents instal∙lacions, la potencia a instal∙lar i el cost anual 
energètic es:  

POTÈNCIA A INSTALAR (kW) PREU (€/Kw ∙ MES)  COST (€/ ANY) 

92  2,5  2760 
Taula 6.‐ Costos en energia elèctrica 

6.1.4 Costos de manteniment i conservació 

El manteniment  i  conservació  consisteix  en  planificar  l´execució  i  el  control  de  les  accions 
necessàries per assegurar que  tots els elements de  les  instal∙lacions  (estructura, equipament 
electromecànica...) es mantinguin operatius, amb l´objectiu de perllongar la vida útil de tota la 
instal∙lació. 

Les tasques de manteniment es poden resumir en els següents objectius genèrics: 

‐ Reduir les reparacions d’emergència, eliminant o limitant els riscos d’avaria. 
‐ Reduir parades no programades dels equips, i la durada d´aquestes.  
‐ Reduir la pèrdua de rendiment per problemes en els equips. 
‐ Perllongar la vida útil dels equips fent reparacions o adequant‐los quan sigui necessari. 
‐ Assegurar la minimització dels costos. 
‐ Regularitzar els treballs de manteniment.  
‐ Permetre l´execució de les reparacions en la millors condicions.  
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‐ Evitar el consum elèctric excessiu.  
‐ Disminuir riscos d’accidents.  

Les tasques de conservació giren al voltant dels següents objectius: 

‐ Limitar  l´envelliment de  les  instal∙lacions que provoquen  l’acció dels elements  i actes 
aliens a l’explotació al llarg del temps. 

‐ Tenir cura de l´aspecte exterior de les instal∙lacions i edificis.  

Tot  i que ambdós punts de vista semblen coincidents, el manteniment a d´enfrontar‐se a  les 
accions destructives derivades de  la pròpia activitat de  les  instal∙lacions. La conservació, per 
contra, s’enfrontarà a les accions del medi , climatologia... 

Les tasques de manteniment seran de cinc tipus: Manteniment d’Us, Manteniment Preventiu, 
Manteniment Correctiu, Manteniment Modificatiu i Manteniment Energètic i Ambiental. 

‐ Manteniment d’Us: es aquell que efectuarà el personal operador de les instal∙lacions, i 
que  inclou canvis periòdics d’oli, prémer cargols de ancoratges,  tensat de corretges, 
verificació a primera escala de vibracions, sorolls, escalfaments, etc. Fonamentalment 
recollir els costos d’oli, greix,  ferreteria, etc. En  resum, material  fungible de primera 
necessitat.  
 

‐ Manteniment Preventiu: es desenvolupa per personal qualificat que tracta mitjançant 
operacions de substitució periòdiques (determinades pel control d´alguns paràmetres) 
allargar  la  vida  útil  dels  equips,  reduir  les  avaries  i  incrementar  la  disponibilitat  i 
fiabilitat de les maquines.  
 
Per  quantificar  els  costos  de manteniment  preventiu,  caldrà  recollir  els  costos  de 
recanvis fungibles elèctrics, mecànics, i una part important de les partides de recanvis 
elèctrics  i mecànics.  A més,  també  s´hauran  de  tenir  en  compte  els  costos  de  la 
partida de contractes exteriors de les instal∙lacions que requereixen personal altament 
qualificat.  
 

‐ Manteniment  Correctiu:  es  desenvolupa  per  personal  qualificat,  amb  l´objectiu  de  
restituir l´operativitat de la maquinària mitjançant la substitució de peces. Es compren 
l´aleatorietat d´ aquest desgast, que depèn de factors tan diversos com la qualitat de 
l´equip, la qualitat del manteniment preventiu, el temps de funcionament i el nivell de 
prestació sol∙licitat...etc  
 

‐  Manteniment  Modificatiu:  es  desenvolupa  per  personal  altament  qualificat,  per 
tractar d´allargar  la vida útil de  les  instal∙lacions mitjançant operacions de canvis de 
disseny, millores...etc. Per poder valorar els costos del manteniment modificatiu cal 
recollir  costos  de  vàlvules,  conduccions,  peces  especials,  part  dels  contractes 
exteriors.... 
 

‐ Manteniment Energètic i Ambiental: es desenvolupa per personal altament qualificat, 
amb l´objectiu d´optimitzar el consum energètic i minimitzar el impacte ambiental.  
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Les tasques de sistema de conservació seran: 

‐ Revisió de l’obra civil, edificis i aspectes exteriors de les instal∙lacions.  
‐ Neteja dels elements citats. 
‐ Repintat de edificis, estructures i equips.  
‐ Reparació dels defectes dels edificis i les instal∙lacions afins als mateixos.  
‐ Conservació de jardí, arbres i flors.  

La  determinació  dels  costos  anuals  per  aquests  conceptes  es  realitzarà  en  funció  de 
l´experiència en altres plantes depuradores de dimensions similars.  

La  valoració  de  la  vida  útil  d´un  equip    es  farà  des  d´un  punt  de  vista  econòmic,  ja  que 
tècnicament es poden fer reparacions i canvi de peces fins arribar a un punt en que cap de les 
peces  siguin  originals.  Ara  bé,  s´ha  de  determinar  quan  econòmicament  és  més  rentable 
canviar un equip que mantenir l´existent, un cop aquest està amortitzat i amb el pas dels anys 
els costos de manteniment han augmentat. 

El criteri a l´hora de decidir renovar un equip, de forma simplificada, serà mitjançant la següent 
expressió: 

     

Equació 1. Criteri de renovació d´equips. Font: “Valoración de instalaciones industriales”, A. Marston, R. 
Winfrey i J. Hempstead (1969). 

On 

• MV = cost del manteniment del equip vell 

• HV = hores anuals de funcionament del equip vell 

• CV = cost del equip vell. 

• NV = producció horària del producte 

• MN = cost del manteniment del equip nou. 

• HN = hores anuals de funcionament amb l’equip nou 

• CN = cost del equip nou. 

• NN = producció horària del producte 

• P = preu de venta del producte. 

• A = amortització que falta per realitzar el equip vell. 

• F = factor anual de amortització  

El primer terme recull els costos associats a l´equipament vell. Per un costat, el cost inicial i la 
seva amortització, en segon  lloc el cost de manteniment  i per últim  la diferència relativa a  la 
producció d´aquest  equip.  El  segon  terme de  la desigualtat  fa  referència  al potencial  equip 
nou,  tenint  en  compte  l´amortització  que  podria  arribar  a  quedar  de  l´equip  anterior.  Els 
termes de producció serveixen per reflectir els beneficis de  la  inversió en cas d´existència de 
noves tecnologies. 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

15 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

El cost de manteniment d’equip es un valor variable al llarg de la seva vida, però per efectuar 
el estudi del cost de l’aigua depurada, cal simplificar una mica el problema posant un cost mitja 
anual de manteniment. 

Normalment es considera que el valor mitja en Obra Civil oscil∙la entre el 0,2 y el 0,3 del valor 
actualitzat de  la  instal∙lació  i para els equips electromecànic aquesta variació esta entre   2 a 
3,5%. Ara bé, els coeficients que s’estableixen  la  terminació de  l’obra  fins el primer o segon 
any  de  funcionament  son  lògicament menors  estant  compresos  en  el  nostre  cas  entre  els 
següents valors:  

‐ Coeficient conservació Obra Civil: 0,05 a 0,1% 
‐ Coeficient manteniment equips electromagnètics: 0,75 a 1,5% 

 

Tenint en compte els coeficients abans exposats,  i  la despesa en Obra civil  I en Equipaments 
electromecànics, els costos de manteniment es resumeixen en la següent taula: 

CONCEPTE  COST EXECUCIÓ (€)  REPERCUSSIÓ (%) COST MANTENIMENT (€/ANY) 

Equips electromecànics  232277  1  2322,77 
Obra civil  226075  0,65  1469,49 

TOTAL  3792,26 
Taula 7. Costos de manteniment. Font: Elaboració pròpia 

6.1.5 Altres despeses 

Es consideren una sèrie de costos que no son directament imputables a la planta de depuració, 
però  que  són  necessaris  per  el  seu  correcte  funcionament  i  desenvolupament,  ja  sigui  en 
adquisició de productes, materials o el pagament de serveis. 

ALTRES DESPESES  €/any 

Assegurança de responsabilitat civil  350 
Pla de prevenció i mesures correctores  400 
Inspeccions elèctriques  150 
Gestoria de personal  200 
Material d´oficina  240 
Telefonia telecontrol  300 
Mòbils  400 
Equipaments treballadors (vestuari, seguretat…)  150 
Desplaçaments  700 
Conservació i jardineria  1200 
Material fungible  250 
Neteges  1200 
Material fungible laboratori  120 
Aigua  330 
Analítica externa  2400 

Servei camió cuba  700 
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Figura 1. Representació de les despeses fixes de la planta. Font: Elaboració pròpia 

6.2 Costos variables  

Els costos variables es valoren en dependència del rendiment de l´explotació, i giren al voltant 
de la despesa en energia elèctrica, en químics i reactius i per últim en la gestió dels fangs. 

6.2.1 Despesa d’energia elèctrica 

El consum d’energia  s’ha detallat en  l´Annex 13: Càlculs elèctrics, on  s’obtenen els  següents 
resultat de l´ energia necessària per el funcionament de la planta:  

ENERGIA CONSUMIDA (kWh/dia)  PREU (€/kW)  COST (€/ ANY) 

229,5  0,085  7120,2375 
Taula 11. Despesa en energia elèctrica. Font: Elaboració pròpia 

6.2.2 Despesa en productes químics i reactius 

El preu unitari del polielectròlit catiònic (assecat mecànic ) es de 3,2 €/kg, amb una dosificació 
de 8 quilograms de polielectròlit per cada tona de fang assecat, amb una producció anual de 
7.15 tones de fang, la despesa anual es resumeix en la següent taula: 

DESPESA POLIELECTRÒLIT   Valor 

Pes de fangs assecats (Kg/dia)  19,6 
Dosificació prevista (Kg polielectròlit/Tn de fang)  8 
Consum anual (kg polielectròlit /any)  57,23 
Despesa producte comercial (€/kg)  3,2 
Despesa anual prevista (€/any)  183,14 

Taula 12. Despesa en electròlit. Font: Elaboració pròpia 

6.2.3 Despesa en retirada i transport a abocador de residus sòlids i fang 

La despesa d’evacuació de residus recullen tot el que fa referència als subproductes obtinguts: 
residus  sòlids,  sorra, greix  i  fang,   que per els  seu volum  son  significatius. En primer  lloc es 
calcularan  els  requeriments  d´evacuació  del  pretractament,  i  en  segon  lloc  l´evacuació  del 
secundari.  

  6.2.3.1 Retirada de sòlids i fangs del pretractament 

Segons  l´Annex 8. Dimensionament del procés,  la producció de  residus del pretractament es 
resumeix en la següent taula, ja que l´extracció de sorres i greix es farà en el mateix element.  

RETIRADA DE SÒLIDS I FANGS AL PRETRACTAMENT 

Volum sorra (m3/any)  29,35 
Volum greix (m3/any)  3 

Volum pou de gruixos (m3/any)  3,65 

Total (m3/any)  36 
Taula 13. Resum de producció de residus del pretractament. Font: elaboració pròpia 
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Aquests  residus  es  dipositen  en  4  contenidors  de  1,5 m3  de  capacitat,  de manera  que  la 
capacitat  total dels  contenidors  és de 6 m3. Per  aquest motiu,  la  freqüència de  retirada de 
residus serà de 6 vegades l´any. 

Els costos de cada viatge d´un camió per retirar els residus, tenint en compte el  lloguer de  la 
maquinària, el xofer...es quantifica al voltant dels 200 € per viatge. De manera que els costos 
de retirada de sòlids i fangs del pretractament seran 1200 € anuals. 

6.2.3.2 Retirada de sòlids i fangs del tractament secundari 

El volum de l´espessidor de fangs és de 21 m3 (Annex 8. Dimensionament de l´EDAR), amb un 
temps de permanència de 28 dies. Suposant que els camions  tenen una capacitat de 15 m3, 
caldran dos viatges per cada  retirada, o  fer més viatges a  l´any deixant  l´espessidor amb un 
terç  de  la  seva  capacitat.  La  segona  opció  és mes  econòmica, malgrat  el  supòsit  de  què  el 
segon viatge en un mateix buidatge sigui un 75% mes econòmic (menor cost marginal).  

En el primer cas (buidatge complet de  l´espessidor, dos viatges del camió), seguint el supòsit 
anterior de 200€ viatge, el primer viatge tindria un cost de 200 €, i el segon un cost de 50 €. És 
a dir, buidar  l´espessidor, requerint dos viatges de  la cuba, tindria un cost de 250 €. Ja que el 
temps de retenció és de 28 dies, es requeririen 13 buidatges anuals, de manera que el cost, en 
aquest supòsit, seria de 6500 € anuals. 

En el segon cas, es tindrà en compte un únic viatge del camió, de manera que el buidatge de 
l´espessidor és  incomplet. Els 13  viatges anuals  requerits anteriorment, assimilant que  cada 
viatge per eliminar 21 m3 en realitat eliminarà 15 m3 (un factor de conversió), el camió haurà 
de fer 19 viatges per buidar anualment l´espessidor. Amb el supòsit de cost unitari anterior, la 
despesa en aquest cas seria de 3800 m3, és a dir un 40% més econòmic. 

 En aquest sentit, econòmicament és mes raonable el segon cas, en que es redueix el temps de 
permanència del fang un 30 %, però tenint en compte que el fang més vell estarà gairebé 60 
dies, l´efecte sobre l´assecament no serà un 30 % més gran. 

6.2.4. Resum de despesa variable.  

A la Taula 14 es resumeixen les despeses variables calculades anterioment: 

DESPESA VARIABLE  €/any  % 

Despesa elèctrica  7120,24  57,87% 
Despesa polielectròlit  183,14  1,49% 
Despesa en retirada  5000  40,64% 

Total  12303,38  100,00% 
Taula 14. Resum de despeses variables. Font: elaboració pròpia 

Per  tant,  anualment  la  despesa  variable  ascendirà  a    12300  euros/any,  distribuïda  de  la 
següent manera:  
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8. PRESSUPOST PER EL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

A continuació es mostra el pressupost de la despesa anual per contracte per el coneixement de 
l’Administració:  

CONCEPTE  QUANTITAT 
Pressupost d´Execució Material  73.933,94 € 

Despesa General (13%)  9.611,41 € 
Benefici Industrial (6%)  4.436,04 € 

SUBTOTAL  87.981,39 € 
IVA ( 7%)  6.158,70 € 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE  94.140,08 € 
Taula 16. Pressupost d´execució per contracte. Font: elaboració pròpia 

El pressupost d’execució per contracte de  l’explotació  i manteniment anual de  la depuradora 
d’aigües  residuals  de  la  urbanització  Les  Pinedes  de  Sant  Elies,  al  municipi  de  Mediona,  
ascendeix  a:  NORANTA‐QUATRE  MIL  CENT  QUARANTA  EUROS  AMB  VUIT  CÈNTIMS 
(94.140,08 €). 
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1.‐ INTRODUCCIÓ 

En  el  present  annex  es  descriuran  de  manera  general  els  processos  constructius  més 
importants  que  es  duran  a  terme  a  l´execució  de  les  obres  de  construcció  de  l´Estació 
Depuradora. Addicionalment, es propondrà una planificació, malgrat que el contractista estigui 
obligat  a  elaborar  una  planificació  pròpia  segons  el  Plec  de  Prescripcions  Tècniques,  i 
presentar‐lo a la Direcció d’Obra per la seva aprovació. 

En  primer  lloc  es  definiran  les  diferents  activitats  de  l´obra;    finalment  es  presentarà  un 
diagrama de barres de  les activitats en  funció del temps. D’acord amb el volum de  l’obra de 
cada unitat considerada i els rendiments i el nombre d´equips requerits per cadascuna, s’arriba 
a un numero aproximat de mesos necessaris per l’execució de cada unitat d’obra.  

2.‐ DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES PRINCIPALS UNITATS D’OBRA.  

Les diferents  instal∙lacions que  formen part de  l´EDAR estaran separades  físicament, però es 
podrà accedir entre elles a peu o mitjançant vehicles habilitats.  

L’estació depuradora està formada, bàsicament per dues línies de tractament: la línia d’aigua i 
la  línia  de  llots.  Es manté  l´actual  arqueta  de  arribada,  a  la  que  es  connecta  el  col∙lector 
principal, y es prepara l’entrada de la EDAR amb un col∙lector de PVC de 400 mm de diàmetre 
nominal .  

La  primera  línea  esta  composta  per  dos  tancs  de  pretractament  (desbast  i  desarenador‐
desgreixador) de la planta rectangular, construït en formigó armat de forma superficial (sobre 
el terreny) que s’ubiquen en el edifici de serveis. A continuació, es trobarà el reactor biològic, 
de  planta  circular.  El  decantador  secundari  també  serà  de  planta  circular,  integrat  dins  del 
reactor,    i  la  seva base  tindrà una pendent del 3% per  facilitar  la  recollida dels  sòlids en el 
centre.  

A una cota situada sobre el terreny natural i prop de l’entrada d’accés al recinte de la EDAR, es 
trobarà l’edifici de filtració i control, que conté la sala de control, despatx, sala de reunions i el 
vestidor amb lavabo.  

Les  obres  objecte  d’aquest  projecte  comprenen  diferents  tipologies  de  treball  ben 
diferenciades:  

• Desbrossament del terreny actual. 

• Traçat lineal de canonades amb el seus corresponents pous, i connexions amb la futura 
xarxa de sanejament.  

• Moviment general de terres en la parcel∙la d’ubicació de la EDAR.  

• Treballs de caràcter estructural pels depòsits i centre de control de la EDAR.  

• Obres accessòries: escomeses elèctriques, d’aigua potable, etc.  

• Obres d’urbanització del recinte.  
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Les principals unitats d´obra civil que s’han tingut en compte a  l’hora d’elaborar el programa 
de treballs són les següents, amb indicació dels seus rendiments per equip i dia es mostren a la 
següent taula:  

CONCEPTE  RENDIMENT DIARI 

Desbrossament  500 m3 
Excavacions en ciments  80 m3 
Excavacions en rases  50 m3 

Col∙locació de col∙lectors  30 m 
Encofrat  50 m2 
Aferrallat  50 m2 
Formigonat  200 m3 
Tancaments  20 m2 
Coberts  100 m2 

Taula 1. Rendiments de treball. Font: Elaboració pròpia 

Quant  el  resta  de  conceptes  (instal∙lacions  en  general)  sembla  raonable  assumir  que  es  la 
mateixa es deu adequar l’avanç de les operacions relatives a l’obra civil.  

3.‐ OBRES DE CONDICIONAMENT DEL TERRENY I CONSTRUCCIÓ DE L´EDAR 

3.1‐ Condicionament del terreny. 

En el procediment de condicionament del terreny per possibilitar  la construcció de  l´EDAR es 
preveuen, en general, les següents fases:  

• Desbrossament de vegetació. 

• Excavació de terres. 

• Farciment de terres. 

• Compactació. 

3.2‐ Recolzament de la cimentació  

Ateses les possibles irregularitats topogràfiques, el terreny s´ anivellarà mitjançant l´aportació 
de  materials  de  substitució  (escullera,  tot‐u  o    graves  que  es  podran  utilitzar    per  a  la 
substitució  del  terra  superficial)  .  A  la  base  es  col∙locarà  una  capa  de  0,50  a  0,60 metres 
d’espessiment  de  escullera  compactada,  que  actuarà  com  a  capa  de  prèvia,de manera  que 
localment pot variar el seu espessor.  

Una vegada col∙locades aquestes tongades d’escullera, es procedirà a la col∙locació d’una capa 
de regularització i anivellació de formigó pobre de 10 cm. Les cimentacions es recolzaran sobre 
la  capa  de  regularització  de  formigó  pobre  i  serà  totalment  embegudes  per  una  capa  de 
material adequat que es tractarà com una explanada E2.  

Es compactarà fins a assolir un nivel superior a 0,5 m de  la cara superior de  la sabata, com a 
mínim.  Es  donarà  un  tractament  d’impermeabilització  de  la  cara  superior  d´aquest  últim 
farciment, encara que localment pugui requerir un altre tipus de tractament, per exemple una 
base de rodament pel trànsit de vehicles.  



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

4 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

3.3.‐ Execució dels dipòsits  

3.3.1.‐ Encofrats 

La construcció dels dipòsits es realitzarà mitjançant paraments de mòduls metàl∙lics. 

3.3.2.‐ Disposició de la armadura 

L’armadura  és  necessària  per  absorbir  els  esforços  deguts  a  les  accions  directes  (com 
l’empenta hidrostàtica) o accions indirectes (efectes tèrmics). Aquesta armadura és necessària 
tant en  la direcció vertical como en  l’horitzontal. Aquesta  retícula d’armadura pot  resoldre’s 
amb  la utilització de malles electrosoldades o bé mitjançant barres unides  in‐situ. En aquest 
cas es realitzarà mitjançant barres unides in‐situ.  

Cal tenir especial cura en els següents aspectes: 

• Els elements utilitzats per mantenir el recobriment (separadors) deuen estar disposats 
correctament per garantir el recobriment necessari.  

• Realitzar bé els solapaments entre armadures per evitar seccions dèbils. 

3.3.3.‐ Formigonat 

El formigó d’aquest elements es realitzarà mitjançant bombament.  

4.‐ OBRES D’URBANITZACIÓ DEL RECINTE 

4.1.‐ Generalitats 

Es descriuen breument aspectes del projecte que no corresponen pròpiament a  l’obra civil  i 
que  no  obstant  això  cal  definir  per  considerar  l’obra  com  complerta.  Entre  els  aspectes  a 
tractar esta la vegetació i urbanització de la finca en la que s’ubica la EDAR.  

4.2.‐ Urbanització  

L´exterior dels edificis de les instal∙lacions, és a dir els “carrers” que connecten els elements de 
l´EDAR  seran  pavimentats  amb  formigó,  de  color  gris,  estampant  algunes  zones  d´interès. 
Donarà la volta als reactors i decantadors i generarà una zona d’aparcament davant de l’edifici 
de  control. Tots el  carrers estaran  il∙luminats  i  condicionats per que  la  feina  sigui  còmode  i 
agradable, la il∙luminació exterior ha quedat determinada l´Annex 18. Elements d’Urbanització.  

4.3.‐ Vegetació  

La superfície no ocupada per l’ instal∙lació ni pels elements de la Urbanització (voreres i carrer 
principal) serà destinat a zona verda. L’objectiu d’aquesta solució és disminuir l’impacte visual 
que genera l’ocupació d’una superfície rural per la construcció de l’EDAR.  

Aquesta revegetació es realitzarà mitjançant plantació arbustiva (pantalla vegetal) adaptada al 
clima  i  anirà  acompanyada  de  la  col∙locació  de  tanques  de  seguretat.  La  vegetació  s´ha 
determinat prèviament a l´Annex 18. Elements d´Urbanització. 
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5.‐ COL∙LECTORS   

Els col∙lectors projectats són de PVC i el seu diàmetre nominal es de 315 mm. En el procés de 
construcció del col∙lector es preveuen les següents fases:  

• Desbrossament de la vegetació 

• Excavacions de terres i obertura de la rasa d’acord amb les seccions tipus. 

• Disposicions  de  taulons,  estampidors  o  apuntalaments  reforçats  amb  la  finalitat 
d´assegurar l’estabilitat de la rasa, en particular de les seccions de major profunditat.  

• Disposició d’un llit de sorra sobre el qual es recolzarà el col∙lector (mínim 10 cm de la 
solera de la rasa). 

• Damunt el llit de sorra el col∙lector disposarà d’una capa de protecció (o farciment) de 
sòl  seleccionat  (compactat  al  95%  del  P.N.).  aquesta  capa  de  protecció  tindrà  un 
espessor mínim de 30 cm sobre la cota superior del col∙lector.  

• La  capa  superior  de  farciment  es  realitzarà  amb materials  geològics  presents  en  la 
traça del col∙lector (que son aptes per aquesta funció). Es important, en aquelles zones 
on pot aparèixer  fragments de roca  i elements gruixuts  (>250 mm), eliminar aquests 
elements per no perjudicar la conducció. 

6.‐ PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS 

Les obres de l’EDAR començaran amb el condicionament de la parcel∙la a la cota que marquen 
els plànols.  

Les  obres  lineals  del  traçat  del  col∙lector  d’arribada  són  independents  de  les  obres  de  la 
depuradora,  de manera  que  el  seu  inici  pot  ser  simultani. Desprès  es  podrien  efectuar  les 
obres de estructura dels dipòsits, edificis de control i elements singulars.  

És  difícil  predir  una  simultaneïtat  en  aquesta  feina  i  en  el  traçat  de  les  xarxes  internes  de 
canonades de  servei  en  la  EDAR  i  en  la  la urbanització de  la parcel∙la  degut  a  la previsible 
aglomeració de materials i maquinària per a les obres d’estructura. Encara que és possible un 
solapament, aquest no serà total. Un cop construïda l´estructura de l´ edifici de control, caldrà 
continuar  les  actuacions  d´obra  vista  el  la  resta  de  gremis:  Fontaneria,  Fusteria,  Serralleria, 
Vidreria i finalment Pintura.  

La instal∙lació dels equips ha de ser progressiva a mesura que es va completant l´obra civil. Tot 
i així, es difícil determinar la disponibilitat dels equips ja que depèn del seu ritme de fabricació i 
lliurement. Independentment de la construcció de la estructura, es podran executar les xarxes 
de  servei.  Les  escomeses  dels  serveis  generals  s´aniran  adaptant  al  ritme  de  la  resta 
d´execucions  i  a  les  indicacions  de  les  companyies  subministradores.  Finalitzades  totes 
aquestes feines es procedirà amb la urbanització de la parcel∙la. 
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7‐ PLA D’OBRA 

Es proposa un model d’organització  i distribució amb el  temps de  les obres a executar  i per 
tant de  les  inversions a realitzar, establint per  integració el termini total de  les obres, que en 
aquest cas serà de 6 MESOS.  

Aquest  termini  tindrà  caràcter  contractual  i  abans  del  seu  inici,  el  Contractista  adjudicatari 
proposarà  a  la Direcció  Facultativa  un  nou  Pla  d’Obra  adaptat  als  seus mitjans  i  tècniques 
constructives,  tenint  en  compte  totes  les  circumstàncies  que  el  contractista  cregui 
justificadament. El pla servirà d’element de control sobre l’execució de les obres. Al menys una 
vegada al mes es verificarà el seu compliment, actualitzant  l´estat de  les observacions per no 
excedir el termini d’execució previst. Igual que a l’inici, aquestes actualitzacions seran objecte 
de revisió i aprovació per part del Director d’Obra.  

De manera detallada, el  termini proposat per  l’execució de  les obres principals és el que es 
presenta a  continuació, amb un hipotètic  inici de  les obres Dilluns 07/07/2014,  i  finalització 
Dimarts 09/12/2014 : 
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PROCES CONSTRUCTIU 
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1.‐ INTRODUCCIÓ  

El present annex es descriurà breument el procés executiu de les obres, que portarà a terme el 
contractista  adjudicatari  amb  l´aprovació  de  la  Direcció  d´obra.  Aquestes  obres  estaran 
relacionades amb la construcció dels col∙lectors i de la pròpia Estació Depuradora d’aigües de 
la Urbanització de Les Pinedes de Sant Elies, al municipi de Mediona (Alt Penedès).  

2.‐ OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA EDAR 

2.1 ‐ Moviments de terres 

L´inici  de  qualsevol  actuació  consisteix  en  realitzar  els  treballs  de  replanteig  i  estudiar  com 
facilitar l´accés dels equips requerits per du a terme les obres. 

Un cop efectuat el desbrossament de  la parcel∙la es procedirà al moviment de terres, amb  la 
finalitat  d´aconseguir  la  plataforma  on  poder  col∙locar  les  diferents  unitats  del  sistema  de 
sanejament i l’edifici.  

En  aquest  procediment,  s´ha  de  tenir  cura  en  els  següents  punts,  ja  analitzats  en  annexes 
previs: 

‐ Característiques  del  terreny  :  cohesió,  densitat,  compacitat...  són  factors  que 
influeixen en el rendiment de la maquinària.  

‐ Factors  intrínsecs  del  terreny,  com  són:  assentaments,  nivells  freàtics,  zones 
plàstiques...  

‐ Factors externs, com són els climàtics, xarxes soterrades de serveis, trànsit..potencials 
causes de paralització de les obres.  

‐ Formes d’execució de  les  excavacions,  tenint  en  compte  la profunditat,  l´execució... 
per poder escollir la maquinària més adequada.  

En  primer  lloc  s´excavarà  la  terra  vegetal,  per  eliminar  la matèria  orgànica  i  evitar  futurs 
problemes geotècnics. 

 

 

Figura 1. Maquinària realitzant el moviment de terres. Font: www.h2ocivil.blogspot.com 
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Seguidament,  s´anivellarà  terreny    desprès  dels  moviments  anteriors.  Per  l’anivellació 
s’utilitzarà   material excavat de  la mateixa parcel∙la, en cas de necessitat es portarà material 
d´aportació  que  es  transportarà  a  la  zona  mitjançant  camions.  L’extensió  es  realitzarà 
mitjançant motonivelladores i corró autopropulsat.  

 2.2.‐ Obra civil 

Les unitats d’obra civil a realitzar en aquest projecte són:  

‐ Pretractament 
‐ Reactor biològic i decantació secundaria 
‐ Espessidor 
‐ Edifici 

El  procediment  constructiu  de  les  unitats  a  realitzar  és  semblant,  per  aquesta  raó  el 
descriurem de manera conjunta.  

2.2.1‐ Excavació  

Els  moviments  de  terres  a    executar  durant  l’obra  no  presentaran  grans  dificultats  en 
superfície, tot i que la dificultat anirà creixent a mesura que les obres tinguin més profunditat 
al terreny. Quan el nivell freàtic sigui elevat pot ser necessari el bombeig de l’aigua mitjançant 
bombes. El procediment d’excavació serà ajustat per un equip format per una retroexcavadora 
i camions tipus banyera.  

Del material excavat, una part es recollirà en la zona de l’obra per reutilitzar‐la al farciment, i la 
resta de materials  seran portats  a  les  zones d´abocador.  L´abocador de  residus d´obra  està 
localitzat a Subirats, a 30 quilòmetres de Mediona. 

2.2.2‐ Estructura  

Abans  de  la  col∙locació  de  l’encofrat  es  prepararà  el  fons  de  l’excavació  amb  una  capa  de 
formigó  de  neteja  HM‐15.  Per  evitar  supressions  de  l’aigua  al  terreny  sobre  la  solera, 
prèviament el  formigó de neteja  s’haurà disposat una  capa de grava de drenatge protegida 
amb  geotèxtil de 20  cm de  gruix. Aquesta  capa  tindrà uns  tubs de drenatge  amb  sortida  a 
l’arqueta de clau.  

2.2.2.1 Encofrat 

Per dur a terme  la construcció dels diferents dipòsits, donat que seran estructures de planta 
circular, es faran servir encofrats circulars de doble cara. Es tracta d´un tipus d´encofrat a dues 
cares mitjançant mòduls metàl∙lics llisos. Abans de començar seria precís eliminar la resta d’oli, 
pintures, i altres matèries que puguin influir negativament en la posada en obra del formigó.  

En funció de  l’estructura de formigó a realitzar, s´haurà d´adaptar als radis. La següent figura  
il∙lustra  la utilització d´encofrats metàl∙lics.  

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

5 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

 

Figura 2.‐ Col∙locació del encofrat del dipòsit circular. Font: www.h2ocivil.blogspot.com 

Per l’execució dels elements rectangulars, com el  pou de gruixuts  o les parets de l’edifici, 
s’utilitzarà un encofrat recte tradicional com el de la Figura 3.  

 

 

Figura 3. Encofrat recte. Font: www.h2ocivil.blogspot.com 
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2.2.2.2 Impermeabilització  

En aquest tipus de dipòsits és molt important una correcta impermeabilització per aconseguir 
dos objectius:  

‐ Evitar  la pèrdua de fluid interior. 
‐ Evitar l’entrada d’aigua procedent de l’exterior.  

Existeixen diferents sistemes d’impermeabilització, els més habituals en aquest tipus d´obres 
són:  

‐ Juntes  d’estanquitat mitjançant  bandes  de  PVC  ancorades  abans  del  formigonat,  o 
juntes hidroexpansives de suro i resines.  

‐ Impermeabilització  de  superfícies  i  punts  singulars mitjançant  pintures  i  resines  de 
poliuretà o pintura bituminoses.  

2.2.3.‐ Col∙locació de l’armadura passiva del dipòsit.  

És necessari disposar d’unes quanties mínimes d’armadura a fi de preveure possibles fissures 
provocades per  la  retracció del  forjat, variacions de  temperatura,  i  totes  les accions que en 
general  no  estaran  contemplades  en  el  càlcul  de  dipòsits.  La  Instrucció  EHE  no  diu  res  al 
respecte  de  les  armadures  mínimes  en  dipòsit  per  aquest  motiu  s’han  seguit  les 
recomanacions esposades per Jimenez Montoya, et. Al (1987).  

L´armadura passiva es precisa per absorbir esforços deguts a accions directes  (empentes de 
l’aigua)  o  accions  indirectes  (efectes  tèrmics),  per  aquest motiu  són  necessàries,  tant  en  el 
plànol vertical com en el plànol horitzontal. Les armadures es dobleguen ajustant als plànols o 
instruccions  del  projecte.  Aquesta  operació  es  realitzarà  en  fred  i  a  velocitat  moderada, 
preferentment amb mitjans mecànics. Es  subjectaran a  l´encofrat de manera que no puguin 
experimentar moviments durant l’abocament ni la compactació del formigó.  

2.2.3.1 Execució de la solera 

Sobre el  formigó de neteja es muntarà  l’armat de  la  solera  segon  l´especejament  indicat als 
plànols, tot mantenint intervals d´espera bans de l’aixecament de l’armat dels murs. La solera 
presentarà com a mínim dues capes d´armadura en forma de malla.  

La solera ha de tenir un pendent mínim d´un 1% cap a l’arqueta de claus per facilitar la neteja, 
aquesta pendent es dona mitjançant el formigó de solera evitant fer‐ho mitjançant un morter 
posteriorment.  

Després de formigonar la solera es col∙locarà l’armadura dels murs, solapada amb les esperes 
de  la  solera  i  segons  plànols.  Es  continuaran  les  operacions  d´encofrat  i  formigonat  de  les 
mateixes.  

Per  a  l’execució de  les  lloses  superiors quan  sigui necessari  es procedirà  al muntatge de  la 
cintra; seguidament es muntarà l’encofrat. Es col∙locarà l’armat i s’executarà el formigonat. El 
desencofrat s’efectuarà als dies que es marca a la norma EHE.  
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A continuació mostren tres figures per il∙lustrar  el procediment constructiu de la col∙locació de 
l’armadura passivà en un reactor biològic (les imatges estan ordenades cronològicament):  

 

Figura 4. Instal∙lació de l´armadura de la solera. Font: www.h2ocivil.blogspot.com 

 

 

Figura 5. Instal∙lació de les armadures de les parets. Font: www.h2ocivil.blogspot.com 

 

 

Figura 6. Instal∙lació de les armadures de la llosa superior. Font: www.h2ocivil.blogspot.com 

2.2.4‐ Formigons 

Els formigons utilitzats seran:  

‐ Formigó de neteja HM‐15 
‐ Formigó armat en estructures en contacte d’aigües residuals: HA‐30 IV + Qb 
‐ Formigó en edificis i altres estructures: HA‐30 
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2.2.4.1 Precaucions al formigonat 

En  l’abocament  i  col∙locació  del  formigó  s’adoptaran  las  degudes  precaucions  per  evitar  la 
disgregació de la barreja:  

‐ Vibrat correcte del formigó per evitar l’aparició de coqueres  
‐ Tenir en compte  la velocitat del  formigonat per evitar pressions excessives sobre els 

panells d’encofrat 

En aquest tipus d´obra l´abocament del formigó es pot fer de dues maneres:  

‐ Abocament amb gobelet  :  l’abocament  s´ha de  fer a  relativament poca alçada  (un o 
dos metres com a màxim en caiguda lliure), procurant que la seva direcció sigui vertical 
i  evitant  desplaçaments  horitzontals  de massa.  El  formigó  ha  d’anar  dirigit  durant 
l’abocament mitjançant canaletes o altres dispositius que impedeixin el seu xoc.  

‐ Abocament  amb bomba:  el  formigó bombejat  requereix un  contingut de  ciment no 
inferior a 300 Kg/m3  i utilitzar  sorra  i àrids gruixuts. Convé utilitzar un    fluïdificant  i 
utilitzar  consistències  plàstiques  toves.  S’ha  de  vigilar  que  el  formigó  no  aparegui 
segregat per raó de l’aire comprimit.  

2.2.4.2 Ordre de formigonat 

Es procedirà  al  formigonat de  la  solera, que  s’efectuarà per  trams.  La dimensió màxima de 
aquests trams serà de 10 x 20 m, i es col∙locarà una junta expansiva entre dos trams contigus. 
S’encofraran els costats laterals de la solera per evitar sobreamples del formigó. 

Pel  formigonat  dels murs  es  col∙locaran  juntes  cada  20 m  com  a màxim,  i  el  formigonat 
s’efectuarà  per  trams  de  2 metres  d’altura màxima,  per  evitar  la  segregació  del  formigó  i 
permetre les operacions de vibrat. El desencofrat s’efectuarà als dies que marca la norma EHE.   

2.2.5.‐ Farciment 

Una  vegada  terminada  l’estructura  es  procedirà  al  farciment,  aprofitant  el  material 
emmagatzemat.  Es  farà  per  capes  de  25  cm,  que  seran  compactades  al  98%  del  Proctor 
Modificat mitjançant vibradors, rodets mecànics o manuals.  

2.3 Col∙lectors d’entrada, sortida, by‐pass i canonades entre equips. 

La col∙locació dels col∙lectors té les següents fases:  

‐ Excavació 
‐ Col∙locació del col∙lector 
‐ Farcit 

2.3.1.‐Excavació 

El procediment d’excavació  serà executat per un equip  format per una  retroexcavadora per 
executar  la  rasa,  i  camions  tipus  banyera  necessaris.  Del  material  excavat,  una  part 
s’emmagatzemarà en la zona de l’obra per a farciment , i la resta de materials seran emportats 
a la zona d’abocador establertes en aquest projecte. 
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2.3.2.‐ Col∙locació del col∙lector 

Els col∙lectors d’entrada  i  sortida de  les aigües  residuals a  l’estació, col∙lectors de  sortida de 
l’aigua tractada i el by‐pass general de l´ EDAR, són de PVC, de diàmetre nominal 315 mm. 

Els  col∙lectors  que  comuniquen  els  diferents  elements  de  l’estació  depuradora  seran  de 
Polietilens d’Alta densitat (PEAD), de pressió nominal mínima de 10 bar.  

El primer pas per a  la col∙locació dels mateixos serà  l’abocament de sorra sobre el fons de  la 
rasa per a  la  formació d’una capa d’assentament  i  regularització de  la conducció. L’espessor 
d’aquesta capa serà de 15 cm. Aquest material, que procedirà del préstec, serà subministrat 
mitjançant camions. Serà compactat fins al 95% del Proctor Normal. Els tubs, emmagatzemats 
en la zona de l’obra, es baixaran a la rasa amb ajuda de una grua o de la pala retroexcavadora.   

2.3.3.‐ Farciment 

El  farciment es  farà amb material de  la mateixa excavació  tamisat per eliminar els elements 
gruixuts (mida màxima de 3 cm). Es farà per capes de 25 cm, que seran compactades al 98% 
del Proctor modificat mitjançant vibradors i rodets manuals.  

2.4.‐ Instal∙lació dels equips mecànics i electromagnètics. 

La  instal∙lació dels equips mecànics  i electromagnètics s’efectuarà una vegada acabada  l’obra 
civil;  es  tindran  en  compte  les  prescripcions  i  recomanacions  proporcionades  per  els 
proveïdors. Així mateix, s’executarà l’ instal∙lació elèctrica segons els plànols corresponents.  

2.5.‐ Urbanització 

El primer pas en d’urbanització de  la parcel∙la  serà  la  col∙locació dels diferents elements de 
drenatge  (arquetes,  tubs,  embornals,  etc.).  Es  procedirà  a  llavors  a  la  pavimentació  i  al 
condicionament de les superfícies, segons la zonificació següent:  

‐ Zona pavimentada accessible a vehicles rodats: per la seva realització es col∙locarà una 
capa  de  35  cm  de  base  granular  de  tot‐u  artificial  que  es  compactarà  al  98%  del 
Proctor Modificat;  seguidament,  s’estendrà  una  capa  de  5  cm  de  gruix  de mescla 
asfàltica.  

‐ Zones verdes: es corresponen a la resta de la parcel∙la. Les actuacions a portar a terme 
en  aquesta  zona  seran:  la  col∙locació  de  la  xarxa  de  reg  i    la  plantació  d’arbres  i 
arbustos. Per acabar,  la parcel∙la es tancarà mitjançant una tanca de 2,50 m d’alçada 
de malla  simple  de  torsió  galvanitzada  en  calent,  coberta  de  plàstic  verd.  La  tanca 
quedarà agafada per tubs d’acer galvanitzat. Es col∙locarà també una porta d’accés de 
6 m d’amplada.  

2.6.‐ Posada en servei 

Una  vegada  realitzada  la  instal∙lació  de  tots  els  equips  mecànics  i  electromagnètics,  es 
procedirà a la verificació del correcte funcionament de la planta.  

Es  realitzarà una proba d’estanqueïtat a  tots els dipòsits  i basses, omplint‐les amb aigua. La 
prova es considerarà satisfactòria si no s’aprecien pèrdues durant 48 hores.  
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Tot seguit es procedirà a la legalització de les instal∙lacions elèctriques, i es duran a terme les 
proves  de  funcionament  dels  equips  mecànics  i  electromagnètics.  Realitzades 
satisfactòriament aquestes proves, es procedirà a la posada en servei de la planta, verificant el 
funcionament conjunt de totes les fases del procés.  

3.‐ OBRES DE CONSTRUCCIÖ DELS COL∙LECTORS 

3.1.‐ Elements constructius 

3.1.1.‐ Col∙lectors de gravetat 

S’han utilitzat col∙lectors de PEDN315. Els tubs es portaran a l’obra mitjançant camions i es farà 
l´aplec   al costat de  les  rases, deixant al menys 2 metres  fins  la vora de  l’excavació   per no 
posar en perill l’estabilitat del talús.  

 

 

Figura  7. Aplec de tubs de polietilens. Font: www.avanceytec.com 

3.1.2.‐ Pous de registre 

Els pous de registre podran seran prefabricat. Es col∙locaran en tots els canvis de direcció, en 
les interseccions amb altres col∙lectors i com a màxim cada 50 metres.  

Es tractarà de pous cilíndrics de 1 m de diàmetre interior. A 0,80 metres de la rasant de la tapa 
de  registre del pou  la  forma  cilíndrica es  transformarà en una  forma  troncocònica amb una 
generatriu vertical, passat de 1,20 metre a 0,60 metres.  

La tapa de registre serà fosa dúctil classe D‐400, segons Norma EN‐124 i tindrà una superfície 
lliure de pas de 65 cm 
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Figura 8.‐ Pou de registre i tapa de registre. Font: www.generadordepreus.info 

3.2.‐ Rases  tipus en camins i vials 

Aquesta secció tipus s’adoptarà per l’execució de les rases que transcorrin per camins i vials.  

Les obres s’executaran de la següent manera:  

‐ Tall i demolició del paviment existents en les zones pavimentades; en les altres zones, 
retirada de la capa de terra vegetal o tot‐u (en el cas dels camins).  

‐ Excavacions de la rasa. En base al estudi geotècnic, s’ha considerat viable un talús amb 
el pendents 2V:3H.  La  terra excavada  s’aplegarà a un  costat de  la  rasa  (en el  costat 
oposat respecte a la zona de aplegament dels tubs), a una distància de seguretat de al 
menys 2 metres per no posar en perill l’estabilitat del talús.  

‐ Col∙locació del llit de material granular (30 cm de gruix) 
‐ Baixada  de  tubs  a  la  rasa  amb  l’ajuda  d´una  grua,  i  connexions  dels  mateixos 

mitjançant soldadura.  
‐ Farcit de la rasa fins a 30 cm per sobre de la canonada de PEDN.  
‐ Farcit de la rasa amb material de la mateixa obra. Es farà manualment fins 30 cm per 

sobre de  la generatriu superior de  la canonada amb material de  la mida màxim de 3 
cm (el material que no compleixi aquests requisits s’esmaixés en l’obra); el restant part 
es farà amb material de la mida màxima de 15 cm. El farciment es farà per capes de 30 
cm, que seran compactades al 95% del Proctor Modificat mitjançant vibradors i rodets 
manuals.  

‐ Reposició del ferm en les zones pavimentades o de tot‐u artificial (camins).  
‐ Conjuntament a la instal∙lació de la canonada es realitzaran els pous de registre segons 

l’establert en els plànols.  
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Figura 9.‐ Rasa amb pou de registre. Font: ultrawallpapers.org 

L´execució de les rases pots plantejar una problemàtica especifica:  

‐ Existència  coneguda  o  desconeguda  en  molts  casos,  xarxes  de  serveis  soterrades:  
elèctriques  d´alta  o  baixa  tensió,  de  gas,  d’aigua,  telefòniques...  Les  afectacions  a 
aquestes xarxes poden causar greus accidents o representar grans indemnitzacions per 
danys i perjudicis.  

‐ Aparicions de corrents subterrànies i nivell freàtic elevat que ocasionen enfonsaments. 
En  altres  casos  d’afloraments  de  pedres  granítiques  es  necessiten  excavacions 
mitjançant voladura.   

3.3.‐ Probes d’estanquitat de les conduccions  

Les probes d´estanquitat es  realitzaran amb aigua,  i  la  longitud de  cada  tram de prova  serà 
aproximadament  de  300  m.  A  mesura  que  avanci  el  muntatge  de  les  conduccions,  es 
realitzaran les proves per trams.  

Abans d’iniciar‐les, totes  les peces   compreses en el tram objecte de  la prova hauran d’estar 
col∙locades en la seva posició definitiva. 

Els punts extrems del tram que es desitgen provar es tancaran convenientment amb vàlvules 
de seccionament, si existeixen en la canonada, o amb pilotes de plàstic que s’apuntalessin per 
evitar  lliscaments dels mateixos o  fuites d’aigua.  Es  comprovaran  curosament que  totes  les 
claus intermèdies en el tram de prova, si existeixen, estiguin completament obertes.  

Es comprovaran que els ancoratges indicats en el projecte estiguin correctament executats.  

La  rasa,  en  condicions  normals,  s’omplirà  parcialment  tan  sols,  per  deixar  les  juntes  prou 
descobertes.  
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La bomba per augmentar  la pressió del  fluïd podrà  ser manual o mecànica, però en aquest 
últim  cas  deurà  proveir‐se  de  claus  de  descàrrega  o  elements  apropiats  per  poder  regular 
l’augment de pressió. En qualsevol cas, disposarà de un manòmetre degudament calibrat.  

S’omplirà  lentament de fluïd el tram objecte de la prova, deixant oberts tots els elements que 
puguin  donar  sortida  a  l´aire,  que  s’aniran  tancant  desprès  començant  aigües  amunt.  Es 
procurarà donar entrada a l’aigua per la part inferior, per facilitar l’expulsió de l’aire per la part 
superior. Si això   no fós possible, es reduirà  la velocitat d´ompliment, per evitar que es quedi 
sense aire la canonada. En el punt més alt, es col∙locarà una vàlvula de purga per l’expulsió de 
l’aire  i  per  comprovar  que  tot  l’interior  del  tram  objecte  de  la  prova  es  troba  comunicat 
degudament.  

La prova  consistirà en  sotmetre    el  tram de  canonada durant dues hores  a  la pressió de  la 
prova d’estanquitat, que és la màxima pressió que pot produir‐se sense que en cap secció del 
tram es sobrepassi la seva pressió màxima de treball.  

El resultat de la prova es considera satisfactori si la quantitat d’aigua que s´ha de subministrar 
al tram de canonada mitjançant un bombí calibrat per mantenir aquesta pressió de la prova és 
inferior al valor proporcionat per la expressió:   

 

Equació 1. Pèrdua d´aigua a la prova d´estanquitat. Font: elaboració pròpia 

On 

‐ V = Volum total de pèrdua d’aigua en la proba (l), per metre linial 
‐ L = Longitud del tram objecte de la prova (m) 
‐ D = Diàmetre interior del tub (m) 
‐ K = 0.35 (l/ m) 

 

3.4.‐ Proves de pressió interior en les conduccions.  

El  funcionament d´aquesta prova és  igual que  la prova anterior,  l´única diferència és que el 
tram de canonada, en aquest cas, és sotmès durant dues hores a 1,4 vegades  la màxima que 
pugui produir‐se  sense que en cap  secció del  tram es  sobrepassi  la  seva pressió màxima de 
treball.  

El resultat de la prova es considera satisfactori si la quantitat d’aigua que s´ha de subministrar 
al tram de canonada mitjançant un bombí calibrat per mantenir aquesta pressió de la prova és 
inferior al valor proporcionat per l´Equació 1.   
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1.‐ INTRODUCCIÓ  

La finalitat del present annex és ser un Manual de Control de Qualitat per a  l’execució de  les 
obres de  l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de  la Urbanització de  Les Pinedes de Sant 
Elies,  pertanyent al municipi de Mediona, a l´Alt Penedès. Els objectius son:  

‐ Aconseguir que es complexin  tots els controls establerts  i  s’efectuï un  seguiment de 
l’Obra Civil  i dels equips,  el  temps de  la  seva  fabricació, muntatge, posada  a punt  i 
prova general de funcionament.  

‐ Documentar, d’acord amb un procediment establert, totes les disconformitats amb els 
plànols i especificacions del projecte.  

‐ Informar a  l’Administració de  les diferents  fases de  la construcció de  l’Obra Civil  i  la 
fabricació, muntatge,  i proves dels equips. L´Administració podrà, directament o per 
signatura  autoritzada,  verificar  que  es  compleixen  totes  les  normatives  aplicables 
indicades al Pla de Control de Qualitat.  

L’aprovació  del  Manual  de  Control  de  Qualitat  serà  realitzat  per  la  Direcció  de  Obra  del 
Projecte.  

2. ABAST DEL CONTROL DE QUALITAT 

2.1.‐ Obra Civil  

En relació a l´obra civil, el Control de Qualitat anirà relacionat a: 

‐ Moviment de terres, drenatges i ferms. 
‐ Obres de formigó. 
‐ Obres d’edificació. 

2.2 Equips 

En relació als equips a incorporar, el Control de Qualitat girarà al voltant de: 

‐ Especificacions de compres d’equips. 
‐ Plànols de muntatge. 
‐ Comandes i proveïdors. 
‐ Certificats d’origen de materials. 
‐ Recepció i acceptació de materials. 
‐ Procediment especials de fabricació d’equips i construcció d’Obra Civil.  

3.‐ DESCRIPCIÓ DELS CONTROLS A EFECTUAR 

3.1.‐ Obra civil 

Les  condicions  tècniques que  regiran  l’execució de  les obres,  es distribueix  en  els mateixos 
apartats especificats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es a dir:  

‐ Moviment de terres, drenatges i ferms. 
‐ Obres de formigó. 
‐ Obres d’edificació. 
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3.2‐ Equips 

3.2.1‐ Especificacions de compra dels equips 

Les  especificacions  seran  realitzades  per  el Departament  d’Enginyeria  Técnica  de  l´empresa 
adjudicatària.  En  elles  es  detallaran  les  característiques  dels  equips,  i  se’ls  adjudicarà  el              
Programa de Control de Qualitat i el Programa de Punts d’Inspecció que hauran de complir. 

Una  còpia  dels  tots  dos  Programes  serà  enviada  al  Cap  de  Control  de Qualitat  de  l’Obra,  i 
aquest disposarà de 5 dies hàbils per comprovar que els Programes s’ajusten als requeriments 
dl  Contracte  en  relació  a  la  qualitat  del  projecte.  En  el  cas  de  disconformitat,  tornarà  els 
documents especificant les modificacions a realitzar. 

Abans de cursar les peticions de l’oferta, el Cap d´Obra de l’empresa adjudicatària enviarà les 
especificacions de Compra d’Equips a  la Direcció d’Obra del Projecte per  la  seva aprovació  i 
comentaris.  

Els comentaris o modificacions s’inclouran a  les especificacions pel Departament d’Enginyeria 
Técnica de  l´Adjudicatari. Totes  les especificacions portaran  indicades  la data  i el numero de 
revisió si ho tingués.   

3.2.2‐ Plànols de Muntatge 

Els plànols de muntatge d’equips, seran realitzat per el Departament d’Enginyeria Técnica de la 
empresa adjudicatària. Aquests plànols seran enviats per la seva revisió primerament al Cap de 
Control de Qualitat i una vegada retornats amb la seva conformitat s’enviaran al Cap de l’Obra. 
Els plànols que necessiten l’aprovació del Director d’Obra se´ls farà arribar el Cap d’Obra.  

Els plànols de proveïdors hauran de ser aprovats pel Departament d’Enginyeria Técnica del Cap 
de Control de Qualitat assignat a l’obra per l’empresa adjudicatària.  

Els  plànols  que  es  modifiquin  per  exigències  del  Departament  d’Enginyeria  Técnica  de 
l´Adjudicatari, Control de Qualitat o de Projecte, s’inclou  la revisió amb  la seva corresponent 
data.   Una  vegada  confeccionats  tots  els  plànols  finals  d’equips,  els  seran  entregades  dues 
copies dels mateixos al Director mitjançant el Cap d’Obra.  

3.2.3.‐ Comandes i proveïdors 

Una vegada aprovades les característiques tècniques dels equips, el Cap de Compra enviarà les 
peticions d’oferta a una selecció de proveïdors que estarà formada pels suggeriments   d’ ell  i 
els previstos en el Projecte de Construcció.  

L’elecció dels proveïdors porta dues fases:  

‐ Homogeneïtzació tècnica.  
‐ Homogeneïtzació econòmica. 
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En aquestes fases intervé del Departament d’Enginyeria, el Cap de Control de Qualitat, el Cap 
de Compres i el Cap de l’Obra.  

En  la primera  fase  s’estudien  tècnicament  totes  les ofertes  i  s’homologuen en  funció de  les 
seves característiques, qualitats, assaigs  i controls de qualitat proposats. En  la segona fase es 
realitza  l’homogeneïtzació  econòmica  tenien  en  compte  els  terminis  d’entrega,  preus  i 
puntuació  de  la  homogeneïtzació  tècnica  realitzada.  Una  vegada  seleccionat  el  proveïdor, 
aquest serà proposat al Director d’Obra per la deguda aprovació.  

3.2.4‐ Certificat d’origen de materials 

S’exigirà el certificat d’origen de materials a tots aquells que estiguin inclosos en el Programa 
de Control de Qualitat i en el Programa de Punts d’Inspecció.  

3.2.5‐ Recepció i acceptació de materials.  

En els casos que estiguin prevista  la recepció  i acceptació dels materials en els Programes de 
Control de Qualitat  i de Punts d’Inspecció, aquesta  serà  realitzada pel Cap de Compres.  Les 
seves responsabilitat són:  

‐ Certificats:  Recopilació  dels  corresponents  certificats  d’origen  de materials  i  la  seva 
identificació amb aquests certificats.  

‐ Control:  Inspecció  visual  que  el  material  no  tingui  defectes  superficials  i  que  els 
marcadors coincideixin amb les especificades en els certificats.  

3.2.6‐ Procediments especials de fabricació d’equips i de construcció d’Obra Civil  

Al constructor de  l’Obra civil  i als proveïdors  responsables del  subministres dels equips  se’ls 
exigirà els següents procediments de Construcció i/o Fabricació que deuran estar aprovats per 
el Control de Qualitat.  

‐ Procediments especials de l’Obra Civil. 
‐ Procediments de soldura. 
‐ Homologació dels soldadors. 
‐ Neteja de superfícies metàl∙liques. 
‐ Pintura de superfícies metàl∙liques. 

Una  vegada  aprovats  els  procediments,  una  còpia  dels mateixos  s’arxivarà  en  Control  de 
Qualitat  i  formarà  part  del  Dossier  final  de  Control  de  Qualitat.  Les  execucions  de  les 
soldadures seran inspeccionades per assegurar el compliment dels diferents procediments de 
fabricació  i  construcció demanats. Els procediments de disseny  i  fabricació dels  recipients a 
pressió seran els que especifiquen el Reglament d’Aparells a Pressió. 
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3.2.7‐ Requisits del personal executor. 

Els proveïdors que disposin d’homologació del procediment de  soldadura  i de  soldadors, es 
presentaran la mateixa conformada per una companyia especialitzada.  

La data d’homologació deu ser  inferior a 6 mesos abans de començament dels treballs, o bé 
deurà  acreditar‐se  que  han    continuat  treballant  en  els  mateixos  procediments,  sense 
interrupció major de aquest termini, de forma controlada.  

En  cas que els  soldadors no estiguin homologats, o que el Control de Qualitat de  l’Empresa 
Adjudicatària  no  accepti  la  homologació  presentada    per  el  proveïdor,  hauran  de  ser 
homologats abans de començar els  treballs per el Control de Qualitats abans citat, o bé per 
una companyia autoritzada.  

3.2.8‐ Seguiment del procediment de construcció i/o fabricació  

En  el  cas  de  la  construcció,  l’Inspector  d’Obra  verificarà  que  es  complexin  tots  els 
procediments  de construcció establerts.  

El  procediment  de  fabricació  d’equips  es  seguirà  per  l´Inspector  de  Compres  d’acord  a  les 
especificacions  indicades  en  el  Programa  de  Control  de Qualitat  i  en  els  Punts  d’Inspecció 
d’aquest Manual de Control de Qualitat.  

3.2.9‐ Assaigs i proves 

Es verificaran els següents assaigs no destructius: 

‐ Col∙lectors: Radiografiats.  
‐ Recipients de Pressió: Segons normes de l’industria.  

Aquestos assaigs es  realitzaran per una Companyia  independent que emetrà   un  informe al 
Cap de Control de Qualitat especificant la qualificació aconseguida i adjuntant les radiografies 
corresponents.  

L’Inspector de Compres presenciarà els assaigs previstos en el Programa de Punts d’Inspecció.  

Una copia de  l’informe així com  les qualificacions  i certificacions de verificació s’arxivaran en 
Control de Qualitat i formaran part del Dossier final de Control de Qualitat.  

L’Inspector  de  Compres,  realitzarà  un  control  dimensional  dels  equips  no  inclosos  en  el 
Programa de Punts de Inspecció.  

Desprès  de  realitzar  aquest  Control,  s’emetrà  un  informe  que  s’arxivarà  en  el  Control  de 
Qualitat i que formaran part del Dossier final de Control de Qualitat.  

3.2.10‐ Instruments de mesura per a proves.  

Tots els instruments de mesura per a proves, control dimensional, etc., hauran de ser calibrats 
segons normativa estàndard reconegudes.  
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3.2.11‐ Proves hidràuliques   

Les proves hidràuliques que  es  realitzaran  als  equips,  estaran  especificades  al  Programa de 
Punts  d’Inspecció  i  de  Control  de  Qualitat.  Les  proves  que  no  siguin  presenciades  per 
l’Inspector  de  Compres,  requeriran  un  certificat  específic.  Les  proves  hidràuliques  en 
canonades, vàlvules i dipòsits a pressió es realitzaran a 1,5 vegades la pressió màxima de feina.  

Tots  els  informes,  certificats  de  proves,  etc,  presenciats  o  no  per  el  Control  de  Qualitat, 
s’arxivaran per aquest Departament  i s’inclouran posteriorment en el Dossier final de Control 
de Qualitat.  

3.2.12‐ Embalatges i autorització d’enviaments   

Tots  els  equips  que  s’hagin  d´enviar  a  l’obra,  aniran  marcats  per  a  la  seva  identificació. 
L’embalatge  ha  de  ser  l’adequat  a  les  característiques  de  cada  un  d’ells  i  al  sistema  de 
transport a utilitzar . Els equips d’instrumentació i control hauran d´anar protegits amb plàstics 
i  necessariament embalats en caixes.  

3.2.13‐ Recepció i emmagatzematge en l’obra 

Una  vegada  que  l’equip  s’hagi  rebut  en  l’obra,  es  donarà  a  l’  Inspecció  d’Obra  l’albarà 
d’enviament,  l’autorització  d’enviament,    la  documentació  de  fabricació  i  les  proves  que 
s’hagin originat. L’Inspector de l’Obra donarà l’acceptació al mateix o en cas negatiu emetrà un 
informe amb els comentaris al respecte.  

Una còpia d´aquesta documentació s’entregarà al Control de Qualitat, que figurarà al Dossier 
final de Control de Qualitat. L’Inspector de l’Obra és el responsable del emmagatzematge dels 
equips rebuts en l’obra. 

Necessariament  s’  emmagatzemaran  dins  dels  edificis  coberts  els  equips  corresponents  a 
bombes, vàlvules, motors e  instrumentació. Les canonades s’emmagatzemaran de forma que 
no tinguin contacte amb el terra.  

3.2.14‐Control e inspecció del muntatge.  

L’Inspector de l’Obra controlarà el muntatge d’acord al Programa de Punts de d’Inspecció. els 
assaigs no destructius es realitzaran per una Companyia independent, i en aquells punts que la 
Direcció de  l’Obra del Projecte els hagi marcat per a  realitzar  la  seva  inspecció,  s’avisarà   a 
l’Inspector de l’Obra amb prou antelació per a la realització de la mateixa.  

La documentació generada en el Control e Inspecció del muntatge, s’arxivarà en el Control de 
Qualitat  i  s’inclourà  en  el  Dossier  final  de  Control  de  Qualitat  que  s’entregarà  al  Director 
d’Obres del Projecte a la recepció Provisional de l’Obra.  

3.2.15‐ Inspecció final del muntatge.  

Finalitzat  el  muntatge  dels  equips  electromagnètics,  es  realitzarà  una  inspecció  final  dels 
mateixos, a la que assistiran les següents persones:  
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‐ Director de l’Obres del Projecte 
‐ Cap de l’Obra de l’Empresa Adjudicatària.  
‐ Delegat de l’Obres del Projecte 
‐ Cap de Control de Qualitat de l’Empresa Adjudicatària. 
‐ Inspector de les Obres de l’Empresa Adjudicatària.  

3.2.16‐ Proves hidràuliques en l’obra 

Abans  de  les  proves  hidràuliques,  s’efectuaren  les  proves  de  estanquitat  de  tots  aquells 
dipòsits, equips i canonades que hagin de contenir líquids.  

Els equips que hagin de estar sotmesos a la pressió i que segons el Reglaments de Aparells de 
Pressió requereixin una prova hidràulica, estaran sotmesos a 1,5 vegades la pressió de treball. 
En cas contrari es provaran a la pressió de feina.  

Aquestes  proves  de  estanquitat  apareixeran  en  el  Protocol  de  Proves,  on  s’indicarà  la 
conformitat  de  les  mateixes  per  part  del  Delegat  d’Obres  del  Projecte,  Cap  de  l’Obra    i 
l’Inspector  de  l’Obra  i  la  data  de  realització  de  les  mateixes.    Aquesta  documentació 
s’adjuntarà  al  Dossier  final  de  Control  de  Qualitat.    Les  proves  hidràuliques  es  realitzaran 
segons les característiques de funcionament previstes per els equips i l’Obra Civil.  

4.‐ ELEMENTS, EQUIPS I OBRES ELS QUALS  S’HA D’APLICAR EL CONTROL DE QUALITAT.  

El pla de Control de Qualitat estableix els següents punts:  

4.1 Obra Civil  

‐ Capa  Asfàltica.  
‐ Formigó (fabricació): ciment, aigua, graves i sorra. 
‐ Formigó (execució). 
‐ Acer corrugat. 
‐ Maons. 
‐ Blocs de formigó. 
‐ Vorades. 
‐ Rajoles de ciment. 
‐ Tubs de funció.  
‐ Tubs de plàstic. 
‐ Terraplè. 
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4.2 Equips Mecànics  

‐ Agitadors. 
‐ Bombes centrifugues. 
‐ Bombes dosificadors. 
‐ Col∙lectors e isomètriques de canonades. 
‐ Bufadors d’aire. 
‐ Aplecs metàl∙lics. 
‐ Vàlvules d’accionament neumàtic.  
‐ Vàlvules d’accionament motoritzat. 
‐ Vàlvules de comporta.  
‐ Reixa o tamisos automàtics. 
‐ Vàlvules de retenció. 
‐ Espessidors. 
‐ Cargols transportadors. 
‐ Vàlvules de seguretat. 
‐ Ventiladors.  
‐ Centrifugues. 
‐ Comportes. 
‐ Reixes manuals. 
‐ Dipòsits i botes de poliester. 

4.3 Equips  Elèctrics 

‐ Motors. 
‐ Quadres elèctrics. 
‐ Cables. 
‐ Línies. 
‐ Il∙luminació. 

4.4 Instrumentació 

‐ Mesura de la temperatura. 
‐ Mesura del pH. 
‐ Mesura del caudal electromagnètic. 
‐ Mesura del nivell ultrasònic. 
‐ Mesura de la pressió. 
‐ Mesura de la terbolesa. 
‐ Mesura del caudal ultrasònic. 
‐ Mesura de sòlids en suspensió. 
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5.‐ ASSAIGS A REALITZAR 

L´obra de  l´EDAR  i col∙lectors de  la Urbanització Les Pinedes de Sant Elies és d´una magnitud 
reduïda si es compara amb  les grans obres d´infraestructures. Per aquest motiu, els estàndar 
que s´aplicarien a les obres de gran magnitud no tenen massa justificació en aquest cas, ja que 
no  es  disposa  dels mitjans  adequats  per  aconseguir  els  grans  rendiments  que  es  tenen  en 
aquestes  obres.  Per  aquest  motiu,  l´experiència  en  obres  com  la  del  present  projecte 
recomana  realitzar  un  control  diari  allà  con  el  contractista  vagi  avançant  segons  el  ritme 
estipulat. A continuació s´exposa una proposta d´assaigs a realitzar. 

5.1.‐ Terres 

 En  aquest  capítol  s’inclou  el  control  de  la  idoneïtat  dels  materials  proposat  per  farcits  i 
terraplè. Per el farciments de rasa es preveu els següents assaigs de control de material cada 
2500 m3:  

‐  1 Assaig de granulometria 
‐ 1 Proctor Normal (PN) 
‐ 1 Índex CBR 
‐ 1 Assaig de contingut de humitat. 
‐ 2 límits de Atterberg 
‐ 1 Assaig de contingut de matèria orgànica.  

I per el control de execució es realitzaran per cada 500 m3 de material compactat 5 assaigs de:  

‐ Densitat natural 
‐ Humitat “in situ” 

Per els farciments de rasa es preveu a part dels assaigs citats anteriorment:  

‐ 2 Proctor Normals (PN) 
‐ 1 equivalent de sorra.  

5.2 Obres de formigó 

Els  volums  de  formigó  que  s’utilitzen  en  la  construcció  de  la  EDAR  no  fan  preveure  les 
instal∙lacions de una planta de  formigó en  l’obra  i per això que a  l’utilitzar una planta de  les 
rodalies  es  preveu  únicament  el  control  de  la  consistència mitjançant  cons  d´Abrams  i  la 
fabricació, curat i trencat a comprensió de 5 series de 5 provetes per els diferents elements de 
formigó  a  realitzar.  Es  realitzaran  els  assaigs  en  cada pastada.  Per  els  elements  comprimits 
cada 50 m3 o 2 setmanes, per flexió simple (bigues, forjats, murs de contenció) cada 100 m3 o 2 
setmanes per  sabates cada 100 m3 .  
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5.3 Acer 

Es  preveu  que  les  següents  assaigs  per  a  les  barres  corrugades  utilitzades  en  l’armat  de 
l’estructura:  

‐ 1 Assaig de característiques geomètriques 
‐ 1 Assaig de doblegat i desdoblegat 
‐ 1 Assaig de doblegat simple 
‐ 1 Assaig de resistència a traïció fins al límit elàstic 
‐ 1 Assaig de secció equivalent 
‐ 1 Assaig de forma i allargament.  
‐ 1 Límit elàstic.  

6.‐ NORMATIVA 

Les normes per cada assaig son les que s’especifiquen en la taula adjunta.  

TIPUS D´ASSAIG  NORMATIVA 

TERRES 

Assaig equivalent de sorra  UNE‐933‐8 
Assaig limit de Atterberg  UNE‐ 103‐103/103‐104‐94 
Assaig Proctor Normal  UNE‐103‐500‐94 
Assaig Proctor Modificat  UNE‐103‐502 
Assaig granulomètric  UNE‐933‐1 
Assaig C.B.R  UNE‐103‐502 
Assaig de desgast dels Angels  UNE‐1097‐2‐99 
Assaig de contingut de materia organica  UNE‐103‐204 

Assaig de densitat i humitat “in situ”  UNE‐103‐503‐95 
ACER 

Assaig de resistencia a tracció, límit elastic, secció equivalent  UNE 7‐474‐91 

Forma i allargament de una barra d’acer corrugat  UNE 7‐474‐92 
Assaig doblegar – desdoblegar  UNE 7‐475‐92 

Assaig de característiques geomètriques de l’acer  UNE 36‐068‐94 

FORMIGÓ 

Con d´Abrams  UNE‐EN‐12350‐2 

Extracció de provetes testimoni i assaig Marshall  NLT‐ 168‐90 
Taula1‐ Normativa que regeix els assaigs del Control de Qualitat. Font: Normativa UNE i CEDEX (NLT) 
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7.‐ PRESSUPOST 

El pressupost dels assaigs relatius al Control de Qualitat s´ha fet actualitzant els preus de l´any 
2011 proporcionats per  l´ITEC  (document públic), a un creixement del 2% anual de  l´IPC. Per 
aquest motiu, es tracta de preus orientatius del mercat actual. 

D´altra  banda,  en  cas  que  un  dels  assaigs  resultés  negatiu,  la  repetició  aniria  a  càrrec  del 
contractista. Els preus utilitzats en aquesta valoració son els que es resumeixen a la Taula 2.  

TIPUS D´ASSAIG  PREU 

TERRES 

Assaig equivalent de sorra  25,70 € 
Assaig limit de Atterberg  64,89 € 
Assaig Proctor Normal  38,59 € 
Assaig Proctor Modificat  50,16 € 
Assaig granulometric  25,26 € 
Assaig C.B.R  92,61 € 
Assaig de desgast dels Angels  79,45 € 
Assaig de contingut de materia organica  29,49 € 
Assaig de densitat i humitat “in situ”  11,23 € 
Assaig de coeficient de neteja  16,14 € 

ACER 

Assaig de resistencia a tracció,limit elastic, secció equivalent  80,68 € 
Forma i allargament de una barra d’acer corrugat  12,28 € 
Assaig doblegar – desdoblegar  14,73 € 
Assaig característiques geomètriques de l’acer  38,59 € 

FORMIGÓ 

Pes específic mescla  24,63 € 
Assaig de densitat aparent  10,61 € 
Con d´Abrams  19,10 € 
Extracció de provetes testimoni i assaig Marshall  53,03 € 

Assaig Marshall  111,43 € 
Taula 2. Preu dels principals assaigs del Control de Qualitat. Font: “Preus de referència d´obra nova i 

manteniment d´Enginyeria Civil, de seguretat i salut, assaigs de control de qualitat i despeses 
indirectes”, iTEC (2011) 
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El nombre de cada un de aquests assaigs depèn de les medicions del projecte. Aquest preus no 
son  contractuals, estan  repercutien dintre dels preus unitaris de  les partides de  l’obra,  tal  i 
com  s’especifica  en  el Plec de Prescripcions  Tècniques.  El pressupost  assignat  al Control de 
Qualitat  no  pot  exedir  l´1%  del  Pressupost  de  d´Execució  Material  de  l´obra.  En  aquest 
projecte, el cost aproximat dels assaigs de Control de Qualitat es resumeixen en  les següents 
Taules: 

ASSAJOS DE MOVIMENT DE TERRES 
ASSAIG  NOMBRE ASSAIGS  €/UNITAT  COST  (€) 

A. Granulometries  2  25,70  51,40 € 
Proctor Normal  2  38,59  77,17 € 

 CBR  2  92,61  185,22 € 
A.  Humitat  2  11,23  22,46 € 

Límits d´ Attemberg  3  64,89  194,68 € 
A.  Matèria Orgànica  2  29,49  58,98 € 
A. Densitat in situ  10  11,23  112,28 € 

A. d´ Humitat in situ  10  11,23  112,28 € 

Total  814,47 € 
Taula 3. Cost del Control de Qualitat de les Terres. Font: Elaboració pròpia 

ASSAJOS D´HACER 
ASSAIG  NOMBRE ASSAIGS  €/UNITAT  COST  (€) 

A. Resistència  6  80,68  484,10 € 
A. Forma  6  12,28  73,67 € 

A. Doblegat‐Desdoblegat  6  14,73  88,38 € 

A. Geomètric  6  38,59  231,51 € 

Total  877,66 € 
Taula 4. Cost del Control de Qualitat de l´Acer. Font: Elaboració pròpia 

ASSAJOS DE FORMIGO 
ASSAIG  NOMBRE ASSAIGS  €/UNITAT  COST  (€) 

 Con d´ Abrahams  12  19,10  229,22 € 
A. Pes específic  12  24,63  295,57 € 

A. Densitat aparent  12  10,61  127,34 € 
Extracció de provetes  12  53,03  636,34 € 

A. Marshall  12  111,43  1.337,12 € 

Total  2.625,60 € 
Taula 5. Cost del Control de Qualitat de Formigó. Font: Elaboració pròpia 

 

 

 

 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

14 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

En  la següent  taula es resumeix el cost en control de qualitat per als diferents conceptes de 
l´obra: 

CONCEPTE  COST 

MOVIMENT DE TERRES  814,47 € 
ACERO  877,66 € 

FORMIGÓ  2.625,60 € 

TOTAL  4.317,73 € 
Taula 6. Resum del Control de Qualitat. Font: Elaboració pròpia 

Els conceptes resumits prèviament suposen  la major part del cost en Control de Qualitat del 
projecte, concretament el 0.67%. Per aquest motiu, a falta de quantificar els assaigs als equips 
electromagnètics i elements prefabricats, el cost de despesa en Control de Qualitat es preveu 
inferior o igual al 1% del total del pressupost d´execució material, que correspon a la quantitat 
de QUATRE MIL TRESCENTS DISET EUROS AMB SETANTA TRES CÈNTIMS. 
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GESTIÓ DE RESIDUS  
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1. INTRODUCCIÓ  

El  present  annex  te  per  objectiu  realitzar  una  previsió  dels  residus  que  es  generen  durant 
l’execució de les obres de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals la Urbanització Les Pinedes 
de Sant Elies al municipi de Mediona  (Alt Penedès); així com  la gestió que es  realitzarà dels 
mateixos. D´altra banda, aquest document  recull un  llistat de els gestors de  residus de  l’Alt 
Penedès, comarca on s’executaran les obres.  

2. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS GENERATS 

Farem  un  llista  dels  residus  que  es  poden  produir  durant  l’obra  i  es  calcificaran  segons  el 
Catàleg  Europeu  de  Residus  (CER),  que  esta  en  vigor  des  de  l’1  de  gener  de  2002. Aquest 
Catàleg  europeu  queda  definit  per  la  Directiva  75/442/CEE  i  les  Decisions  de  la  Comissió 
Europea  2000/118/CE  de  3  de  Maig  del  2000  ;  2001/118/CE  de  16  de  Gener  del  2001; 
2001/119/CE del 222 de Gener de 2001 i 2001/573/CE de 23 de Juliol del 

Aquest  catàleg  discrimina  els  residus  en  funció  de  la  seva  perillositat  (categories  especials) 
mitjançant  un  sistema  de  llista  única.  A  continuació  es  resumiran  els  principals  residus 
generats segons la seva categoria. 

2.1 Residus inerts 

A la Taula 1 es  mostren els principals residus inerts que es generaran en el desenvolupament 
del projecte: 

RESIDU  CODI 
Formigó   170101 
Mescles de formigó, maons, i material ceràmic   170107 
Fusta, vidre i plàstic   170201; 170202; 170203 
Productes d´excavació en zones contaminades   170504 
 Metalls: Acer i ferro   170405 

Altres residus de l’construcció i demolició   170904 
Taula 1. Residus inerts. Font: Catàleg CER 

2.2  Residus perillosos 

A  la  Taula  1  es    mostren  els  principals  residus  perillosos  que  es  generaran  en  el 
desenvolupament del projecte: 

TIPUS DE RESIDU  CODI 
Residus de FFDU, revestiments (Pintura,…), cola, segellat i tines 
d’impressió  080111 
Residus d’oli no minerals ni comestibles,  i combustibles líquids   130205; 130206 
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Residus de dissolvents, refrigerants i aerosols orgànics. 
Clorofluorocarbonis  

140601; 140602; 
140603 

Materials absorbents o de filtració contaminats per substancia 
perillosa.   150202 

Piles de contenen mercuri   160603 
Taula 2. Residus inerts. Font: Catàleg CER 

2.3  Residus assimilables urbans 

Els  residus  assimilables  urbans  són molt  variats,  ja  que  els  originen  comerços,  institucions, 
particulars...per això, els residus urbans queden recollits dins de 3 grups dins de la branca dels 
Residus Municipals del llistat del CER. 

TIPUS DE RESIDU  CODI 

Fraccions recollides de manera selectiva  2001 

Residus de parc i jardins (inclòs cementiris)  2002 

Altres residus municipals  2003 

Taula 3. Residus municipals. Font: Catàleg CER 

2.4 Residus de les plantes de tractament d´aigües residuals 

Els residus producte del tractament d´aigües residuals es troben dins del grup 19 de  la  llista, 
“Residus  de  les  instal∙lacions  per  al  tractament  de  residus,  de  les  plantes  externes  de 
tractament d´aigües residuals i de la preparació d´aigua per al consum humà i d´aigua per a ús 
industrial”. Dins d´aquest,  la branca  específica per  els  residus de  les plantes de  tractament 
d´aigües  residuals  estan  classificats  amb  el  codi  1908. Dins  d´aquesta  branca,  els  principals 
residus que es preveuen en aquest projecte són els següents: 

TIPUS DE RESIDU  CODI 

Residus de garbellament  190801 
Residus de desarenatge  190802 
Llots de tractament d´aigües residuals urbanes  190805 

Mescles d´olis i freixos procedents de separació amb aigua  190809 
Taula 4. Residus de plantes de tractament d´aigües residuals. Font: Catàleg CER 

 

Es considera que no tots els residus han de ser entregats a un gestor autoritzat, degut a que 
molts d’ells poden ser reutilitzats a la mateixa obra.  Durant la fase de construcció el material 
inerte  procedeix  de  les  excavacions  que  s’aprofitarà  per  el  farciment.  Segons  els  càlculs, 
caldran terres de prèstec i s´intentarà aprofitar el màxima de terres disponible. 

Mentre que  les terres vegetals poden ser reutilitzades en  la preparació del terreny de suport 
per la revegetació. Per les aigües residuals de la caseta de l’obra es sol∙licitarà una autorització 
a la Confederació Hidrogràfica per l’abocament al rierol. 
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Durant  la  fase  de  funcionament,  els  fangs,  els  sòlids  fins  o  gruixuts,  els  greixos  i  el 
sobrenadants,  es  recolliran  temporalment  en  contenidors  per  al  seu  trasllat  posterior  a 
l’abocador autoritzat, o per l’aplicació de feines agrícoles.  

 

 

 

RESIDU  TIPOLOGIA 
VOLUM APROXIMAT    

(m 3) 
TRACTAMENT  DESTÍ 

Formigó  Inert  5 – 10 
Reciclat 

/Abocament 

Planta de 
reciclatge 

RCD 

Maons/ Material 
ceràmic 

Inert  0 ‐2 
Reciclat 

/Abocament 

Planta de 
reciclatge 

RCD 

Altres residus en 
construcció 

Inert  0 ‐2 
Reciclat 

/Abocament 

Planta de 
reciclatge 

RCD 

Mescles 
bituminoses 

No especial  0 ‐2  Reciclat 
Planta de 
reciclatge 

RCD 

Metalls  No especials  3  Reciclat 
Gestor  

autoritzat 

Plastic  No especial  0 ‐2  Reciclat 
Gestor 

autoritzat 

Vidre  No especial  0 ‐2  Reciclat 
Gestor 

autoritzat 

Residus 
Biodegradables 

No especial  0 ‐10  Reciclat 
Gestor 

autoritzat 

Sobrants de 
desencofrats 

Especial  0 ‐0,1 
Dipòsit/ 

Tractament 
Gestor 

autoritzat 

Vidre o plàstic 
contamina 

Especial  0 ‐0,3 
Tractament fisic – 

quimic 
Gestor 

autoritzat 

Material 
absorbent 
contaminat 

Especial  0 ‐0,3 
Dipòsit/ 

Tractament 
Gestor 

autoritzat 

Olis  Especial  0 ‐0,01 
Dipòsit/ 

Tractament 
Gestor 

autoritzat 

Piles  Especial   0 ‐0,002 
Dipòsit / 

Tractament 
Gestor 

autoritzat 
Taula 5. Estimació dels residus produït. Font: Elaboració pròpia 
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3. MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

A continuació s’  identifiquen totes aquelles accions de minimització a tindre en compte en el 
projecte per  tal de previndré  la generació excessiva de  residus de  la construcció  i demolició 
(RCD) durant la fase de l’obra, o reduir la seva producció.  

 

 

En general son d’aplicació les següents consideracions:  

‐ Separació en origen del residu. 
‐ L’ utilització de material amb major vida útil, generen menys residus  i afavoreixen  la 

reutilització, reciclatge i valorització. 
‐ Reducció dels envasos i embalatges dels materials de construcció.  
‐ Informació als treballadors de l’obra per millorar la recollida i gestió dels residus. 

Ja en fase de projecte, alguna de les mesures a considerar són: 

‐ Es  programarà  el  volum  de  terres  excavades  per minimitzar  els  sobrant  de  terra  i 
utilitzar‐los al mateix emplaçament. 

‐ S’utilitzaran sistemes d´encofrat reutilitzables. 
‐ Es detectaran totes aquelles partides d’obra que puguin admetre materials reutilitzats 

de  la mateixa  obra.  La  reutilització  de materials  a  l’obra  fa  que  aquest  perdin  la 
consideració de  residus. Es podran  reutilitzar nomes aquells materials que presentin 
unes  característiques  físico‐químiques  adequades  i  regulades  en  el  Plec  de 
Prescripcions Tècniques.  

En relació a  l’execució de l’obra es tindran en compte:  

‐ Estudi de la racionalització i planificació de compra i emmagatzematge de materials. 
‐ Realització de demolició selectiva. 
‐ Las mesures  d’elements  de  petit  format  (maons,  bloques..)  es  faran múltiples  del 

mòdul de la peça, per no perdre materials en els retalls. 
‐ S’utilitzaran  materials  no  perillosos  (pintures  a  l’aigua,  material  d’aïllament  sense 

fibres irritants). 
‐ Es  reduiran  els  residus d’envasos mitjançant  practiques  com  la  utilització d´envasos 

retornables al proveïdor o reutilització d’envasos contaminats o recepció de materials 
amb elements de gran volum o a granel normalment servidor amb envasos. 

4. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

Els  residus de  construcció  i demolició es  separen en  les  fraccions  següents, quan, de  forma 
individualitzada per cada una, la quantitat prevista de generació per el total de l’obra superi les 
quantitats següents:  
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Els  residus de  construcció  i demolició es  separen en  fraccions  segons el material. Es preveu 
que, de forma  individualitzada,  la quantitat de residus generada prevista en aquest concepte 
no excedeixi els següents límits: 

 

 

 

 

 

FRACCIÓ DE RESIDUS  QUANTITAT

  Formigó   150 Ton 
  Maons, ceràmics   70 Ton 
 Metalls   60 Ton 
Fusta   3 Ton 
Vidre   1 Ton 
Plàstic   2 Ton 
  Paper i cartró   2 Ton 

Taula 6. Límits de generació de residus. Font: Elaboració pròpia 

Per  poder  assolir  aquests  objectius,  es  procedirà  a  estendre  la  posada  en  pràctica  de  les 
següents indicacions:  

‐ La  separació  en  fraccions  la  ha  de  portar  a  terme  preferentment  el  posseïdor  dels 
residus de  construcció  i demolició dintre de  l’obra en que es produeixen. Quan per 
falta d’espai  físic dintre de  l’obra no sigui  tècnicament possible efectuar  la separació 
de fraccions es pot demanar a un gestor de residus que el realitzi en una instal∙lació de 
tractament eterna.  

‐ Les mesures per a  la separació del  residus en  l’obra es  farà segons  la seva  tipologia: 
Inertes, No especials, Especials.  

‐ El contenidor de residus especials es situarà en un  lloc  fora del transit habitual de  la 
maquinaria de l’obra. 

‐ Un residu especial no pot emmagatzemar‐ne en l’obra mes de sis mesos. 
‐ Es necessari impermeabilitzar el terra on es situarà els contenidor de residus especials  
‐ Es necessari  senyalitzar  correctament els  contenidors de  residus especials,  tenint en 

compte els símbols de perillositat. 

5. LLISTAT DE GESTORS DE RESIDUS A LA COMARCA DE L’ALT PENEDES 

A continuació es mostra una petita selecció dels gestors que poden  fer‐se càrrec de  tota    la 
generació de residus prevista. 

EMPRESA  CODI  ADREÇA  TELÈFON  RESIDU 

Contenidos Penedès, 
SL 

E‐1300.12 
Crtra BV‐2119 de Moja a Vilafranca, (08734) 
Olèrdola 

938974951  190805 
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Deixalles i Transport 
Angel Plazas, SA 

E‐1061.08 
Pol.Ind, Can Bas C/A (cantonada amb C/D) 
(08739) Subirats 

938181996 
170201‐
02‐03 

Ecogestival, SL  E‐1185.10 
Pol. Ind. Sant Pere de Molanta Av. Mare de 
Deu de Montserrat, 63 (08734) Olèrdola 

647415718 
Residus 
perillosos 

Uniland Cementera, 
SA 

E‐1165.18 
Av. Pla de L’Estació, S/N (08730) Santa 
Margarida i Els Monjos 

938983900 
Residus de 
demolició 

Dipòsit controla de 
Subirats 

E‐1035.08  Ctra. N‐340. PK 1229,50 (8739 )Subirats  977881345 
Residus de 
demolició 

Taula 7. Llistat de gestors de residus de la comarca Alt Penedès. Font: Elaboració pròpia 
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1. INTRODUCCIÓ 

Malgrat que  la  implantació d'una estació de tractament d'aigües residuals és, per si mateixa, 
una acció positiva, les característiques d'una planta, la seva ubicació, la línia de tractament, els 
residus generats, etc... poden incidir desfavorablement sobre el medi on s’instal∙larà. Aquesta 
potencial alteració del medi que  l´acull pot generar en ocasions un cert rebuig per part de  la 
societat, sobretot en referència a la seva ubicació a prop dels nuclis urbans. 

Com  la planta de tractament objecte de  l´estudi és petita (700 habitants‐  equivalents), és un 
projecte que no requereix ser sotmès al procediment d´avaluació d´impacte ambiental  (EIA). 
Aquesta  afirmació  es  sustenta  en  la  “Ley  21/2013,  de  9  de  diciembre,  de  evaluación 
ambiental”. 

Aquesta  llei, en els seus Annexes I  i II, defineix quins projectes han de ser sotmesos a un EIA. 
L´Annex I (Grup 7, apartat d) de la Llei 21/2001 obliga als projectes d´EDAR amb poblacions de  
més de 150.000 habitants‐ equivalents a ser sotmeses a un EIA;  l´Annex II (Grup 8, apartat d) 
de  la  mateixa  llei  limita  la  obligatorietat  als  10.000  habitants‐  equivalents.  En  resum,  la 
realització de les obres compreses al present projecte no afecten als supòsits d’EIA establerts 
per  Llei  21/2013,  i  per  tant,  el  projecte  no  haurà  de  sotmetre’s  a  una  avaluació  d’impacte 
ambiental.  

En aquest estudi es pretén exposar els efectes mediambientals i les repercussions derivades de 
la construcció i explotació de l'EDAR per a la població d’estudi. A partir d'aquests efectes, s'han 
de descriure les mesures necessàries per tal de minimitzar o corregir els impactes produïts.  

L´anàlisi  de  les  característiques  inicials  del medi  i  la  seva  situació  un  cop  l´EDAR  estigui  en 
funcionament  es  complementarà  un  resum  en  forma matricial  per  facilitar  l´avaluació  dels 
impactes. D´altra banda, les mesures correctores propostes tindran una valoració econòmica. 

2. OBJECTIUS 

L´objectiu principal és analitzar el conjunt de repercussions que la construcció i l´explotació de 
l´ EDAR de  Les Pinedes de Sant Elies pugui provocar al medi  físic des de diferents punts de 
vista:  biològic, ambiental, socioeconòmic...Amb aquesta finalitat, cal identificar, caracteritzar i 
avaluar els impactes (positius i negatius) i determinar la seva sostenibilitat ambiental. 

En concret, l´enumeració dels objectius del present annex es resumeix tot seguit: 
 

• Caracteritzar els espais de protecció existents a la zona del projecte, tot analitzant i 
contrastant la documentació obtinguda.    

• Descriure la situació actual,  les actuacions a realitzar.  

• Identificar les possibles afeccions ambientals que puguin derivar‐se de l’execució del 
projecte.  

• Proposar i concretar mesures preventives i correctores per minimitzar les 
repercussions del projecte. 
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En general, els paràmetres que  s´han d´avaluar en qualsevol Estudi d´Impacte Ambiental es 
resumeixen a continuació: 

• Geologia de  l´entorn: cal  limitar  l´erosió produïda per  les obres  i el risc d´inestabilitat 
del terreny. 

• Paisatge: és  important avaluar  l´impacte visual de  les  instal∙lacions, tenint en compte 
també les discontinuïtats que provoca al terreny natural (potencial efecte barrera). Els 
elements que formin part de l´EDAR s´han d´adequar al màxim a l´entorn natural. 

• Aigües superficials: cal preveure  i evitar un mal funcionament de  la planta, que derivi 
en abocaments d´aigua sense depurar al medi. 

• Aigües  subterrànies:  minimitzar  l´afectació  seguint  l´estratègia  de  les  aigües 
superficials,  ja que estan relacionades. S´ha de tenir especial cura en el cas de que hi 
hagi algun aqüífer important proper, tal i com és el cas. 

• Vegetació: per  limitar  l´efecte degeneratiu de  les obres als extrems de  les formacions 
vegetals,  es  busca  reduir  la  superfície  alterable  de  les  obres,  per  aconseguir  així 
mantenir el màxim de terreny extern a les obres en les condicions ecològiques inicials. 
D´altra  banda,  la  jardineria  de  les  instal∙lacions  s´ha  de  completar  amb  espècies 
autòctones o compatibles. 

• Fauna:  amb  la  finalitat  de  minimitzar  l´afectació  sobre  les  espècies  animals, 
principalment  terrestres,  s´ha  de  planificar  les  obres  de  manera  que  no  tinguin 
incidència a les fases reproductives de les principals espècies de l´entorn. 

• Soroll:  adoptar  mesures  correctores  per  minimitzar  el  soroll  del  sistema  de 
sanejament, de cara a evitar molèsties als veïns i animals. 

• Olors: adoptar mesures correctores per minimitzar les molèsties produïdes pel sistema 
de sanejament. 
 

3. NORMATIVA APLICADA 

La  legislació  vigent  sobre  l´avaluació d´impactes  ambientals queda  recollida  en els  següents 
decrets: 

• “Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental” 

• Llei 22/1983, del 21 de Novembre, per  la protecció del medi ambient atmosfèric  i  la 
normativa que la desenvolupa: Llei 7/1989, del 5 de Juny (modificació parcial de la Llei 
22/1983); i la Llei 6/1996, del 18 de Juny (modificació parcial de la Llei 22/1983). 

• Decret 130/2003, del 13 de Maig, per l´aprovació del Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament. 

• Programa de Sanejament d´Aigües Residuals Urbanes de l´any 2005 (PSARU 2005). 
 

4. INVENTARI AMBIENTAL 

A  continuació  es  farà    un  anàlisi  de  la  situació  actual,  basat  en  els  paràmetres  de  qualitat 
ambiental esmentats anteriorment, alguns dels quals han estat comentats anteriorment en la 
redacció d´aquest Projecte, recollits en l´Annex 1. Antecedents; Annex 5. Geologia i Geotècnia; 
Annex 6. Estudi d´Alternatives, entre d´altres. 
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4.1 Espais naturals 

Des d´un punt de vista administratiu, els espais naturals queden  regulats per el Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) i la Xarxa natura 2000. Tal com s´ha vist en l´Annex 1. Antecedents,  e l 
PEIN és un  instrument de planificació territorial, amb categoria de pla territorial sectorial, de 
manera que compren tot el territori de Catalunya. La Xarxa Natura 2000 prové de la Resolució 
MAH/534/2005, d'1 de Març. 

Com ja s´ha vist anteriorment, el  municipi de Mediona no disposa de cap zona compresa dins 
del PEIN. En referència   a  la Xarxa Natura 2000, una petita superfície del municipi queda dins 
de  l’espai ES5110022, anomenat “Capçaleres del Foix”. El  turó de  les Clivelleres, el  turó dels 
Pins Verds  i  la serra del Bolet estan dintre d’aquest àmbit. Es tracta d´espais LIC (Importància 
Comunitària) i ZEPA (Protecció de les Aus).   

Tot i així, la incidència d´una actuació a Les Pinedes de Sant Elies sobre la Xarxa Natura 2000 es 
mínima, degut a la distància (5 quilòmetres aproximadament) que hi ha entre la urbanització i 
l´espai protegit, tal com es pot veure a la següent imatge: 

 

Figura 1. Distància Xarxa Natura 2000 i Les Pinedes de Sant Elies. Font: Fitxa espai ES5110022 Xarxa 
Natura 2000. 

4.2 Geologia i Edafologia 

Tal com s´ha vist en l´Annex 5. Geologia i Geotècnia, la litologia predominant de la zona queda 
composta  majoritàriament  per  materials  secundaris  petanyents  al  Cretaci  i  terciaris.  Són 
materials permeables per fissuració predominant‐hi els calcaris  i margosos amb fenòmens de 
carstificació. El substrat rocós està constituït per una alternança de trams de litologies amb un 
marcat contrast d’erosionabilitat.   En aquest sentit, predominen  les  lutites roges amb guixos, 
les dolomies calcàries  i margoses,  i  les argiles versicolors  i evaporites. Es  tracta d´un  terreny 
zona  de  relleu  acusat,  amb  condicions  constructives  favorables  però  que  pot  presentar 
problemes geotècnics i litològics 
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4.3 Climatologia 

La comarca de  l’Alt Penedès és el territori més sec de  la Depressió Pre‐litoral, degut al seu el 
relleu escarpat però sense núvols per manca d´altes muntanyes, així que no plou gaire; i també 
manca de  grans  rius que  augmentin  la humitat de  l’ambient.   Aquesta  situació es  resumeix 
amb uns 50 a 70 dies de pluja a l’any. 

La mitjana tèrmica anual és de 15 ºC, amb una oscil∙lació d´uns 8º C . Els vents predominants 
són el Mestral (Hivern) i el Llebeig (Primavera i Estiu). 

4.4 Hidrologia 

Tot  el  territori municipal  pertany  a  la  xarxa  hidrogràfica  del  riu  Anoia.  El  cabal  permanent 
estimat  és de  60‐80  l/s. Diversos  torrents  recullen  les  aigües  que baixen  de  les  serres  i  les 
porten  cap  a  la  riera.    Els  torrents  i  rieres més  importants  del municipi  són:  la  riera  de 
Mediona, el torrent de Can Amar, Torrent de les Vies, Torents de les Gunyoles, torrent de Piv 
Cubus, Torrent de Ginoles i el Torrent de Puigfred.  

El terme és ric en aigües subterrànies a causa de la seva configuració geològica, concretament 
Mediona  es  troba  sobre    la Massa  nº  19  Gaià‐Anoia  de Masses  d´Aigua  Subterrànies  de 
Catalunya.  Aquesta massa  d´aigua  es  troba  dins  de  l´aqüífer    Carme‐Capellades,  que  està 
protegit  pel  Decret  328/1988  d'11  d'octubre,  pel  qual  s'estableixen  normes  de  protecció  i 
addicionals en matèria de procediment en relació amb diversos aqüífers de Catalunya, i ocupa 
una extensió de 157,8 km2.  

En  compliment  dels  articles  6  i  7  de  la Directiva Marc  de  l´Aigua  (DMA),  s'ha  establert  un 
registre de zones declarades objecte de protecció especial. Aquest registre inclou:  

• Masses d'aigua amb captacions superiors a 10 m3/dia destinades al consum humà.  

• Masses  d'aigua  afectades  per  les  zones  vulnerables  a  la  contaminació  per  nitrats 
d'origen agrari.  

Addicionalment,  es  consideren  els  Aqüífers  Protegits  i  les  Zones Humides Dependents més 
rellevants que es troben a cada Massa d'Aigua Subterrània.  
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Figura 2. Zones declarades vulnerables als nitrats i aqüífers protegits . Font: Fitxa nº 19 Gaià‐ Anoia. 
Masses d´Aigua Subterrànies de Catalunya 

Atenent  als  primer  dels  criteris  de  la  DMA  que  s´han  vist  anteriorment,  totes  les masses 
d´aigua subterrània de Catalunya estan sotmeses a captacions superiors a 10 m3/dia excepte la 
massa 53 (Delta de l´Ebre). De manera que aquest aqüífer concret també està sotmés a aquest 
risc. 

En relació al segon criteri, fa més de 30 anys que la concentració de nitrats d´aquest aqüífer no 
pateix increments crítics, on la concentració mitjana és d´uns 7,5 mg/l ( any 1980 concentració 
de 62 mg/l). En general, actualment, no existeixen riscos de contaminació per nitrats. Aquesta 
massa no  es  troba ubicada  en una  zona declarada  vulnerable  a  la  contaminació per nitrats 
d’origen agrari. 

Dins de les zones humides dependents, cal destacar, per la seva importància històrica i cultural 
lligades  en  bona  part  a  l’evolució  socio‐econòmica  de  la  comarca:  La  Bassa  de  Capellades, 
alimentada  per  surgències  naturals,  les  Deus  de  Sant  Quintí  de Mediona,  alimentades  de 
l’aportació subterrània, i la riera del riu Carme. 
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4.5 Fauna i Vegetació 

La vegetació natural del municipi, en quant a  l’estat arbori,  correspon a  l’alzinar amb matís 
continental, en què predomina  la carrasca tot  i que en  l’actualitat  la seva presència és rara  i 
limitada  a pocs espais. El bosc ocupa una  superfície d’unes 2.529 ha,  fet que  representa el 
53,11% del municipi.  La major part de  superfície de bosc  actual  està  formada per pi blanc, 
pinassa  i pi pinyoner. Els roures  i  les alzines es troven presents de manera aïllada. Els arbusts 
de la riera més característics són els joncs, la boga, les canyes, els esbarzers. En aquests indrets 
la vegetació és molt frondosa i la humitat és palesa. El sotabosc és bastant variable. Les brolles 
o matolls cobreixen el terra de boscos de pins i a les zones de camps de conreu abandonats de 
temps que han estat envaïts per matolls i arbres.  

La xarxa de barrancs més o menys profunds configuren un hàbitat ben determinat  i de gran 
interès es tracta, doncs, d’un hàbitat de nidificació per espècies de rapinyaires  forestals com 
l’esparver el  gamarús  i  l’àguila marcenca. També  són enclaus bàsics per a mamífers  com el 
senglar, el toixò o la guineu. Es tracta d´un bon hàbitat per a petits rosegadors com el ratolí de 
bosc, i petits rèptils com la serp de vidre. 

 

Figura 3. Castell de Mediona i hàbitat natural. Font: Memòria Informativa. Pla d´Ordenació Urbanística 
Municipal (2010) 
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5. AVALUACIÓ DELS IMPACTES AMBIENTALS I RESIDUALS 

5.1 Introducció 

El conjunt d’afeccions i de sensibilitats del medi s’han contemplat des de l’òptica de limitar els 
impactes negatius que  es poden manifestar  en  l’espai. Així, un  gran numero d’afeccions  es 
poden evitar i d’altres es minimitzaran fins als límits compatibles amb el medi, amb la presa de 
mesures preventives o correctores proposades. 

El projecte provocarà un nombre de impactes de grau visible, els quals afectaran als diferents 
vectors del medi, bé durant la construcció, o bé durant la explotació de l’ infraestructura. 

S’adoptaran  les mesures apropiades per suprimir, reduir o  localment compensar  les pèrdues 
com a conseqüència del projecte.   

L’objectiu  d´aquest  apartat  és  valorar  els  impactes  del  projecte  i  indicar  les  mesures 
correctores corresponent previstes. Aquestes poden concernir al projecte de la planta, el perfil 
o  la  localització precisa, així como  les característiques de  les obres,  la  forma de  realitzar  les 
diferents feines, etc.  

La mesura a prendre son:  

‐ Simples, definides  i  localitzades: en aquests casos es defineix de forma clara  i concisa 
en els cuades d’impactes i mesures. 

‐ Les definides per els seus principis generals com  les de restauració, soroll admissible, 
etc, que recreixen una gran adaptació a la natura i la importància dels impactes.  

Aquesta  adaptació  comporta  els  estudis  complementaris  a  realitzar  segons  els  criteris  o 
objectius anunciats en aquest annex.  

Es  presenta,  a  continuació,  un  anàlisis  complet  dels  impactes,  independentment  de  la  seva 
naturalesa,  extensió  i  importància  i per  a  totes  les  variables  considerades  conjuntament.  El 
projecte  és  sotmès  a  l’avaluació  de  tots  els  possibles  impactes  que  puguin  afectar  al medi 
ambient, i s’estableixen les mesures correctores que minimitzaran aquests impactes.  

Els  impactes es  caracteritzen  i  s’avaluen  segons el  criteris que dicta  la  Llei 21/2013 de 9 de 
desembre  (“Anexo  IV.  Estudio  de  impacto  ambiental  i  conceptos  técnicos.  Apartado  8. 
Conceptos técnics”).  

5.2 Conceptes tècnics 

5.2.1 Efectes ambientals 

 Intensitat 
‐ Efecte mínim : es aquell que es pot demostrar que no és notable.  
‐ Efecte notable: aquell que es manifesta amb una modificació del medi ambient, dels 

recursos naturals o dels processo fonamentals de funcionament, que produeix o pugui 
tenir en el futur repercussions apreciables.  

 Signe 
‐ Efecte directe: aquell que té una incidència immediata en qualsevol aspecte.  
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‐ Efecte indirecte o secundari: aquell que suposa una incidència immediata respecte a la 
interdependència o, en general, respecte a la relació d´un sector ambiental amb altre.  

 Tipus de sistema actiu 
‐ Efecte simple: aquell que es manifesta sobre un component ambiental o que  la seva 

forma d’acció es individualitzada, sense conseqüències en la inducció de nous efectes, 
ni en l’acumulació, ni en la seva sinergia.  

‐ Efecte acumulatiu  : aquell que es perllonga en el  temps  l’acció de  l´agent  inductor  i 
incrementa  progressivament  la  seva  gravetat  degut  a  la  falta  de  mecanismes 
d’eliminació amb efectivitat temporal similar a la incrementació de l’agent causant del 
dany.  

‐ Efecte sinèrgic: aquell que es produeix quan  l’efecte global de  la presencia simultània 
de diferents agents suposa una incidència ambiental mes gran que l’efecte suma de les 
incidències individuals contemplades aïlladament.  

 Aparició 
‐ Efecte a  curt  termini: aquell en que  la  seva  incidència pot manifestar‐se abans de 1 

any.  
‐ Efecte a llarg termini: aquell que en la seva incidència es pugui manifestar desprès de 5 

anys 
 Persistència 
‐ Efecte permanent: aquell que suposa una alteració  indefinida en el  temps de  factors 

d’acció  predominant  amb  l’estructura  o  la  funció  dels  sistemes  de  relacions 
ecològiques o ambientals presents en el lloc.  

‐ Efecte temporal: aquell que suposa una alteració definida en el temps.  
 Reversibilitat 
‐ Efecte reversible: aquell que  l’alteració que suposa pot ser assimilada per  l’entorn de 

forma mesurable  a mig  termini  degut  al  funcionament dels processo naturals de  la 
successió ecològica i dels mecanismes de autodepuració del medi.  

‐ Efecte  irreversible:  aquell  que  suposa  la  impossibilitat  o  la  “dificultat  extrema”  de 
tornar a la situació anterior a l’acció que es produeix.  

 Recuperabilitat 
‐ Efecte  recuperable:  aquell  que  l’alteració  es  suposa  pot  eliminar‐ne  be  per  l’acció 

natural, be per  l’acció humana; així  com aquell en que  l’alteració es  suposa pot  ser 
reemplaçable.  

‐ Efecte  irrecuperable:   aquell en que  l’alteració o pèrdua que suposa es  impossible de 
arreglar o restaurar tant per l’acció natural com per l’humana.  

 Manifestació  
‐ Efecte continu: aquell que es manifesta com una transformació constant en el temps, 

acumulat o no.  
‐ Efecte discontinu: aquell que es manifesta com alteracions irregulars o intermitents en 

la seva permanència.  
 Periodicitat 
‐ Efecte periòdic: aquell que es manifesta com a forma d’acció intermitent i continua en 

el temps.  
‐ Efecte d’aparició irregular: aquell que es manifesta de forma imprevisible en el temps i 

en que es necessari avaluar les alteracions en funció de una probabilitat d’ocurrència.  
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 Extensió 
‐ Efecte localitzat: l’impacta afecte nomes al punt o zona d’ on s’origina. 
‐ Efecte extensiu: l’impacta es pot atendre fora de les zones on s’han originat.  

 Situació 
‐ Pròxim a l’origen: l’impacta afecte a la mateixa zona on te lloc la causa que l’origina. 
‐ Allunyat de l’origen: aquell que no es pròxim a l’origen.  

5.2.2 Terminologia de l’avaluació dels impactes 

‐ Impacte ambiental crític (CR):  La magnitud de l’efecte es superior al límit acceptable. 
Es produeix una pèrdua permanent de  la qualitat de  les condicions ambientals, sense 
possibilitat de recuperació, fins i tot amb l’adopció de mesures correctores.  

‐ Impacte ambiental  Sever  (S):    La  recuperació de  les  condicions  ambientals del medi 
exigeix  l’adopció de mesures correctores,   per a  la  recuperació es  requereix un  llarg 
espai de temps.  

‐ Impacte ambiental moderat (M):  La recuperació no precisa de mesures correctores ni 
protectores intensives i el retorn al estat inicial del medi no requereix un llarg espai de 
temps.  

‐ Impacte  ambiental  compatible  (C):  La    seva  recuperació  es  preveu  immediata,  una 
vegada  finalitzada  l’activitat  que  la  produeix,  per  tant  no  cal  l’adopció  de mesures 
correctores.  
 

6. EFECTES PREVISTOS SOBRE EL MEDI AMBIENT 

En  general,  l´obra  civil  tindrà  una  sèrie  d´impactes  ambientals  que  es  poden  dividir  en  dos 
fases: fase de construcció i fase d´explotació. 

Els impactes de la fase de construcció es poden resumir de la següent manera: 

• Ocupació temporal de l´espai. 

• Eliminació temporal de la cobertura vegetal. 

• Moviment de terres. 

• Moviment i treball de maquinària pesada. 

• Col∙locació de col∙lectors i tubs de PVC. 

La major part d´aquests impactes són reversibles, ja que les obres són una actuació temporal. 
Els efectes més importants seran els que tinguin un caràcter més reversible, com per exemple: 

• Increment del soroll. 

• Afectació veïnal. 

• Increment de contaminació de l´aire per la pols derivada del moviment de terres. 

En relació a la fase d´explotació, el principal efect serà: 

• Vessament d´aigües depurades (positiu en principi). 

A  continuació  s´analitzarà  l´afectació  sobre  alguns  dels  principals  paràmetres  de  qualitat 
ambiental que s´han vist anteriorment, tot estudiant les possibles mesures correctores. 
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6.1 Impactes atmosfèrics 

Aquest  paràmetre  de  qualitat  ambiental  es  veurà  molt  afectat  a  la  fase  constructiva  del 
projecte,  per  el moviment  de  terres,  les  excavacions  i  els  transport  del material.  La  fase 
d´explotació generarà impactes a la qualitat de l´aire motivats per les olors, principalment de la 
línia de fangs i dels residus procedents del pretractament. 

Tots dos problemes s´han de tractar directament, perquè en aquest cas la ubicació de l´EDAR 
és propera a la urbanització. Les mesures correctores proposades són les següents: 

• Cobrir la els equips de transport de terres amb una lona. 

• Regar periòdicament  els  camins,  aplec  i  zones  susceptibles de  general partícules de 
pols. 

• Reduir  la velocitat dels equips,  i controlar  l´emissió de gasos (certificats  i revisions en 
regla). 

• Coberta de carboni al recinte de deshidratació de fangs per reduir les males olors, així 
com tancar els contenidor d´emmagatzematge. 

• Retirada periòdica dels residus del pretractament. 

Seguint  els  conceptes  tècnics  exposats  anteriorment,  a  la  següent  Taula  es  resumeixen  els 
efectes ambientals dels impactes atmosfèrics: 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Notable 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Acumulatiu 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Reversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Discontinu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Localitzat 

Situació  Requerix mesures correctores 
Taula 1. Efectes ambientals relatius a l´impacte atmosfèric. Font: Elaboració pròpia 

Es considera que esdevé un impacte moderat. 

6.2 Impactes acústics 

El soroll de la fase constructiva generat per la maquinària és difícil d´evitar, però és temporal. 
El  soroll  de  la  fase  d´explotació  no  hauria  de  presentar  un  problema  greu  per  restar  la 
instal∙lació dins de l´edifici de control. Les mesures correctores a adoptar són les següents: 

• Les obres més sorolloses no es duran a terme a la fase reproductiva de la fauna. 

• Programació adecuada per evitar operacions molt sorolloses simultàniament. 

• Bon manteniment dels equips,  tant de  la maquinària de  l´obra  com dels  sistema de 
sanejament. 
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• Reducció del nivell sonor dels bufadors mitjançant sistemes d´insonorització. 

Seguint  els  conceptes  tècnics  exposats  anteriorment,  a  la  següent  Taula  es  resumeixen  els 
efectes ambientals dels impactes acústics: 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Notable 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Acumulatiu 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Reversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Discontinu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Localitzat 

Situació  Requerix mesures correctores 
Taula 2. Efectes ambientals relatius a l´impacte acústic. Font: Elaboració pròpia 

Les característiques del soroll són semblants a  les de  la qualitat de  l´aire. Ara bé, el soroll es 
mantindrà en la fase d´explotació, tot i que en menor mesura. Per aquest motiu es considerarà 
un impacte moderat. 

6.3 Geologia i geomorfologia 

Els moviments de terres de les obres implicaran una modificació temporal de relleu, que amb 
la instal∙lació de l´EDAR pasarà a ser una configuració estable. Es pavimentaran algunes zones, 
de manera que és difícil reduir l´impacte en aquest sentit. Tot i així, les mesures correctores a 
adoptar són les següents: 

• Reduir al màxim la ocupació d´espai temporal i permanent. 

• Efectuar plantacions per recuperar la topologia del terreny i evitar inestabilitats 

• L´abocament de terres i el préstec han de tenir origen i destí legals. 

• Evitar el vessament d´olis i combustibles per reduir l´afectació edàfica. 

• Màxima compensació del moviment de terres. 
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Els conceptes relatius a aquest impacte són els següents: 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Mínim, negatiu 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Acumulatiu 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Irreversible 
Recuperabilitat  Irrecuperable 
Manifestació  Continu 
Periodicitat  ‐ 
Extensió  Localitzat 

Situació  Requerix mesures correctores 
Taula 3. Efectes ambientals relatius a l´impacte geològic i edàfic. Font: Elaboració pròpia 

Els efectes geològics i geomorfològics i edàfics són d´efecte continu, irreversible i directe. Ara 
bé,  la  superfície  serà  continguda  i  propera  a  una  zona  urbana,  de manera  que  l´impacte 
associat  queda  mitigat  dins  del  conjunt  d´impactes  de  la  zona.  Per  aquest  motiu,  es 
considerarà un impacte moderat. 

6.4 Hidrologia 

Aquest aspecte és molt important, ja que com s´ha vist anteriorment Mediona és un municipi 
amb  sotmès  a  la DMA  per  la  proximitat  de  l´aqüífer  Carme‐  Capellades.  Per  un  costat,  cal 
estudiar l´afectació de l´escorrentiu superficial derivat de la pavimentació dels accessos i de la 
superfície  de  la  planta.  D´altra  banda,  assegurar  la  correcta  instal∙lació  i manteniment  del 
sistema  de  col∙lectors  i  tubs  per  evitar  que  un  trencament  o  avaria  puntual  provoqui  una 
contaminació puntual que pugui  incidir  en  la  vegetació,  el  terreny  i  en última  instància,  en 
l´aqüífer. Les principals mesures correctores seran: 

• Correcta impermeabilització del terra per evitar vessaments accidentals. 

• Auscultació del nivell freàtic durant les excavacions, amb bombament si s´escau. 

• Aplecs amuntegats lluny dels canals. 

• Correcta senyalització de les obres 

• Restaurar les zones de ribera. 

• Assegurar les zones de parc de maquinària i zones auxiliars per evitar la contaminació 
de les aigües subterrànies. 

Seguint  els  conceptes  tècnics  exposats  anteriorment,  a  la  següent  Taula  es  resumeixen  els 
efectes ambientals dels impactes ambientals relatius a la hidrologia: 
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EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Notable 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Acumulatiu 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Reversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Discontinu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Localitzat 

Situació  Requerix mesures correctores 
Taula 4. Efectes ambientals relatius a l´impacte hidrològic. Font: Elaboració pròpia 

En  relació  a  la  hidrologia  superficial  l´actuació  tindrà  efectes  positius,  de manera  que  en 
conjunt es considera un impacte ambiental compatible. En relació a la hidrologia subterrània, 
els efectes negatius són potencials, tot i que aquesta consideració té rellevància per tractar‐se 
d´una  zona amb acqüífers protegits propers. Per aquest motiu, aquest  impacte es considera 
moderat. 

6.5 Vegetació 

Els impactes sobre la vegetació només existiran en la fase constructiva, tenint en compte que 
la  jardineria no serà una espècie  invasiva. L´afectació vindrà donada pel moviment de  terres 
principalment, que pot afectar a la vegetació que no és estrictament a la superfície de treball. 
La pols aixecada també generarà impactes alterant la fotosíntesis, per exemple. Per minimitzar 
aquests efectes, les mesures que es duran a terme seran: 

• Limitar l´ocupació en espai i temps, protegint els arbres més propers. 

• Aprofitar les vies existents. 

• Mantenir distàncies de seguretat amb les zones d´alta vulnerabilitat. 

• Regular i vigilar l´emissió de pols. 

• Restaurar les superfícies alterades que no hagin de ser pavimentades. 

• Protegir el sòl de l´erosió. 

• Afavorir la integració paisatgística, tant com sigui possible. 

Els efectes ambientals sobre la vegetació es resumeixen en la següent Taula: 
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EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Mínim, negatiu 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Simple 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Permanent 
Reversibilitat  Irreversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Discontinu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Localitzat 

Situació  Calen mesures correctores 
Taula 5. Efectes ambientals relatius a l´impacte sobre la vegetació. Font: Elaboració pròpia 

Els efectes  sobre  la  vegetació  són directes, discontinus  i  reversibles, de manera que aquest 
impacte es considera compatible. La pèrdua de vegetació es compensarà amb  la  jardineria  i 
repoblació. 

6.6 Fauna 

L´impacte més destacable  sobre  la  fauna és  la pertorbació del  seu hàbitat durant  la  fase de 
construcció,  i  l´efecte  barrera  de  les  instal∙lacions  un  cop  acabades.  S´  ha  de  tenir  especial 
atenció amb les aus i mamífers. Els problemes generats per l´increment dels sorolls durant les 
obres  també  tindran  incidència  sobre  la  fauna.  D´altra  banda,  les  línies  elèctriques  poden 
provocar afectació a  les aus. Com a nota positiva,  l´aportació d´aigües depurades al medi pot 
facilitar  la  supervivència  de  les  espècies  autòctones.  Les  propostes  correctores  són  les 
següents: 

• Estricta senyalització  i protecció de  les obres, per tal d´evitar que  la fauna hi prengui 
mal, sobretot de nit. 

• La realització dels  treballs més sorollosos ha d´evitar  fer‐se en època de reproducció 
d´aus i mamífers, les restriccions es tindran en compte a la planificació de les obres.  

• Ràpida revegetació un cop acabades les obres. 

Els efectes ambientals relatius a la fauna es resumeixen en la següent Taula: 
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EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Notable, negatiu 
Signe  Indirecte 

Tipus de sistema actiu  Simple 
Aparició  A mig termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Reversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Continu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Extensiu 

Situació  No calen mesures correctores 
Taula 6. Efectes ambientals relatius a l´impacte sobre la fauna. Font: Elaboració pròpia 

Els  impactes  relatius  a  la  fauna  són  continus  però  recuperables.  L´afectació  al  període 
d´aparellament és temporal; la pèrdua d´habitat és baixa i no es tracta d´una zona protegida ni 
existeix cap corredor proper. Per això es considera que l´impacte serà compatible. 
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6.7. Matriu d´impactes 

A la següent taula es mostra la interacció d´accions i els impactes ambientals que esdevenen, 
en verd els efectes positius i en vermell els efectes negatius: 

MATRIU D´INTERACCIÓ D´EFECTES AMBIENTALS 
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MEDI RECEPTOR  FACTORS  INTERACCIONS 

ATMOSFERA I MEDI AMIENT 
Qualitat aire                      
Soroll                      
Olors                      

GEOLOGIA I EDAFOLOGIA 
Canvis del relleu                      
Qualitat del sòl                      

HIDROLOGIA SUPERFICIAL  Canvis de permeabilitat                      
HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA  Contaminació                      
VEGETACIÓ  Pèrdua de riquesa                      

FAUNA 
Modificació hàbitat                      
Alteracions reproductives                      
Mortalitat                       

FACTORS SOCIECONÒMICS 
Qualitat de vida                      
Efectes sobre la salut                      

PERCEPCIÓ  Integració al paisatge                      
Taula 7. Matriu d´interacció d´efectes ambientals. Font: Elaboració pròpia 

Amb totes les consideracions prèvies, l´impacte ambiental del projecte es preveu moderat. Tot 
i  així,  es  proposaran  una  sèrie  de  mesures  correctores  a  implementar  per  assegurar  el 
manteniment de la qualitat ambiental de la zona. 

7. MESURES CORRECTORES 

Coneguts els impactes provocats per les diferents accions del projecte, es  definir i descriure el 
conjunt  de  mesures  protectores  i  correctores  amb  l´objectiu  de  reduir  o  eliminar  les 
alteracions esperades per l’actuació.  

Les mesures  correctores,  son  aquelles  que  pretenen  eliminar, minimitzar,  o  compensar  els 
efectes  ambientals  negatius  generats  a  l’execució  del  projecte  o  el  seu  funcionament.  De 
forma mes especifica es pot distingir tres tipus de mesures:  
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• Cautelars o protectores:  són  les que es  realitzen en  la  fase de disseny  i execució de 
l’obra, amb  la  finalitat d’evitar o  reduir  l’impacte abans de que es produeixi,  ja que 
estan incloses en el projecte d’execució. 

• Mesures correctores   són  les que es recullen en  l’estudi d’impacte ambiental,  ja que 
no  estan  considerat  en  el  projecte  inicial  i  que,  com  a  conseqüència  dels  estudis 
ambientals, son necessàries per disminuir o eliminar alguns impactes.  

• Mesures  compensatòries:  són  aquelles  que  tracten  de  restablir  o  compensar  els 
impactes  que  no  han  pogut  corregir‐se  mitjançant  les  mesures  correctores  o 
protectores, mitjançant accions no necessariament relacionades amb els impactes que 
s’han provocat.  

En  aquest  projecte  s’han  dissenyat  els  tres  tipus  de  mesures,  incloses  les  mesures 
compensatòries.  A  continuació  enumerem  els  mesures  preventives,  correctores  i 
compensatòries  que  amb  caràcter  general  i  a  nivell  de  proposta,  s’ha  d’aplicar  en  la  zona 
afectada per l’ampliació i modernització de la EDAR del la Urbanització de Les Pinedes de Sant 
Elies. Totes les mesures considerades, seran d’aplicació tant en la fase de construcció com en 
la fase d’explotació.  

7.1 Mesures protectores i correctores en fase de construcció 

• Projecte de seguretat i salut. 

• Delimitació del permetre de l’àrea d’ocupació de les obres . 

• Ubicació de les instal∙lacions auxiliars. 

• Mesures de gestió de residus. 

• Gestió del consum d’aigua i energia. 

• Mesures de protecció de l’atmosfera i ambient sonor. 

• Protecció contra el soroll. 

• Protecció contra les emissions de pols.  

• Protecció contra l’emissió de gasos i olors. 

• Mesures de protecció del terra i la geomorfologia. 

• Mesures de protecció de els aigües superficials y subterrànies. 

• Mesures de protecció de la vegetació. 

• Mesures de protecció de la fauna. 

• Mesures protectores del valor paisatgístic.  

7.2 Mesures protectores i correctores en fase d’explotació 

• Pla d’explotació y manteniment de la EDAR. 

• Mesures de protecció de l’atmosfera. 

• Mesures de protecció contra el soroll. 

• Mesures de protecció contra les emissions d’olors.  

• Mesures de protecció de qualitat de efluent. 

• Mesures de gestió de residus. 

7.3 Mesures compensatòries 

• Mesures compensatòries de l’afecció a la vegetació  



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies   
 

20 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 
 

8. PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

8.1 Introducció.  

La  legislació  ambiental  estableix  la  necessitat  d´instaurar  un  sistema  que  garanteixi  el 
compliment de les indicacions i mesures, protectores i correctores, contingudes en l’estudi de 
l’impacte  ambiental del projecte.  La durada d´aquest  seguiment depèn de  la magnitud dels 
impactes i de les mesures correctores. En aquest cas concret, el període estimat de seguiment 
serà de quatre anys un cop s´hagi posat en funcionament  l´Estació Depuradora. El seguiment 
es preveu per quatre anys, en cas de que totes les condicions evolucionin favorablement. 

El grau d’elaboració del Programa de Vigilancia esta en concordancia amb la fase d’elaboració 
del abans projecte en que s’inclou. L´equip tècnic encarregat de posar en practica el programa 
de  vigilància,  haurà  de  presentar  una  proposta mes  detallada  en  relació  a  presa  de  dades, 
metodologies i tractament de la informació, tot respectant el Document Ambiental  .  

Les mesures de control  i vigilància en el present Programa de Vigilància Ambiental, així como 
les  mesures  correctores  que  requereixin  d´un  peritatge  extern  durant  l’etapa  d’execució, 
hauran de ser assolides per el promotor i considerant pressupostàriament en ordre a garantir 
la realització.  

La realització del programa de vigilància es durà a terme en dos grans etapes: 

o Pla de Vigilància i Seguiment durant les obres. 
o Pla de Vigilància i Seguiment durant el funcionament.  

8.2 Programació e informes 

8.2.1 Fase de construcció  

Durant  aquesta  fase  es  realitzarà una  vigilància de  les obres. De  cada una de  els qüestions 
revisades es realitzarà l’acta de visita (procedent de l’anàlisi de dades recollides en les parts de 
comprovació). Desprès s’emetran els següents informes:  

‐ Informe mensual: on es recollirà un resum dels aspectes observats al llarg del mes de 
vigilància.  

‐ Informe de final d’obra: una vegada finalitzada  l’obra es realitzarà un  informe global 
que recollirà els diferents apartats vistos mes a mes. També cal  incloure  la realització 
de la restauració ambiental.  

8.2.2 Fase d’explotació  

El seguiment serà trimestral el primer any, i en cas d´un funcionament correcte, semestral els 
anys posteriors. En cas contrari es realitzaran controls mensuals el primer any, i trimestrals els 
anys posteriors al primer un cop  iniciades  les mesures correctores, fins que desapareguin  les 
anomalies. 
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Es  realitzarà una  revisió  semestral del compliment dels valors de qualitat del medi ambient, 
així  com  aquells  aspectes  que  puguin  establir  de  caràcter  addicional  a  l’Administració 
Ambiental.  Per això, es generaran els següents informes:  

‐ Programa de Vigilància Ambiental: durant la fase d’explotació 
‐ Informe  trimestral  (o  mensual):  recull  de  les  incidències  detectades  en  el  Pla 

d’Explotació i Manteniment de l’EDAR (primer any). 
‐ Informe Semestral: es recullen  les dades dels mostrejos realitzats durant el semestre 

d’estudi. 
‐ Informe Anual: es recolliran les dades comparatives dels dos semestres analitzats 

8.3 Pressupost del Programa de Vigilancia Ambiental.  

El programa de Vigilància estipula  informes mensuals dels paràmetres ambientals a estudiar. 
Donat que  la durada  estimada de  l´Obra  serà de  6 mesos,  es  faran un  total de  7  informes 
(incloent el de final d´obra). Les variables recollides en l´informe, el preu unitari i el cost de la 
Vigilància Ambiental de la fase de construcció es resumeixen en la següent Taula: 

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DURANT LA FASE DE 
CONSTRUCCIÓ  

Unitats 
(informe) 

Preu 
unitari 
(€) 

Import 
(€) 

Vigilància ambiental d’obra, amb  freqüència a determinar, amb 
inspecció  visual  de  residus,  aigües,  soroll,  atmosfera,  fauna, 
vegetació  i  altres  paràmetres  ambientals,  així  com  la  redacció 
d’actes d’inspecció  i  la redacció d’un  informe mensual descriptiu 
de la marxa de les obres i el compliment de tots el requeriments 
ambientals  establerts  per  la  legislació.  Incloent  informe  de  fi 
d’obra. 

7  1500  10500 

Taula 2. Pressupost del PVA per la fase de construcció. Font: Elaboració pròpia 

La durada del seguiment de  l´explotació es realitzarà en periodes de quatre anys, de manera 
que les variables recollides en l´informe, el preu unitari i el cost de la Vigilància Ambiental de la 
fase d´explotació es resumeixen en la següent Taula: 

PROGRAMA  DE  VIGILANCIA  AMBIENTAL  DURANT  LA  FASE 
D’EXPLOTACIÓ 

Unitats 
(informes)

Preu 
unitari 
(€) 

Import 
(€) 

Vigilància  ambiental  en  explotació,  incloent  campanya 
acustica,  control  d’emissió  d’olors,  control  de  d’integració 
paisatgística, control de la gestió de llots i vigilància ambiental 
de medi receptor  i qualitat de  l’efluent,  incloent compliment 
de les normes de qualitat de la legislació vigent. 

10  1.200  12.000 

Taula 3. Pressupost del PVA per la fase d´explotació. Font: Elaboració pròpia 
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1 INTRODUCCIÓ 
 
L´objectiu d´aquest document resumir  l´anàlisi de    la viabilitat del projecte, tenint en compte 
els  impactes ambientals  i  les mesures correctores, però  també  les mesures de què consta el 
Programa de Seguiment i Vigilància Ambiental, així com el seu cost. 
 
A continuación s´exposaran de forma resumida els impactes ambientals, els efectes ambientals 
i la seva categoría, i per últim les mesures correctores. 
 
2 AVALUACIÓ D´IMPACTES I MESURES CORRECTORES 
 
2.1 Medi Atmosfèric 
 
Durant  la fase de construcció es produirà un augment dels nivells de pols  i de gasos, causats 
per la circulació de vehicles i maquinària d´obra, del moviment de terres i l´aplec de materials.  
 
Els efectes d´aquest impacte ambiental són els següents: 
 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Notable 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Acumulatiu 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Reversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Discontinu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Localitzat 

Situació  Requerix mesures correctores 
Taula 1. Efectes ambientals relatius a l´impacte atmosfèric. Font: Elaboració pròpia 

Es considera que esdevé un impacte moderat. 

Les mesures correctores proposades són les següents: 
• Cobrir la els equips de transport de terres amb una lona. 

• Regar periòdicament  els  camins,  aplec  i  zones  susceptibles de  general partícules de 
pols. 

• Reduir  la velocitat dels equips,  i controlar  l´emissió de gasos (certificats  i revisions en 
regla). 

• Coberta de carboni al recinte de deshidratació de fangs per reduir les males olors, així 
com tancar els contenidor d´emmagatzematge. 

• Retirada periòdica dels residus del pretractament. 
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2.2 Medi Acústic 
 
Durant  la  fase  de  construcció  es  produiran  un  aument  dels  nivells  sonors,  a  causa  de  la 
ejecució dels treballs de l’obra, tant puntual como continu. 
 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Notable 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Acumulatiu 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Reversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Discontinu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Localitzat 

Situació  Requerix mesures correctores 
Taula 2. Efectes ambientals relatius a l´impacte acústic. Font: Elaboració pròpia 

Segons aquests criteris,  es considerarà un impacte moderat. 

Les mesures correctores proposades es resumeixen en: 
 

• Restringir els  treballs a  la  franja horaria que menys alteracions provoquin respectant 
els periodes de oci i descans de la població, per la seva proxima a l’obra.  

• No es realitzaran els treballs mes sorollosos en epoca de reproducció de la fauna.  

• S’ha de verificar el correcte estat de la maquinaria en referència al soroll emés. 

2.3 Medi geomorfològic i edàfic 

Els majors efectes ambientals són la destrucció de la capa edàfica i la modificació del relleu. 

Els conceptes relatius a aquest impacte són els següents: 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Mínim, negatiu 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Acumulatiu 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Irreversible 
Recuperabilitat  Irrecuperable 
Manifestació  Continu 
Periodicitat  ‐ 
Extensió  Localitzat 

Situació  Requerix mesures correctores 
Taula 3. Efectes ambientals relatius a l´impacte geològic i edàfic. Font: Elaboració pròpia 
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Els efectes geològics i geomorfològics i edàfics són d´efecte continu, irreversible i directe. Ara 
bé,  la  superfície  serà  continguda  i  propera  a  una  zona  urbana,  de manera  que  l´impacte 
associat  queda  mitigat  dins  del  conjunt  d´impactes  de  la  zona.  Per  aquest  motiu,  es 
considerarà un impacte moderat. 

Les principals mesures correctores proposades són les següents: 

• Màxima compensació del moviment de terres. 

• Limitació de la ocupació temporal. 

• Préstecs i abocadors legalitzats 

2.4 Medi Hidrològic 

Els  principals  efectes  seran,  per  una  banda,  els  canvis  en  la  permeabilitat  superficial,  i 
l´augment d´escorrentiu però d´aigües netes. D´altra banda, existeix el perill de contaminació 
de  les  aigües  superficials  i  subterrànies  per  avaria  dels  col∙lectors  o mal  funcionament,  un 
aspecte important per estar proper a una zona d´acqüífers protegits. 

En la següent Taula es resumeixen els efectes ambientals dels impactes ambientals relatius a la 
hidrologia: 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Notable 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Acumulatiu 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Reversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Discontinu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Localitzat 

Situació  Requerix mesures correctores 
Taula 4. Efectes ambientals relatius a l´impacte hidrològic. Font: Elaboració pròpia 

En  relació  a  la  hidrologia  superficial  l´actuació  tindrà  efectes  positius,  però  en  relació  a  la 
hidrologia  subterrània,  els  efectes  negatius  són  potencials,  i  aquesta  consideració  té 
rellevància  per  tractar‐se  d´una  zona  amb  acqüífers  protegits  propers.  Per  aquest  motiu, 
aquest impacte es considera moderat. 

Les principals mesures correctores proposades són les següents: 

• Correcta impermeabilització del terra per evitar vessaments accidentals. 

• Auscultació del nivell freàtic durant les excavacions, amb bombament si s´escau. 

• Aplecs amuntegats lluny dels canals. 

• Correcta senyalització de les obres 

• Restaurar les zones de ribera. 
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• Assegurar les zones de parc de maquinària i zones auxiliars per evitar la contaminació 
de les aigües subterrànies. 

2.5 Flora 

Els impactes sobre la vegetació només existiran en la fase constructiva, tenint en compte que 
la  jardineria no serà una espècie  invasiva. L´afectació vindrà donada pel moviment de  terres 
principalment, que pot afectar a la vegetació que no és estrictament a la superfície de treball.  

Els efectes ambientals sobre la vegetació es resumeixen en la següent Taula: 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Mínim, negatiu 
Signe  Directe 

Tipus de sistema actiu  Simple 
Aparició  A curt termini 

Persistència  Permanent 
Reversibilitat  Irreversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Discontinu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Localitzat 

Situació  Calen mesures correctores 
Taula 5. Efectes ambientals relatius a l´impacte sobre la vegetació. Font: Elaboració pròpia 

Els efectes  sobre  la  vegetació  són directes, discontinus  i  reversibles, de manera que aquest 
impacte es considera compatible. La pèrdua de vegetació es compensarà amb  la  jardineria  i 
repoblació. 

Les mesures correctores proposades són les següents: 

• Limitar l´ocupació en espai i temps, protegint els arbres més propers. 

• Aprofitar les vies existents. 

• Mantenir distàncies de seguretat amb les zones d´alta vulnerabilitat. 

• Regular i vigilar l´emissió de pols. 

• Restaurar les superfícies alterades que no hagin de ser pavimentades. 

• Protegir el sòl de l´erosió. 

• Afavorir la integració paisatgística, tant com sigui possible. 
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2.6 Fauna 

Els  aspectes  més  importants  són  l´alteració  dels  hàbitats  naturals,  l´alteració  de  períodes 
reproductius i el potencial augment de la mortalitat accidental d´alguns exemplars. 

Els efectes ambientals relatius a la fauna es resumeixen en la següent Taula: 

EFECTES AMBIENTALS  NIVELL 

Intensitat  Notable, negatiu 
Signe  Indirecte 

Tipus de sistema actiu  Simple 
Aparició  A mig termini 

Persistència  Temporal 
Reversibilitat  Reversible 
Recuperabilitat  Recuperable 
Manifestació  Continu 
Periodicitat  Periòdic 
Extensió  Extensiu 

Situació  No calen mesures correctores 
Taula 6. Efectes ambientals relatius a l´impacte sobre la fauna. Font: Elaboració pròpia 

Els  impactes  relatius  a  la  fauna  són  continus  però  recuperables.  L´afectació  al  període 
d´aparellament és temporal; la pèrdua d´habitat és baixa i no es tracta d´una zona protegida ni 
existeix cap corredor proper. Per això es considera que l´impacte serà compatible. 

Les propostes correctores són les següents: 

• Estricta senyalització  i protecció de  les obres, per tal d´evitar que  la fauna hi prengui 
mal, sobretot de nit. 

• La realització dels  treballs més sorollosos ha d´evitar  fer‐se en època de reproducció 
d´aus i mamífers, les restriccions es tindran en compte a la planificació de les obres.  

• Ràpida revegetació un cop acabades les obres. 

3 PROGRAMA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

La  legislació  ambiental  estableix  la  necessitat  d´instaurar  un  sistema  que  garanteixi  el 
compliment de les indicacions i mesures, protectores i correctores, contingudes en l’estudi de 
l’impacte ambiental del projecte.  

La realització del programa de vigilància es durà a terme en dos grans etapes: 

o Pla de Vigilància i Seguiment durant les obres. 
o Pla de Vigilància i Seguiment durant el funcionament.  
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3.1 PVA Fase d´Obra 

Els informes del PVA en aquesta fase recolliran els següents aspectes: 

• Inspecció visual de residus 

• Control de qualitat de les aigües  

• Mesures del soroll 

• Mesures de la contaminació atmosfèrica 

• Seguiment poblacional de flora i fauna 

• Paràmetres ambientals: PH,  

La freqüència d´aquests informes será la següent: 

‐ Informe mensual: on es recollirà un resum dels aspectes observats al llarg del mes de 
vigilància.  

‐ Informe de final d’obra: una vegada finalitzada  l’obra es realitzarà un  informe global 
que recollirà els diferents apartats vistos mes a mes. També cal  incloure  la realització 
de la restauració ambiental.  

El preu unitari de cada informe és de 1500 € (aproximadament). Com que la durada de l´obra 
serà de 6 mesos, es requeriran 7 informes (inclós el de final d´obra), de manera que el cost del 
PVA en fase de construcció serà de 10500 €. 

3.2 PVA Fase d´explotació 

La freqüència dels informes del PVA en fase d´explotació serà trimestral el primer any, i en cas 
d´un  funcionament  correcte,  semestral  els  anys  posteriors.  En  cas  contrari  es  realitzaran 
controls mensuals el primer any, i trimestrals els anys posteriors al primer un cop iniciades les 
mesures correctores, fins que desapareguin les anomalies. 

Els informes es centraran en analitzar els següents aspectes: 

• Campanya acústica. 

• Control d’emissió d’olors,. 

• Control de d’integració paisatgística. 

• Control de la gestió de llots.  

• Vigilància ambiental de medi receptor. 

En el cas més favorable, es requeriran 10 informes de PVA en aquesta fase (4 el primer any, 6 
els  següents  tres anys  fins a  completar el primer període de  seguiment). Per aquest motiu, 
amb un  cost  estimat de  1200  € per  informe,  el  total del  PVA  en  Fase d´Explotació  serà de 
12000€. 

3.3 Cost total del PVA 

Atès  els  costos  del  PVA  de  les  dues  fases  exposats  anteriorment,  el  cost  total  del mateix 
ascendirà a 22500 €. 
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Figura 1. Desviament des de la C‐244. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 2. Accés a la urbanització. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 3. Inici del Carrer 21, enllaç al camí d´accés. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 4. Inici del camí d´accés, connexió amb la futura xarxa de clavegueram. Font: 
Elaboració pròpia 
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Figura 5. Parcel∙la on s´ubicarà l´EDAR. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 6. Pendent on d´emplaçarà el desmunt. Font: Elaboració pròpia 



Projecte de l’EDAR i Col∙lectors a l’Urbanització Les Pinedes de Sant Elies 
 

4 
Doc. Num 1 Memòria i Annexes    Juny 2014 
 

 

 

 

Figura 7. Riera on s´abocaran les aïgues. Font: Elaboració pròpia 

 

Figura 8. Caseta de distribució elèctrica per la urbanització. Font: Elaboració pròpia 
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Figura 9. Ermita de Sant Elies. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 10. Parada d´autobus.  Font: Elaboració pròpia 
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Figura 11. Elements d´urbanització. Font: Elaboració pròpia 

 

 

Figura 12. Estat actual dels carrers, sense xarxa de clavegueram. Font: Elaboració pròpia 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

L’estudi de tots els preus que figuren als quadres corresponents es detalla al present annex. En 
aquest projecte s’han diferenciat els següents conceptes:  
 

2. MÀ D´OBRA 
 

Hem estudiat tots els elements que intervenen en el cost de la mà d’obra, els preus reals a la 
zona,  i  hem  estudiat  els  diversos  jornals  segons  les  categories  dels  operaris  incrementats 
segons els conceptes estimats a la legislació vigent. A aquesta mà d’obra se li ha aplicat un 1% 
de despeses auxiliars.  
D’aquesta manera han estat obtingudes les despeses o totals per jornada de treball i hora per 
a  cada una de  les  categories d’operaris.  La ubicació dels diferents elements de  l’EDAR, que 
hauran de permetre el pas de vehicles pesats.  
 

3. MAQUINÀRIA 
 

Respecte  a  la maquinària  a  emprar  a  les diferents unitats de  l’obra,  se’n determina  el  cost 
horari a partir del preu d’adquisició tot deduint d’aquest la repercussió de l’amortització de la 
màquina,  així  com  les  despeses  de  conversació  i  assegurances.  En  cada  cas  han  estat 
calculades les despeses horàries de combustibles, lubricants i personal conductor o mecànic.  
Per  últim  hem  tingut  en  compte  unes  petites  despeses  catalogades  com  a  diverses  i  que 
serveixen  per  suplir  qualsevol  imprevist.  Amb  aquestes  dades  hem  obtingut  les  despeses 
horàries de cada una de les màquines.  
 

4. PREUS DE MATERIALS A PEU D´OBRA 
 

Aquest preu ha estat deduït partint del valor d’adquisició en magatzem i incrementant‐lo amb 
els  imports de  transport,  càrrega  i descàrrega  i pèrdua de material o  trencament durant  la 
manipulació dels materials.  
 

5. DESCOMPOSICIÓ DE PREUS 
 

Finalment  hem  arribat  a  determinar  el  preu  de  les  diferents  unitats  d’obra  que  figuren  als 
estats d’amidaments, tenint en compte, rendiment de cada màquina  i del personal necessari 
per  a  cada  preu,  una  part  corresponent  als  mitjans  auxiliars  i  diversos,  necessaris  per  a 
l’execució de cada unitat d’obra. Amb tots aquests conceptes he estat obtingut el cost directe, 
d’execució material  de  cada  unitat  d’obra,  el  detall  del  qual  es  trasllada  als  corresponents 
quadres de preus núm. 1 i 2.  
 

6. JUSTIFICACIÓ  DE PREUS 
 

A continuació s´adjunta la justificació de preus segons els criteris abans exposats: 
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EDAR Urbanització de Sant Elies

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A011U001 h Cap de colla de túnel 25,31000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,80000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 23,69000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 24,08000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A012U001 h Oficial 1a de túnel 23,73000 €

A0130000 h Manobre especialista 20,49000 €

A0133000 h Ajudant 19,36000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €

A0135000 h Ajudant soldador 20,76000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €

A013J000 h Ajudant lampista 20,65000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A013U002 h Ajudant de túnel 21,08000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 24,38000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/14 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 53,05000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 135,58000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 53,56000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 66,65000 €

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o equivalent 64,74000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 118,26000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 44,58000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 8,67000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 52,94000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 59,20000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 61,84000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 68,66000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,86000 €

C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 6,62000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 41,01000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 51,37000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 40,01000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 45,99000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 40,06000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 7,46000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,87000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1A0U001 h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i mà d'obra primera instal·lació, segons
Plec de Prescripcions Tècniques

39,42000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,55000 €

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 2,22000 €

C200U003 h Cisalla elèctrica 2,39000 €

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 3,43000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 36,09000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €
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MAQUINÀRIA

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ11U006 h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 38,31000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 16,69000 €

CZ1UU001 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de polietilè 4,99000 €

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,60000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 4,62000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,77000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,87000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 23,65000 €

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 18,60000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,81000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 18,90000 €

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i transport a l'obra 3,33000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a 2.000 kg, inclòs transport a l'obra 23,57000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 80,56000 €

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 93,18000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

64,34000 €

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

70,00000 €

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

65,78000 €

B065910C m3 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

62,91000 €

B065EV0B m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

75,22000 €

B066EH0C m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

70,59000 €

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 88,90000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 82,98000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm 2,18000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,12000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 3,30000 €

B0A71EU0 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,41000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,58000 €

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,62000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 3,58000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 2,94000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 20,64000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 1,26000 €

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm, per a 3 usos 3,54000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €
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MATERIALS

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,10000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93000 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

5,07000 €

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

9,77000 €

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,23000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada segons UNE-EN 149 13,41000 €

B1455710 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

2,40000 €

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420

21,20000 €

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388, UNE-EN 407 i UNE-EN 420

21,47000 €

B1462241 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

13,05000 €

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant 7,55000 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

67,50000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,66000 €

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

20,42000 €

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,98000 €

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 220,71000 €

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 231,77000 €

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,99000 €

B44Z70A5 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,10000 €

B4LF0402 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa
entre 61 i 96 kN

6,37000 €

B4LZ560R m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 60 cm i alçària de 25 cm 6,24000 €

B4PA1U01 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T, de 40 cm de cantell, inclòs transport a l'obra 85,49000 €

B522U005 u Teula plana de ceràmica vidriada, de 12 peces/m2 com a màxim 1,71000 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,96000 €

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m 8,85000 €

B6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos

62,90000 €
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MATERIALS

B6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica i per a 2 usos

240,59000 €

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i
d'alçària 2,35 m

34,60000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,45000 €

B772U001 m2 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix, resistent a la intempèrie 10,72000 €

B7B1U001 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1500 N

0,75000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,86000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,26000 €

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 2,47000 €

B7Z1U001 u Element de fixació per a làmina de polietilè 0,67000 €

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2 2,47000 €

B975U001 m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i 7 cm de gruix 3,39000 €

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 0,63000 €

BAF16474 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per
a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

138,93000 €

BARA1224 u Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 2,1 m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i
estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat, compensada amb
molles helicoïdals d'acer, amb guies i pany

700,76000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,80000 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm 18,60000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29
cm, per ésser vista fins 12 m

6,16000 €

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser
vist fins 25 m

51,34000 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb el text en
negre sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser
vist fins 12 m

9,07000 €

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb
el cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins 25 m

66,51000 €

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos 20,63000 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 41,87000 €

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,90000 €

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm de diàmetre 2,11000 €

BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm d'alçària, amb forats per a tubs 65,32000 €

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

216,82000 €

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària 67,35000 €

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80
cm d'alçària

118,27000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

100,84000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,30000 €
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BF41620U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI 316 7,41000 €

BFB1U631 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 315 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

71,14000 €

BFB1U663 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 630 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

298,76000 €

BFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

2,87000 €

BFV1VC05 u Vàlvula de tall de comporta DN 100. Fossa dúctil PN10
Longitud de muntatge 190 mm pes 22 kg

180,15000 €

BFW4341U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´ per a soldar 2,05000 €

BFY4341U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´,soldat

0,38000 €

BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant sòlid

1,11000 €

BG2GU004 u Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm de diàmetre 0,34000 €

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de
subjecció i taps

0,02000 €

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 0,33000 €

BHN33570 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a
pressió alta de 70 W, de preu alt, tancada

83,20000 €

BJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades arrodonides i base antilliscant de
70x70 cm i 70 mm d'alçada

124,38000 €

BJ13U010 u Lavabo antivandalic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial per evitar
autolesions

300,30000 €

BJ14U010 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix
de xapa de 1,5 mm AISI 304

641,25000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial, per a 4 usos

1.295,00000 €

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1.495,64000 €

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, per a 4 usos

1.098,37000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos 53,41000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 47,31000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 47,38000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 107,90000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

114,45000 €
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BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 201,25000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,03000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,86000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,83000 €

BR4178D1 u Arbutus unedo d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor d'1,3 l 2,64000 €

BR41D636 u Castanea sativa de perímetre de 8 a 10 cm, en contenidor de 15 l 31,46000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 3,53000 €
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D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 80,72000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 20,93300

Subtotal: 20,93300 20,93300

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,87000 = 11,61550

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,81000 = 26,05550

Subtotal: 58,51280 58,51280

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20933

COST DIRECTE 80,71713

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,71713

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 77,75000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 57,29040 57,29040

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19030

COST DIRECTE 77,74970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,74970
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D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 89,07000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 19,03000

Subtotal: 19,03000 19,03000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 68,60960 68,60960

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19030

COST DIRECTE 89,06890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,06890

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 107,67000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,03000 = 19,98150

Subtotal: 19,98150 19,98150

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540

Subtotal: 86,20740 86,20740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19982

COST DIRECTE 107,67197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,67197
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D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340

Subtotal: 0,21990 0,21990

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

1,050      x 0,58000 = 0,60900

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,62012 0,62012

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220

COST DIRECTE 0,84222

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84222
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P-1 E4LFB56U m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, casades, intereixos
0,72 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 60 kNm
per m d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 36,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,1997 /R x 21,80000 = 4,35346

A0140000 h Manobre 0,3993 /R x 18,39000 = 7,34313

Subtotal: 11,69659 11,69659

Materials

B4LF0402 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió compresa entre 61 i
96 kN

2,4675      x 6,37000 = 15,71798

B4LZ560R m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 60 cm i alçària de 25 cm

1,4784      x 6,24000 = 9,22522

Subtotal: 24,94320 24,94320

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29241

COST DIRECTE 36,93220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,93220

P-2 E522U005 m2 Teulada de teula plana de ceràmica vidriada, de 12
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 32,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 18,39000 = 3,67800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000

Subtotal: 12,99800 12,99800

Materials

B522U005 u Teula plana de ceràmica vidriada, de 12 peces/m2
com a màxim

10,500      x 1,71000 = 17,95500

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0158      x 107,67197 = 1,70122

Subtotal: 19,65622 19,65622

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32495

COST DIRECTE 32,97917
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,97917

P-3 EAF16774 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un
buit d'obra aproximat de 90x120 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense

Rend.: 1,000 166,79 €
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persiana

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,68000 = 2,06800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200

Subtotal: 11,70000 11,70000

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,250      x 14,26000 = 3,56500

BAF16474 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un
buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 3 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,080      x 138,93000 = 150,04440

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080      x 14,86000 = 1,18880

Subtotal: 154,79820 154,79820

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,29250

COST DIRECTE 166,79070
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,79070

P-4 EARA1224 u Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 2,1
m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa
d'acer galvanitzat, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4

Rend.: 1,000 787,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,100 /R x 21,80000 = 45,78000

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 18,39000 = 38,61900

Subtotal: 84,39900 84,39900

Materials

BARA1224 u Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 2,1
m d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura
de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa
d'acer galvanitzat, compensada amb molles
helicoïdals d'acer, amb guies i pany

1,000      x 700,76000 = 700,76000

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0042      x 89,06890 = 0,37409

Subtotal: 701,13409 701,13409
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 2,10998

COST DIRECTE 787,64307
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 787,64307

P-5 EJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70
cm i 70 mm d'alçada, instal·lat

Rend.: 1,000 141,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000

Subtotal: 16,24750 16,24750

Materials

BJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70
cm i 70 mm d'alçada

1,000      x 124,38000 = 124,38000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 77,74970 = 0,15550

Subtotal: 124,53550 124,53550

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40619

COST DIRECTE 141,18919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,18919

P-6 EJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de
410x265x140 mm amb acabat especial ocult per
evitar autolesions, col·locat encastat

Rend.: 1,000 313,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,070 /R x 20,65000 = 1,44550

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,460 /R x 24,08000 = 11,07680

Subtotal: 12,52230 12,52230

Materials

BJ13U010 u Lavabo antivandalic d'acer inoxidable de
410x265x140 mm amb acabat especial per evitar
autolesions

1,000      x 300,30000 = 300,30000

Subtotal: 300,30000 300,30000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31306

COST DIRECTE 313,13536
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,13536
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P-7 EJ14U010 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº
material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa
de 1,5 mm AISI 304, col.locat fixat a la paret amb
suports amb cargols antivàndalics, i connectat a la
xarxa d´evacuació

Rend.: 1,000 673,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 20,65000 = 5,16250

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 24,08000 = 24,08000

Subtotal: 29,24250 29,24250

Materials

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245      x 7,80000 = 1,91100

BJ14U010 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº
material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa
de 1,5 mm AISI 304

1,000      x 641,25000 = 641,25000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 14,86000 = 0,17832

Subtotal: 643,33932 643,33932

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73106

COST DIRECTE 673,31288
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 673,31288

P-8 FHN33571 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, de preu alt, tancada i acoblada al suport

Rend.: 1,000 99,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 24,08000 = 8,42800

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,65000 = 7,22750

Subtotal: 15,65550 15,65550

Materials

BHN33570 u Llumenera asimètrica per a vials, amb difusor cubeta
de vidre, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta
de 70 W, de preu alt, tancada

1,000      x 83,20000 = 83,20000

Subtotal: 83,20000 83,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23483

COST DIRECTE 99,09033
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,09033

P-9 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 73,000 2,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,26068
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PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,06381

Subtotal: 0,32449 0,32449

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 51,37000 = 1,40740

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

1,000 /R x 53,56000 = 0,73370

Subtotal: 2,14110 2,14110

COST DIRECTE 2,46559
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,46559

P-10 G222U002 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 95,000 5,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,07355

A0121000 h Oficial 1a 1,900 /R x 21,80000 = 0,43600

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,03000 = 0,22035

Subtotal: 0,72990 0,72990

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 51,37000 = 1,62221

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,200 /R x 72,67000 = 0,15299

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

1,000 /R x 118,26000 = 1,24484

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,900 /R x 135,58000 = 1,28444

Subtotal: 4,30448 4,30448

Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,200      x 4,62000 = 0,92400

Subtotal: 0,92400 0,92400

COST DIRECTE 5,95838
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95838

P-11 G222U105 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 24,000 10,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,79292
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PARTIDES D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,48521

Subtotal: 1,27813 1,27813

Maquinària

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,600 /R x 72,67000 = 1,81675

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,500 /R x 51,37000 = 5,35104

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 58,54000 = 2,43917

Subtotal: 9,60696 9,60696

COST DIRECTE 10,88509
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,88509

P-12 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i
compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 5,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697

Subtotal: 0,13904 0,13904

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433

Subtotal: 1,10987 1,10987

Materials

B03DU001 m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per
extracció i transport a l'obra

1,200      x 3,33000 = 3,99600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 4,04650 4,04650

COST DIRECTE 5,29541
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29541

P-13 G226U030 m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 171,000 1,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 23,29000 = 0,02697

A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 19,03000 = 0,11207

Subtotal: 0,13904 0,13904
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 40,01000 = 0,11582

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 71,04000 = 0,41835

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 68,66000 = 0,40433

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 59,20000 = 0,17137

Subtotal: 1,10987 1,10987

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,29941
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29941

P-14 G227UA01 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'', per a la obtenció
de S-EST1, amb ciment pòrtland amb escòria, CEM
II/B-S 32,5 N, inclòs estesa i/o disgregació,
humectació o desecació del sòl, distribució del
conglomerant, mescla i compactació al 100% del
PM, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 81,000 10,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 0,93975

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,07188

Subtotal: 1,01163 1,01163

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,500 /R x 59,20000 = 0,36543

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 61,84000 = 0,76346

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 45,99000 = 0,28389

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,000 /R x 71,04000 = 0,87704

Subtotal: 2,28982 2,28982

Materials

B051U022 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,072      x 93,18000 = 6,70896

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 6,75946 6,75946

COST DIRECTE 10,06091
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,06091

P-15 G2280002 m3 Reblaniment, compactació i piconatge de rasa tot-u
natural, abocament manual

Rend.: 1,000 7,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-16 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 4,08 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,27726

A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 19,03000 = 1,08743

Subtotal: 1,36469 1,36469

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 58,54000 = 1,39381

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 40,01000 = 0,19052

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 12,86000 = 0,61238

Subtotal: 2,19671 2,19671

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,39000 = 0,46800

Subtotal: 0,51850 0,51850

COST DIRECTE 4,07990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,07990

P-17 G22DU010 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones
no boscoses, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa càrrega i transport a l'abocador o
aplec, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 800,000 0,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 0,02379

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,00728

Subtotal: 0,03107 0,03107

Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 2,000 /R x 41,01000 = 0,10253

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

1,000 /R x 66,65000 = 0,08331

Subtotal: 0,18584 0,18584

COST DIRECTE 0,21691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21691

P-18 G22DU020 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa càrrega i transport
a l'abocador o aplec, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 695,000 0,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,03000 = 0,08214

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 0,01676

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 21,80000 = 0,09410

Subtotal: 0,19300 0,19300

Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,200 /R x 66,65000 = 0,01918

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,200 /R x 58,54000 = 0,01685

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 71,04000 = 0,02044

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 41,01000 = 0,05901

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,55000 = 0,01101

Subtotal: 0,12649 0,12649

COST DIRECTE 0,31949
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,31949

P-19 G3J2U085 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 1.200 a
2.000 kg, inclòs subministrament i col·locació,
mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 6,000 37,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,03000 = 3,17167

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,77633

Subtotal: 3,94800 3,94800

Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 58,54000 = 9,75667

Subtotal: 9,75667 9,75667

Materials

B0442004 m3 Bloc de pedra calcària per a escullera de 1.200 a
2.000 kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 23,57000 = 23,57000

Subtotal: 23,57000 23,57000

COST DIRECTE 37,27467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,27467

P-20 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix,
inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa
i esquerdejat.

Rend.: 50,000 8,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 0,73560

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,11645

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,43600

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,39060
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Subtotal: 1,67865 1,67865

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,105      x 64,34000 = 6,75570

Subtotal: 6,75570 6,75570

COST DIRECTE 8,43435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,43435

P-21 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 16,000 76,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,36250

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,36391

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 1,22063

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,29875

Subtotal: 5,24579 5,24579

Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 101,07000 = 2,10352

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 16,69000 = 1,04313

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,87000 = 0,23375

Subtotal: 3,38040 3,38040

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 64,34000 = 67,55700

Subtotal: 67,55700 67,55700

COST DIRECTE 76,18319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,18319

P-22 G443731D kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça composta, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,008 /R x 20,76000 = 0,16608

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,014 /R x 23,69000 = 0,33166

Subtotal: 0,49774 0,49774

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,014 /R x 3,12000 = 0,04368
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CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,014 /R x 8,39000 = 0,11746

Subtotal: 0,16114 0,16114

Materials

B44Z70A5 kg Acer S275J2 segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller
per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01244

COST DIRECTE 1,77132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,77132

P-23 G45C18B3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/10/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 94,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 18,39000 = 26,66550

Subtotal: 26,66550 26,66550

Materials

B065760C m3 Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 65,78000 = 67,09560

Subtotal: 67,09560 67,09560

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66664

COST DIRECTE 94,42774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 94,42774

P-24 G45C1AGA m3 Formigó per a lloses, HP-30/P/20/IIIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 99,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 18,39000 = 26,66550

Subtotal: 26,66550 26,66550

Materials

B066EH0C m3 Formigó HP-30/P/20/IIIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa

1,020      x 70,59000 = 72,00180

Subtotal: 72,00180 72,00180
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66664

COST DIRECTE 99,33394
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,33394

P-25 G45F17G3 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 91,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 18,39000 = 26,66550

Subtotal: 26,66550 26,66550

Materials

B065910C m3 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

1,020      x 62,91000 = 64,16820

Subtotal: 64,16820 64,16820

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66664

COST DIRECTE 91,50034
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,50034

P-26 G45F1DH4 m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IV, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,92 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,125 /R x 156,75000 = 19,59375

Subtotal: 19,59375 19,59375

Materials

B065EV0B m3 Formigó HA-30/B/20/IV de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,020      x 75,22000 = 76,72440

Subtotal: 76,72440 76,72440

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16091

COST DIRECTE 102,91556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,91556

P-27 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 390,000 0,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A0121000 h Oficial 1a 2,673 /R x 21,80000 = 0,14941

A0112000 h Cap de colla 0,243 /R x 23,29000 = 0,01451

A013U001 h Ajudant 2,673 /R x 19,53000 = 0,13386

Subtotal: 0,29778 0,29778

Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,675 /R x 2,22000 = 0,00384

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,675 /R x 2,39000 = 0,00414

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,189 /R x 40,06000 = 0,01941

Subtotal: 0,02739 0,02739

Materials

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

Subtotal: 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,98747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,98747

P-28 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 30,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 9,68889

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,13000

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,51000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,58778

Subtotal: 24,91667 24,91667

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,76111

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,21289

Subtotal: 1,97400 1,97400

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

Subtotal: 3,89945 3,89945

COST DIRECTE 30,79012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,79012
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P-29 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist Rend.: 8,500 34,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 2,74000

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 10,25882

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 6,89294

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 6,49059

Subtotal: 26,38235 26,38235

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,80588

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 54,58000 = 1,28424

Subtotal: 2,09012 2,09012

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,43000 = 1,29000

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D7UC11 m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22
mm, per a 3 usos

1,000      x 3,54000 = 3,54000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

Subtotal: 6,17945 6,17945

COST DIRECTE 34,65192
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,65192

P-30 G4D0U020 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist Rend.: 7,000 49,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 3,32714

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 12,45714

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 8,37000

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 7,88143

Subtotal: 32,03571 32,03571

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 54,58000 = 2,33914

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,97857

Subtotal: 3,31771 3,31771

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,40000 = 0,84000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,022      x 211,79000 = 4,65938

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,58000 = 7,16000
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B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 13,87883 13,87883

COST DIRECTE 49,23225
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,23225

P-31 G4D0U025 m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist Rend.: 6,000 56,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 14,53333

A0140000 h Manobre 3,000 /R x 18,39000 = 9,19500

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 3,88167

A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 19,53000 = 9,76500

Subtotal: 37,37500 37,37500

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,300 /R x 54,58000 = 2,72900

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 1,14167

Subtotal: 3,87067 3,87067

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,030      x 211,79000 = 6,35370

B0D2U002 m Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús 2,000      x 3,58000 = 7,16000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,600      x 1,40000 = 0,84000

Subtotal: 15,57315 15,57315

COST DIRECTE 56,81882
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,81882

P-32 G4E2561 m2 Paret estructural per a revestir de 20 cm de gruix, de
bloc de morter foradat. R-g 400x200x200, categoria I
segons UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEMII de dosificació 1:4 (10N/mm2).
Resistència a compressió 3 N/mm2

Rend.: 1,000 33,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-33 G4L1U010 m Biga prefabricada de formigó amb armadures
pretesades, tipus doble T, de 40 cm de cantell,
totalment col·locada

Rend.: 20,000 96,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 2,18000

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 1,16450

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 1,90300
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Subtotal: 5,24750 5,24750

Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 2,000 /R x 54,58000 = 5,45800

Subtotal: 5,45800 5,45800

Materials

B4PA1U01 m Biga prefabricada de formigó pretesat, tipus doble T,
de 40 cm de cantell, inclòs transport a l'obra

1,000      x 85,49000 = 85,49000

Subtotal: 85,49000 85,49000

COST DIRECTE 96,19550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,19550

P-34 G5ZP0001 m2 Paret divisòria de 10 cm d´amplada, amb totxana de
9x14x29 i morter de ciment 1:4 elaborat amb
formigonera

Rend.: 1,000 20,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-35 G6A19400 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de
torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de
pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub
galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m
sobre daus de formigó i part proporcional de pals per
a punts singulars

Rend.: 1,000 17,84 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 20,68000 = 2,06800

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 24,08000 = 2,40800

Subtotal: 6,80600 6,80600

Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0154      x 80,71713 = 1,24304

B6AZ3134 u Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre
50 mm i d'alçària 2,35 m

0,340      x 8,85000 = 3,00900

B6AZA164 u Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub
d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35
m

0,067      x 34,60000 = 2,31820

B0A216SG m2 Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat
de 50 mm de pas de malla i de D 2,7 mm

2,000      x 2,18000 = 4,36000

Subtotal: 10,93024 10,93024

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10209

COST DIRECTE 17,83833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,83833
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P-36 G773U010 m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de
gruix, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per
a impermeabilització del túnel, totalment col·locada

Rend.: 80,000 21,32 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A011U001 h Cap de colla de túnel 1,000 /R x 25,31000 = 0,31638

A012U001 h Oficial 1a de túnel 6,000 /R x 23,73000 = 1,77975

A013U002 h Ajudant de túnel 4,000 /R x 21,08000 = 1,05400

Subtotal: 3,15013 3,15013

Maquinària

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

1,000 /R x 41,30000 = 0,51625

C1A0U001 h Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb
materials i mà d'obra primera instal·lació, segons Plec
de Prescripcions Tècniques

1,000 /R x 39,42000 = 0,49275

CZ1UU001 h Equip de maquinària especial per a fixació de làmina
de polietilè

1,000 /R x 4,99000 = 0,06238

C131U015 h Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

1,000 /R x 64,74000 = 0,80925

CZ11U006 h Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos 1,000 /R x 38,31000 = 0,47888

Subtotal: 2,35951 2,35951

Materials

B772U001 m2 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de
gruix, resistent a la intempèrie

1,100      x 10,72000 = 11,79200

B7Z1U001 u Element de fixació per a làmina de polietilè 6,000      x 0,67000 = 4,02000

Subtotal: 15,81200 15,81200

COST DIRECTE 21,32164
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,32164

P-37 G7B1U010 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1500 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 55,000 1,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 19,53000 = 0,35509

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,39636

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,04235

Subtotal: 0,79380 0,79380

Materials

B7B1U001 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 125 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1500 N

1,100      x 0,75000 = 0,82500

Subtotal: 0,82500 0,82500
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COST DIRECTE 1,61880
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61880

P-38 G7J5U040 m Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de
fondària amb massilla asfàltica, aplicada en calent
amb pistola manual

Rend.: 7,000 6,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 3,11429

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 23,29000 = 0,33271

Subtotal: 3,44700 3,44700

Materials

B7J5U0R0 kg Massilla asfàltica d´aplicació en calent 1,260      x 2,47000 = 3,11220

Subtotal: 3,11220 3,11220

COST DIRECTE 6,55920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,55920

P-39 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 1,000 26,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 18,39000 = 0,77238

Subtotal: 0,77238 0,77238

Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 41,32000 = 0,20660

Subtotal: 2,63714 2,63714

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 18,90000 = 22,68000

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 22,73050 22,73050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01159

COST DIRECTE 26,15161
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,15161

P-40 G9650002 m Vorada de 8x20 cm, tipus P-1 o P-2, de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, inclosa
excavació i base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 37,000 14,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 2,98216

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 2,35676

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,62946

Subtotal: 5,96838 5,96838

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 6,85000 = 0,18514

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 0,05054

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 41,30000 = 0,27905

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 51,37000 = 0,34709

Subtotal: 0,86182 0,86182

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,40000 = 0,14000

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,43000 = 0,86000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,014      x 88,90000 = 1,24460

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,042      x 64,34000 = 2,70228

B9651U02 m Peça de formigó per a vorada, de 8x20 cm, tipus P-1
o P-2

1,050      x 2,47000 = 2,59350

Subtotal: 7,58578 7,58578

COST DIRECTE 14,41598
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,41598

P-41 G975U010 m Rigola prefabricada de formigó de 20 cm d'amplada i
7 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 66,000 12,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 18,39000 = 1,67182

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,80000 = 1,32121

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 23,29000 = 0,35288

Subtotal: 3,34591 3,34591

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 51,37000 = 0,31133

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,400 /R x 41,30000 = 0,25030

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 40,06000 = 0,15174

Subtotal: 0,71337 0,71337

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,43000 = 0,43000

B0718U00 m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 0,005      x 88,90000 = 0,44450
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B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,27000 = 0,02270

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,40000 = 0,07000

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 80,56000 = 0,08056

B975U001 m Rigola prefabricada de formigó, de 20 cm d'amplada i
7 cm de gruix

1,050      x 3,39000 = 3,55950

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060      x 64,34000 = 3,86040

Subtotal: 8,46766 8,46766

COST DIRECTE 12,52694
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,52694

P-42 G9B11121 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, reblert de junts
amb sorra fina i compactació del paviment acabat

Rend.: 1,000 40,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,171 /R x 18,39000 = 3,14469

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,095 /R x 23,30000 = 2,21350

A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 19,03000 = 0,36157

Subtotal: 5,71976 5,71976

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,67000 = 0,16473

Subtotal: 0,16473 0,16473

Materials

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,63000 = 33,39013

B0310500 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,0775      x 18,77000 = 1,45468

Subtotal: 34,84481 34,84481

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08580

COST DIRECTE 40,81510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,81510

P-43 G9GA0002 m3 Paviment de formigó de 17,5 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, de consistència tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts
tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 92,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 7,26667

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 19,03000 = 6,34333

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 0,97042

Subtotal: 14,58042 14,58042

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,10000 = 0,68333
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Subtotal: 0,68333 0,68333

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,43000 = 2,15000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 1,26000 = 1,26000

B060U120 m3 Formigó de 17,5 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, consistència plàstica o tova i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 70,00000 = 73,50000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,12000 = 0,28000

Subtotal: 77,19000 77,19000

COST DIRECTE 92,45375
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,45375

P-44 GAPBZ015 u Variador de freqüència VACON de 4kW Rend.: 1,000 645,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-45 GD5A1205 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=110 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 23,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 18,39000 = 5,33310

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 23,30000 = 3,96100

Subtotal: 9,29410 9,29410

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,059 /R x 50,00000 = 2,95000

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,100 /R x 8,67000 = 0,86700

Subtotal: 3,81700 3,81700

Materials

BD5A1B00 m Tub volta ranurat de paret simple de PVC i 110 mm
de diàmetre

1,050      x 2,11000 = 2,21550

B0330020 t Grava de pedrera, per a drens 0,447      x 18,60000 = 8,31420

Subtotal: 10,52970 10,52970

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13941

COST DIRECTE 23,78021
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,78021

P-46 GDG3434 m Canalització amb tub de PVC corrugat de D 90 mm i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 7,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-47 GDG3235N m Canalització de tub de PVC corrugat de D 90 m i dau
de recobriment de 30x 20 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 15,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-48 GDG3438N m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D
160 mmi dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 46,22 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-49 GDG3439N m Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D
160mm i dau de recobriment de 30x30 cm amb
formigó HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 34,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-50 GDG5U085 m Canalització de serveis en mitjana amb vuit (8) tubs
de PEAD de 40 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix,
de qualsevol color, incloent l'excavació, reblert i
compactació de rasa amb sorra i material de
l'excavació, reposició de terra vegetal, càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús del material sobrant,
inclòs cànon d'abocament, segons plánols

Rend.: 13,000 23,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 2,82923

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,53746

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,67692

Subtotal: 5,04361 5,04361

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,050 /R x 51,37000 = 4,14912

C133U075 h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplària 1,000 /R x 6,62000 = 0,50923

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,750 /R x 41,30000 = 2,38269

Subtotal: 7,04104 7,04104

Materials

BG2GU054 u Part proporcional de maniguets de connexió per a tub
de polietilè de 40 mm de diàmetre, brides de
subjecció i taps

8,000      x 0,02000 = 0,16000

BG2GU095 m Cinta de plàstic per a senyalització de serveis 1,000      x 0,33000 = 0,33000

BG2GU004 u Joc de separadors per a 8 tubs de polietilè de 40 mm
de diàmetre

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG25U144 m Tub de polietilè de densitat alta de 40 mm de
diàmetre i 3,5 mm de gruix, de qualsevol color, amb
interior del tub estriat longitudinalment i amb lubricant
sòlid

8,000      x 1,11000 = 8,88000

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,060      x 23,65000 = 1,41900

Subtotal: 11,12900 11,12900

COST DIRECTE 23,21365
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,21365

P-51 GDK2A6FN u Pericó 50x50x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix
de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calar de
29.14.10 cm sobre llit de sorra. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 59,74 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-52 GELCQG01 u Cablejat de quadre a receptors. Potència i maniobra.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 7.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-53 GELCQR01 u Cablejat del quadre elèctric general, de quadre de
comptadors a quadre elèctric. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 625,80 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-54 GELCSM01 u Centre de seccionament i mesura. Quadre de
comptadors i protecció. Inclòs muntatge, legalització,
projecte i drets de contractació

Rend.: 1,000 2.871,72 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-55 GELECR02 u Equip de compensació d´energia reactiva de 10kV,
amb bateria de condensadors per a correcció,
automàtic. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.256,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-56 GELEIE01 u Enllumenat interior de l´edifici. Inclòs muntatge Rend.: 1,000 500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-57 GELLME01 u Instal·lació de llumeneres exteriors sobre bàcul.
Actuació automàtica: per cèl·lula fotoelèctrica i
proximitat. Focus per interruptor, apagada automàtica
a la mitja hora. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 300,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-58 GELPRL03 u Equipament de sobretensions puntuals Rend.: 1,000 2.445,33 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-59 GELPSP01 u Sistema de protecció contra sobretensions
permanents CIRPROTEC OVERCHECK. Muntatge
en quadre, reconnexions automàtiques, programable.
Inclou muntatge

Rend.: 1,000 1.683,68 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-60 GELQEG01 u Quadre elèctric general. Inclòs muntatge Rend.: 1,000 21.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-61 GELXTT01 u Xarxa de connexió a terra i a xarxa equipotencial,
masses metàl·liques. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.010,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-62 GEPKE345 m Cablejat de coure de 60 mm de diàmetre. Inclòs
instal·lació

Rend.: 1,000 5,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-63 GG210A2H m Tub rígid de diàmetre nominal exterior de 63 mm,
lliure d´halògens amb grau 7 de resistència al xoc.
Tipus FPKU-H0, marca REHAU o equivalent. Inclòs
transport, muntatge, material auxiliar i fixacions

Rend.: 1,000 7,26 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-64 GG31360U m Cable amb conductor de coure (Classe 2 o 5), R Z1
0.6/1 kV 3x10 segons UNE21123. EXZHELLENT
marca GRUPO GENERAL CABLE o equivalent.
Inclòs transport, grapejat sobre parament, marcatge
indeleble, material auxiliar i fixacions

Rend.: 1,000 6,77 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-65 GR4178D1 u Subministrament d'Arbutus unedo d'alçària de 30 a 50
cm, en contenidor d'1,3 l

Rend.: 1,000 2,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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BR4178D1 u Arbutus unedo d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor
d'1,3 l

1,000      x 2,64000 = 2,64000

Subtotal: 2,64000 2,64000

COST DIRECTE 2,64000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,64000

P-66 GR41D636 u Subministrament de Castanea sativa de perímetre de
8 a 10 cm, en contenidor de 15 l

Rend.: 1,000 31,46 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR41D636 u Castanea sativa de perímetre de 8 a 10 cm, en
contenidor de 15 l

1,000      x 31,46000 = 31,46000

Subtotal: 31,46000 31,46000

COST DIRECTE 31,46000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,46000

P-67 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 23,29000 = 0,04235

A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 21,99000 = 0,19991

Subtotal: 0,24226 0,24226

Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 36,09000 = 0,16405

Subtotal: 0,16405 0,16405

Materials

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 0,83000 = 0,13280

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,01000 = 0,01818

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent
(15-8-11%+2MgO) GR o similar

0,020      x 0,86000 = 0,01720

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 8,03000 = 0,25696

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 3,53000 = 0,10590

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 6,62000 = 0,13240

Subtotal: 0,66344 0,66344



EDAR Urbanització de Sant Elies

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/14 Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 1,06975
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,06975

P-68 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

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93000

P-69 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

Rend.: 1,000 5,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb
muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de
color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i
UNE-EN 169

1,000      x 5,07000 = 5,07000

Subtotal: 5,07000 5,07000

COST DIRECTE 5,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,07000

P-70 H142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

Rend.: 1,000 9,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142BB00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, abatible i per a acoblar al
casc amb arnès dielèctric

1,000      x 9,77000 = 9,77000

Subtotal: 9,77000 9,77000



EDAR Urbanització de Sant Elies

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/14 Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 9,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,77000

P-71 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,23000 0,23000

COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23000

P-72 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,94000 = 14,94000

Subtotal: 14,94000 14,94000

COST DIRECTE 14,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,94000

P-73 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,77000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

COST DIRECTE 0,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77000

P-74 H1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

Rend.: 1,000 13,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1446004 u Semimàscara de protecció filtrant contra partícules,
homologada segons UNE-EN 149

1,000      x 13,41000 = 13,41000

Subtotal: 13,41000 13,41000
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COST DIRECTE 13,41000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,41000

P-75 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

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000

COST DIRECTE 2,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40000

P-76 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima
500 V, homologats segons UNE-EN 420

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 21,20000 21,20000

COST DIRECTE 21,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,20000

P-77 H145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del
calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 21,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145PK05 u Parella de guants aluminitzats per a protecció del
calor radiant i el contacte amb elements calents o
freds, de kevlar, homologats segons UNE-EN 388,
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

1,000      x 21,47000 = 21,47000

Subtotal: 21,47000 21,47000

COST DIRECTE 21,47000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,47000



EDAR Urbanització de Sant Elies

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/14 Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

P-78 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

Rend.: 1,000 13,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1462241 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

1,000      x 13,05000 = 13,05000

Subtotal: 13,05000 13,05000

COST DIRECTE 13,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05000

P-79 H146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B146P470 u Parella de polaines per a soldador de serratge amb
tanques de cinta tèxtil arrapant

1,000      x 7,55000 = 7,55000

Subtotal: 7,55000 7,55000

COST DIRECTE 7,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,55000

P-80 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar Rend.: 1,000 23,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 1,000      x 23,51000 = 23,51000

Subtotal: 23,51000 23,51000

COST DIRECTE 23,51000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,51000

P-81 H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 67,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 67,50000 = 67,50000

Subtotal: 67,50000 67,50000
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COST DIRECTE 67,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,50000

P-82 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,66000 = 2,66000

Subtotal: 2,66000 2,66000

COST DIRECTE 2,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,66000

P-83 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

Rend.: 1,000 20,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la
cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

1,000      x 20,42000 = 20,42000

Subtotal: 20,42000 20,42000

COST DIRECTE 20,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,42000

P-84 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 12,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,80000 = 5,45000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 10,04750 10,04750

Materials

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 2,94000 = 0,64680

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 80,71713 = 1,61434

B0DZSM0K u Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,10000 = 0,35000

Subtotal: 2,61114 2,61114
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COST DIRECTE 12,65864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,65864

P-85 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplària amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 21,80000 = 3,27000

Subtotal: 6,02850 6,02850

Materials

B44Z501A kg Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat al taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant

12,500      x 0,99000 = 12,37500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 12,000      x 0,43000 = 5,16000

Subtotal: 17,53500 17,53500

COST DIRECTE 23,56350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,56350

P-86 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

Rend.: 1,000 50,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15A0015 u Llumenera de senyalització de maquinària en
moviment de color ambre

1,000      x 50,98000 = 50,98000

Subtotal: 50,98000 50,98000

COST DIRECTE 50,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,98000

P-87 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat Rend.: 1,000 231,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,80000 = 10,90000

Subtotal: 10,90000 10,90000

Materials

B15A7000 u Protector regulable per a serra circular 1,000      x 220,71000 = 220,71000

Subtotal: 220,71000 220,71000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10900

COST DIRECTE 231,71900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,71900

P-88 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3,2 m

Rend.: 1,000 231,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària
3.2 m

1,000      x 231,77000 = 231,77000

Subtotal: 231,77000 231,77000

COST DIRECTE 231,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 231,77000

P-89 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició
de les proteccions

Rend.: 1,000 40,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 40,19000 40,19000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,40190

COST DIRECTE 40,59190
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,59190

P-90 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 18,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18390

COST DIRECTE 18,57390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,57390

P-91 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 24,38000 = 24,38000

Subtotal: 24,38000 24,38000
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COST DIRECTE 24,38000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,38000

P-92 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 2,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

Materials

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,45000 = 0,13500

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 0,96000 = 0,96000

Subtotal: 1,09500 1,09500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02759

COST DIRECTE 2,96159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,96159

P-93 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 79,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 21,80000 = 8,72000

Subtotal: 16,07600 16,07600

Materials

B6AZ54A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos

1,000      x 62,90000 = 62,90000

Subtotal: 62,90000 62,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24114

COST DIRECTE 79,21714
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,21714
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P-94 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i
alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat,
per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 271,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 18,39000 = 13,79250

A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 21,80000 = 16,35000

Subtotal: 30,14250 30,14250

Materials

B6AZ59A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat,
d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub
d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica i per a 2 usos

1,000      x 240,59000 = 240,59000

Subtotal: 240,59000 240,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45214

COST DIRECTE 271,18464
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,18464

P-95 HBB11121 u Placa amb pintura reflectant triangular de 90 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 60,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBL11202 u Placa triangular, de 90 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

1,000      x 41,87000 = 41,87000

Subtotal: 41,87000 41,87000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18390

COST DIRECTE 60,44390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,44390

P-96 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 11,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,80000 = 11,80000

Subtotal: 11,80000 11,80000

COST DIRECTE 11,80000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,80000
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P-97 HBB21201 u Placa amb pintura reflectant de 60x60 cm, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,47 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBL1AHA2 u Placa informativa, de 60x60 cm, amb pintura
reflectant, per a 2 usos

1,000      x 38,90000 = 38,90000

Subtotal: 38,90000 38,90000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18390

COST DIRECTE 57,47390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,47390

P-98 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850

Materials

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa
d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm

1,000      x 18,60000 = 18,60000

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,040      x 3,30000 = 0,13200

Subtotal: 18,73200 18,73200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,02759

COST DIRECTE 21,51809
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,51809

P-99 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb
cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 33,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

Materials

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa de prohibició, amb el text en negre
sobre fons vermell, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins
12 m

1,000      x 9,07000 = 9,07000
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BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per
ésser vista fins 12 m

1,000      x 6,16000 = 6,16000

Subtotal: 15,23000 15,23000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,18390

COST DIRECTE 33,80390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,80390

P-100 HBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 145,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 18,39000 = 27,58500

Subtotal: 27,58500 27,58500

Materials

BBBAF002 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma
negre sobre fons groc, de forma triangular amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vista fins
25 m

1,000      x 66,51000 = 66,51000

BBBAD002 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb
llegenda indicativa d'advertència, amb el text en
negre sobre fons groc, de forma rectangular, amb el
cantell negre, costat major 85 cm, per ésser vist fins
25 m

1,000      x 51,34000 = 51,34000

Subtotal: 117,85000 117,85000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,27585

COST DIRECTE 145,71085
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,71085

P-101 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària Rend.: 1,000 21,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,025 /R x 18,39000 = 0,45975

Subtotal: 0,45975 0,45975

Materials

BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm
d'alçària, per a 2 usos

1,000      x 20,63000 = 20,63000

Subtotal: 20,63000 20,63000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00460

COST DIRECTE 21,09435
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,09435

P-102 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5
m i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,065 /R x 18,39000 = 1,19535

Subtotal: 1,19535 1,19535

Materials

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 1,000      x 5,20000 = 5,20000

D0B27100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B400S, de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,120      x 0,84222 = 0,10107

Subtotal: 5,30107 5,30107

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01195

COST DIRECTE 6,50837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,50837

P-103 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600

Subtotal: 8,95200 8,95200

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,28000 = 0,28000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 36,35000 = 36,35000

Subtotal: 36,63000 36,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13428

COST DIRECTE 45,71628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,71628

P-104 HQU15312 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge

Rend.: 1,000 1.314,45 €
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inclòs

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BQU15314 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 1.295,00000 = 1.295,00000

Subtotal: 1.295,00000 1.295,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13793

COST DIRECTE 1.314,45493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.314,45493

P-105 HQU1A502 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.515,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BQU1A504 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, per a 4 usos

1,000      x 1.495,64000 = 1.495,64000

Subtotal: 1.495,64000 1.495,64000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13793

COST DIRECTE 1.515,09493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.515,09493

P-106 HQU1H532 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1.117,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

Subtotal: 5,51700 5,51700

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,300 /R x 46,00000 = 13,80000

Subtotal: 13,80000 13,80000

Materials

BQU1H534 u Amortització de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, per a
4 usos

1,000      x 1.098,37000 = 1.098,37000

Subtotal: 1.098,37000 1.098,37000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13793

COST DIRECTE 1.117,82493
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.117,82493

P-107 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 4,59750 4,59750

Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11494

COST DIRECTE 58,12244
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,12244

P-108 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 18,39000 = 2,75850

Subtotal: 2,75850 2,75850

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

0,250      x 47,31000 = 11,82750

Subtotal: 11,82750 11,82750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,06896

COST DIRECTE 14,65496
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,65496

P-109 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16091

COST DIRECTE 18,44241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,44241

P-110 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 114,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 18,39000 = 6,43650

Subtotal: 6,43650 6,43650

Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 1,000      x 107,90000 = 107,90000

Subtotal: 107,90000 107,90000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16091

COST DIRECTE 114,49741
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,49741

P-111 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 89,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,03000 = 0,95150

Subtotal: 0,95150 0,95150

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 88,65000 = 88,65000

Subtotal: 88,65000 88,65000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02379

COST DIRECTE 89,62529
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,62529

P-112 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,39000 = 1,83900

Subtotal: 1,83900 1,83900

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04598

COST DIRECTE 54,79498
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,79498

P-113 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,39000 = 0,91950

Subtotal: 0,91950 0,91950

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02299

COST DIRECTE 1,86249
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,86249

P-114 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat
i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 186,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,375 /R x 24,08000 = 9,03000

Subtotal: 9,03000 9,03000

Materials

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 1,000      x 177,00000 = 177,00000

Subtotal: 177,00000 177,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,22575

COST DIRECTE 186,25575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,25575

P-115 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Rend.: 1,000 114,45 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

1,000      x 114,45000 = 114,45000

Subtotal: 114,45000 114,45000

COST DIRECTE 114,45000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,45000

P-116 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 35,25000 = 35,25000

Subtotal: 35,25000 35,25000

COST DIRECTE 35,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,25000

P-117 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 201,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 201,25000 = 201,25000

Subtotal: 201,25000 201,25000
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COST DIRECTE 201,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 201,25000

P-118 OAPBZ001 u Carret de desmuntatge telescòpic d´acer inoxidable
DN80. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 83,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-119 OAPBZ004 u Subministre i col·locació de pont decantador de
rasquetes diàmetre 5 m, passarel·la de perfils
laminats i barana d´acer al carboni galvanitzada i
pintada, raquetes de fons en acer inoxidable, deflector
perimetral en alumini, abocador d´etnalles en alumini,
connector elèctric en 6 fases. Motor d´arrossegament
del pont. Potència 0.37 kW. Tensió III 220/380 V
50Hz. Inclòs instal·lació del camí de rodadura

Rend.: 1,000 10.485,97 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-120 OAPBZ005 u Subministre i col·locació de deflector de flotants al
sobreeixidor de la sitja de flotants, acer inoxidable

Rend.: 1,000 289,13 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-121 OAPBZ006 u Subministre i col·locació de baixant del sobreeixidor
de la sitja de flotants, acer inoxidable AISI-304, DN150

Rend.: 1,000 1.312,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-122 OAPBZ007 u Carret de desmuntatge telescòpic d´acer inoxidable
DN150. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 193,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-123 OAPBZ010 m2 Subministrament i col·locació d´aïllament acústic amb
placa de polièster fonoabsorbent de cara vista,
120x60 cm. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 15,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-124 OAPBZ012 u Mesurador de nivell per ultrasons E+H Prosonic T
FMU 230E. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.206,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-125 OAPBZ014 u Mesurador redox E+H, amb sensor compacte tipus
CF10, suport de sonda tipus CYA 611 i kit de
muntatge. Aspersor de neteja i electrovàlvula amb
temporitzador. Transmissor REDOX tipus
LIQUIDSYS CPM252, microcompressor amb
indicació de temperatura i contactes d´alarma

Rend.: 1,000 1.700,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-126 OAPBZ016 u Tràmex 30x30.25x2. Amb marcs. Dimensions llum
lliure 2.2x1.3. Modulat en 8 peces, galvanitzat. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 525,07 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-127 OAPBZ017 u Tràmex 30x30.25x2. Amb marcs, Dimensions llum
lliure 1x1.3. Modulat en 8 peces, galvanitzat. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 235,01 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-128 OD1CU510 m Cuneta profunda triangular CTF d'1,00 m d'amplada i
0,33 m de fondària, amb un revestiment mínim de 10
cm de formigó de 15 n/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 20,164 18,38 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 23,29000 = 0,34651

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 2,16227

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 1,01617

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 1,92025

Subtotal: 5,44520 5,44520

Maquinària

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 53,05000 = 0,52619

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,800 /R x 44,58000 = 1,76870

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 52,94000 = 0,65637

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 41,01000 = 1,01691

Subtotal: 3,96817 3,96817

Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,130      x 64,34000 = 8,36420

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,13000 = 0,02486

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,12000 = 0,05600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,43000 = 0,28681

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

0,150      x 1,26000 = 0,18900

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,27000 = 0,04540

Subtotal: 8,96627 8,96627

COST DIRECTE 18,37964
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,37964

P-129 OE21U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,750 486,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 58,13333

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 7,76333

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 54,64000

Subtotal: 120,53666 120,53666

Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 2,49333

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 11,12667

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,06000 = 18,69467

Subtotal: 32,31467 32,31467

Materials
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BDD1U004 u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i
100 cm d'alçària, amb forats per a tubs

1,000      x 65,32000 = 65,32000

BDD1U024 u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de
100 a 60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

1,000      x 67,35000 = 67,35000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 100,84000 = 100,84000

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

4,000      x 5,30000 = 21,20000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,050      x 82,98000 = 4,14900

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,160      x 64,34000 = 74,63440

Subtotal: 333,49340 333,49340

COST DIRECTE 486,34473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 486,34473

P-130 OE21U014 u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m
d'alçària, inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, anell
d'entroncament amb tubs, con superior, bastiment i
tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols

Rend.: 0,500 854,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 23,29000 = 11,64500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,80000 = 87,20000

A0130000 h Manobre especialista 2,000 /R x 20,49000 = 81,96000

Subtotal: 180,80500 180,80500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,350 /R x 40,06000 = 28,04200

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 16,69000 = 16,69000

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,87000 = 3,74000

Subtotal: 48,47200 48,47200

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,000      x 5,30000 = 26,50000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 82,98000 = 8,29800

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

2,400      x 64,34000 = 154,41600

BDD1U006 u Base prefabricada de formigó armat de pou de
registre de D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats
per a tubs

1,000      x 216,82000 = 216,82000

BDD1U026 u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre
amb reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm
d'alçària

1,000      x 118,27000 = 118,27000

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 100,84000 = 100,84000

Subtotal: 625,14400 625,14400



EDAR Urbanització de Sant Elies

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/06/14 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 854,42100
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 854,42100

P-131 OE22U010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a
pou de registre, totalment col·locat

Rend.: 2,000 129,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 23,29000 = 1,74675

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 10,90000

A0130000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,49000 = 10,24500

Subtotal: 22,89175 22,89175

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 40,06000 = 4,00600

Subtotal: 4,00600 4,00600

Materials

B071UC01 m3 Morter M-80 0,020      x 82,98000 = 1,65960

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 100,84000 = 100,84000

Subtotal: 102,49960 102,49960

COST DIRECTE 129,39735
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,39735

P-132 OEMAHR01 u Subministrament i instal·lació l´agitador submerible
FLYGT de baixa velocitat. Alimentació de 400 V, 3
kW de potència a 1370 rpm. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 5.223,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-133 OEMBCS01 u Bomba centrífuga submergible FLYGT DP 3068.180
MT 53-471-00-8180. Q= 12 m3/h, Ah=6 m.c.a,
V=1355 rpm, 1.3 kW, DN80. Sensors de protecció:
temperatura (2 en sèrie) i aigua a l´allotjament de
l´estàtor. Pel pou d´elevació. Inclòs bancada i tubs
guia.

Rend.: 1,000 1.258,77 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-134 OEMBCS02 u Bomba centrífuga FLYGT DP3058. 180 MT
53-472-00-8180. Q= 12m3/h, Ah=4 m.c.a DN80,
V=1355 rpm, P = 1.1 kW. Sensors de protecció,
temperatura (2 en sèrie) i aigua a l´allotjament de
l´estàtor. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.258,77 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-135 OEMBER01 u Bufador d´èmbol rotatiu. AERZEM GM 4S. Q=132.6
m3/h, 400 mbar, 3,0 kW amb cabina insonoritzada.
DN 80. Amb vàlvula d´aeromat i vàlvula de
sobrepressó i maniguet antivibratori. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 5.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-136 OEMBFM01 u Barana de fixació mural. Rodapeu a les zones
horitzontals. Acer inoxidable.

Rend.: 1,000 108,31 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-137 OEMBPR01 u Barana de perfils amb rodapeu d´acer inoxidable.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 110,32 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-138 OEMCAG02 u Estructura de perfils laminats. UPN 120 per a fixació
del suport dels tubs-guia i del tràmex del pou de
bombament. Acer galvanitzar. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 202,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-139 OEMCAG03 u Passarel·la d´acer inoxidable amb tràmex, 6,6 x 0.8
m. Escala final, estructura conformada amb perfileria
UPN. Peu en palanquí integrat a l´estructura. Tràmex
de 30 x 30

Rend.: 1,000 5.050,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-140 OEMCAG04 u Conducció d´extracció de fangs. En acer inoxidable
AISI-316, DN150 i PN16. Amb connexió ràpida per
cuba. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 869,17 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-141 OEMCAI03 u Conducció de by-pass del tamís. Acer inoxidable
AISI-136 DN-100. Inclou muntatge

Rend.: 1,000 357,40 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-142 OEMCAI04 u Descàrrega de sortida del tamís al pericó de
repartiment. Acer inoxidable AISI-136 DN 150. Pel
desbast. Inclou muntatge

Rend.: 1,000 509,30 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-143 OEMCAI05 u Descàrrega del sobreeixido del tamís al pericó de
repartiment. Acer inoxidable AISI-136 DN 150. Pel
desbast. Inclou muntatge

Rend.: 1,000 474,65 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-144 OEMCAI06 u Descàrrega de descorregut de la premsa al pou de
bombament. Acer inoxidable AISI-316 DN 80. Pel
desbast. Inclós muntatge

Rend.: 1,000 376,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-145 OEMCAI07 u Caldereria d´acer inoxidable. Passamurs embridats
amb anella d´estanqüeitat. En acer inoxidable
AISI-136. DN-100 DN-150. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 390,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-146 OEMCAI08 u Caldereria d´acer inoxidable. Suport per a sonda
d´oxigen dissolt o redox de fàcil extracció. Acer AISI-
136. Fixació mural. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 228,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-147 OEMCAI09 u Caldereria d´acer inoxidable. Suport per a
l´electrònica de sonda d´oxigen dissolt o redox. Amb
parasol per a display de 160 m de nivell trepitjable. En
acer AISI-136. Fixació mural. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 294,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-148 OEMCAI10 u Caldereria d´acer inoxidable. Rodet de connexió de
bufador a vàlvula d´aïllament DN 80. Longitud 100mm
embridat a un extrem. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 230,66 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-149 OEMCAI11 u Caldereria d´acer inoxidable. Pantaló de sortida de
bufadors DN 100 amb brida cega als dos extrems.
Amb dues sortides de 1/2´´ rosca gas famella. Amb
dues sortides 1´´ rosca gas famella. Brides bogues en
alumini lacat. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 836,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-150 OEMCAI12 u Caldereria d´acer inoxidable. Desde pantaló de
sortida de bufadors fins a graella de difussors DN
100. Brides zincades i cadmiades. Incòls muntatge

Rend.: 1,000 3.600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-151 OEMCAI13 u Caldereria d´acer inoxidable. Desde pantaló de
sortida de bufadors fins a skimmer, 1´´, connexions
roscades. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.612,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-152 OEMCAI14 u Caldereria d´acer inoxidable. Muntants d´impulsió en
acer inoxidable AISI-316, brides cadmiades o
zincades, amb colze 90 graus. DN80-DN100 per
recirculació de fangs. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 712,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-153 OEMCAI15 u Caldereria d´acer inoxidable . Impulsió fins a
espessidor en acer inoxidable AISI-316, brides
cadmiades o zincades DN 80. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.235,96 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-154 OEMCAI16 u Passamurs d´acer inoxidable AISI-316, brides
cadmiades i zincades. Amb anella d´estanqüeitat.
DN80 - DN150. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 318,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-155 OEMCAI17 u Escala d´inspecció i tràmex per sitja de fangs en acer
inoxidable AISI-316. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 2.370,54 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-156 OEMCAI18 u Conducció d´aigua clarificada i sobreeixidor. Acer
inoxidable AISI-316, brides cadmiades o zincades.
DN150 a capçalera de la planta. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 2.430,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-157 OEMCDT02 u Carret de desmuntatge telescòpic d´acer inoxidable
DN 100. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 149,99 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-158 OEMCPR01 u Cargol premsa de residus Estruagua. Acer inoxidable,
cargol sense ànima. Diàmetre 215 mm, longitud 900
mm, cos acer inoxidable AISI-136. Pel desbast. Inclou
muntatge

Rend.: 1,000 7.572,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-159 OEMCRU01 u Contenidor de residus provinents del desbast de fins
ROS_ROCA. Volum 600 l. Pel desbast

Rend.: 1,000 649,75 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-160 OEMCTRA01 u Tamís rotatiu autonetejant Estruagua. Longitud del
cilindre 300 mm, diàmetre 380 mm, pas de sòlids 1
mm, cos acer inoxidable 316, cilindre acer inoxidable
316. Neteja amb aigua a pressió. Pel desbast.
Electrovàlvula i conduccions per a aigua de neteja.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 8.620,20 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-161 OEMDME01 u Difussors de membrana elastomèrica ABS
NOPON/NOPOL PIK300. De microbombolla,
membrana d´EPDM. De 6-8 Nm3/h. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 50,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-162 OEMERA01 u Extractor rotatiu d´aire SODECA HEP-35-4T.
Q=200m3/h. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 385,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-163 OEMGDA01 u Graella de distribució dáire de forma circular. PVC
amb suport d´acer inoxidable. Inclòs termal d´elevació
en dos punts, cadena i tram de mànega flexible.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 2.141,90 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-164 OEMGPC01 u Grup de pressió GRUNDFOS Hydro Pack CHV 4-80
trifàsic composat per dues bombes. Q=4m3/h,
1.45kW. Calderí de membrana. Per l´aigua de servei.
Inclou quadre elèctric local i presostats. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 3.600,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-165 OEMLAA01 u Laberint d´aïllament acústic, per a la sortida d´aire.
Mides del forat 0.4 m x 0.4 m. Diàmetre del ventilador
365 mm. Espàrrecs M8 en quadrat de 390x390 mm
per la fixació del ventilador. Cos en planxa inoxidable,
material en fibra de vidre. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 680,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-166 OEMLAA02 u Laberint d´aïllament acústic per entrada d´aire. Mides
del forat de sortida 0.4x0.8 m. Cos en planxa
inoxidable, material aïllant en fibra de vidre. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 680,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-167 OEMMEE03 u Maniguet elàstic IBROPLEX. Sèrie FSF. DN 65.
Longitud de muntatge = 115 mm. Cos de neoprè i
nylon. Brides cadmiades. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 80,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-168 OEMPEB01 u Palanquí d´extracció d´equips submergibles, portàtil i
giratori. Ajustable en la direcció de suspensi,
estructura d´acer inoxidable i amb torn manual per a
1000 kg. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 860,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-169 OEMPEI01 u Porta insonoritzada. Metall amb material aïllant 47 dB
d´una fulla batent de 98 mm de gruix total i planxa de
1,5 mm de gruix amb reblert de material
fonoabsorbent, per a una llum ed 90x200 cm amb
tanca de pressió per lleva de galze i junta de neoprè.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 1.200,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-170 OEMTDE01 u Tremuja de decantació estàtica B-60. Amb con obert
de 60´´ en una base de diàmetre 400 mm a la part
inferior, dividit en 8 porcions. Orelles d´ancoratge.
Tubs d´entrada i sortida de diàmetre DN-150. Capa
interior de resina isoasfàltica amb fibra de vidre i
reforç mecànic de cilindre i tapa de resina
ortoasfàltica amb fibra de vidre. Diàmetre útil 4,5 m.
Cos PRFV. Suport, ancoratges deflectors, vessador i
cargoleria en AISI-316. Tub d´entrada de PVC,
Tremuja i ancoratge inferior, suport, campana,
col·lector d´entrada, canal perimetral de recollida,
pantalla deflectora de flotants i sobreeixidor d´entalles

Rend.: 1,000 13.800,00 €
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d´acer inoxidable. Partida completament acabada

______________________________________________________________________________________________________________

P-171 OEMVBM02 u Instal·lació d´aigua industrial PE 100 PN16 DN63 per
a zones soterrades DN65 INOX 316n calorifugat per a
zones vistes. Inclosos 5 punts de connexió 1´´ en acer
inoxidable calorifugat, inclosa vàlvula de bola i racord
de connexió ràpida a la zona de tamissos, espessidor,
zona de bombament, recirculació de fangs, caseta de
control i electrovàlvula de tamís rotatiu. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000 5.400,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-172 OEMVBM03 u Vàlvula d´accionament manual 1´´. Bola d´acer
inoxidable. Pel desbast. Inclós muntatge

Rend.: 1,000 19,50 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-173 OEMVCV03 u Vàlvula de comporta d´accionament per volant
BELGICAST BV-05-47. DN80-DN150. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 123,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-174 OEMVCV04 u Vàlcula de comporta d´accionament per volant
BELGICAST BV-05-47. DN-100 i PN-16. Pel desbast.
Inclou muntatge

Rend.: 1,000 150,35 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-175 OEMVCV07 u Vàlvula de comporta per volant BELGICAST DN150 i
PN 16. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 255,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-176 OEMVOP01 u Vàlvula d´ompliment de pont. Amb accionament
perllongat, DN 80 i PN 16. Per la decantació
secundària. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 343,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-177 OEMVPP02 u Vàlvula de papallona d´accionament per palanca DN
80, amb orelles de centratge. IPROSA-GOLD. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 106,10 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-178 OEMVPR04 u Vàlvula de peu amb reixeta DN65 embriada i amb
cistell d´acer inoxidable. Per l´aigua de servei. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 114,42 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-179 OEMVRB03 u Válvula de retenció de bola PROINVAL. DN80 i
PN16. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 193,93 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-180 OEMVST01 u Vàlvula del solenoide normalment tancada, 1/2 ´´ Vdc.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 160,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-181 OEMVST02 u Electrovàlvula de solenoide 1´´. Pel desbast. Inclou
muntatge

Rend.: 1,000 163,70 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-182 OF416211 m Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de
diàmetre nominal, AISI 316, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa i provat

Rend.: 4,000 23,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 4,84000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 5,45000

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 1,16450

Subtotal: 11,45450 11,45450

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 3,90585

Subtotal: 3,90585 3,90585

Materials

BFY4341U u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs
d´acer inoxidable sense soldadura, de diàmetre
1´´,soldat

0,500      x 0,38000 = 0,19000

BFW4341U u Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense
soldadura, de diàmetre 1´´ per a soldar

0,150      x 2,05000 = 0,30750

BF41620U m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
1´´, AISI 316

1,000      x 7,41000 = 7,41000

B0A71EU0 u Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior 0,400      x 0,41000 = 0,16400

Subtotal: 8,07150 8,07150

COST DIRECTE 23,43185
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,43185

P-183 OF41F001 m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
nominal 50, AISI -316, inclòs part proporcional en
accessoris i peces especials, soldat i col·locat al fons
de la rasa, provat

Rend.: 1,000 20,85 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-184 OF41F002 m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
nominal 60, AISI-316, inclòs part proporcional
d´accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa. Provat

Rend.: 1,000 24,57 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-185 OF41F003 m Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre
nominal 100, AISI-316, inclòs part proporcional
d´accessoris i peces especials, soldat i col·locat al
fons de la rasa. Provat

Rend.: 1,000 41,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-186 OFB1U631 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
315 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 12,980 80,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 2,98305

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 1,67951

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,35886

Subtotal: 5,02142 5,02142

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,114 /R x 40,06000 = 0,35184
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C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,093 /R x 40,01000 = 0,28667

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,231 /R x 3,60000 = 0,34142

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,093 /R x 3,43000 = 0,02458

Subtotal: 1,00451 1,00451

Materials

BFB1U631 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 315
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 71,14000 = 73,27420

B0111000 m3 Aigua 0,940      x 1,01000 = 0,94940

Subtotal: 74,22360 74,22360

COST DIRECTE 80,24953
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,24953

P-187 OFB1U663 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
630 mm per a PN 10 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 8,820 316,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 2,47166

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,52812

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 4,39002

Subtotal: 7,38980 7,38980

Maquinària

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,079 /R x 40,01000 = 0,35837

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

1,482 /R x 3,60000 = 0,60490

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,087 /R x 40,06000 = 0,39515

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,079 /R x 3,43000 = 0,03072

Subtotal: 1,38914 1,38914

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,378      x 1,01000 = 0,38178

BFB1U663 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 630
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 298,76000 = 307,72280

Subtotal: 308,10458 308,10458

COST DIRECTE 316,88352
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 316,88352

P-188 OFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN
50 mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 82,510 4,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 0,26421

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 0,05645

A0133000 h Ajudant 2,000 /R x 19,36000 = 0,46928

Subtotal: 0,78994 0,78994

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,325 /R x 3,43000 = 0,01351

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,325 /R x 40,01000 = 0,15760

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,390 /R x 40,06000 = 0,18935

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,380 /R x 3,60000 = 0,01658

Subtotal: 0,37704 0,37704

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,01000 = 0,00202

BFB1U705 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50
mm, PN 16, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 2,87000 = 2,95610

Subtotal: 2,95812 2,95812

COST DIRECTE 4,12510
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,12510

P-189 OICLSB01 u Manòmetre de glicerina roscat, 0-0.8 bar. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000 33,60 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-190 OICMCE02 u Mesurador de cabal electromagnètic de cabal
instantani: 0.4-20 mA, cabal totalitzat: 1 pols/m3. E+H
DN100 Ip-68. PROMAG 50, electrònica separada
ubicada a camb amb display. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000 1.500,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-191 OICMGR01 u Interruptor de nivell de bola, (Level Switch Ball) AKO.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 110,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-192 OICSAI02 u Sistema d´alimentació ininterrompuda. Per a PLC i
comunicacions. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 530,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-193 OICSCA01 u Sistema de control automàtic. PLC ALLEN BRDLEY.
Software WIZCON 8.3. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 21.750,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-194 OICSOD01 u Sonda d´oxigen dissolt ZULIG 512-S amb dispositiu
mecànic d´electroneteja. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-195 OICSOD02 u Decantador troncopiramidal de fins a 20 m3 Rend.: 1,000 6.000,00 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-196 OICTER01 u Mesurador de temperatura per l´aigua bruta, marca
E+H. Termorresistència TST10, transmissor TMT 137
RDO. Sonda TP100. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000 480,00 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-197 OK1V1VT05 u Subministrament i col·locació de vàlvula de tall de
comporta DN 100. Fossa dúctil PN10

Rend.: 1,000 226,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 23,29000 = 4,65800

A0133000 h Ajudant 1,000 /R x 19,36000 = 19,36000

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 21,80000 = 21,80000

Subtotal: 45,81800 45,81800

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,100 /R x 7,46000 = 0,74600

Subtotal: 0,74600 0,74600

Materials

BFV1VC05 u Vàlvula de tall de comporta DN 100. Fossa dúctil
PN10
Longitud de muntatge 190 mm pes 22 kg

1,000      x 180,15000 = 180,15000

Subtotal: 180,15000 180,15000

COST DIRECTE 226,71400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 226,71400
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L´ADMINISTRACIÓ 

 
 

PROJECTE CONSTRUCTIU: “Projecte de l´EDAR i col∙lectors de la  urbanització Les Pinedes de 
Sant Elies (Alt Penedès)”. 

 

Pressupost d´execució material (PEM)          477.979,98 € 

Despeses generals (13% sobre el PEM)          62.137,40 € 

Benefici industrial (6% sobre el PEM)          28.678,80€ 

                       

Subtotal                568.796,16 € 

IVA (21% sobre el PEM)             119.447,20 € 

                       

Pressupost d´execució per contracte (PEC)        688.243,36 € 

Expropiacions i serveis afectats           5.250,00 € 

Programa de Seguiment de l´Impacte Ambiental      10.500,00 € 

                       

Pressupost per a coneixement de l´administració      703.993,38 € 

 

El pressupost per al coneixement de l´administració ascendeix a la quantitat de: 

SET‐CENTS  TRES  MIL  NOU‐CENTS  NORANTA‐TRES  EUROS  AMB  TRENTA‐VUIT  CÈNTIMS 
(703.993,38 €) 
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