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I. Introducció 

El present projecte denominat “Projecte de l’EDAR i col·lectors al municipi de Castelldans” 

es redacta amb la finalitat d’establir un sistema de depuració adequat per les aigües 

residuals del municipi de Castelldans, que permeti abocar l’aigua tractada complint amb 

els límits establerts per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 

d’octubre del 2000.  

II. Objecte del projecte 

En el present projecte es defineixen els processos, les obres i les instal·lacions necessàries 

per tal de poder construir l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi de 

Castelldans, situat a la comarca de les Garrigues, Lleida.  

L’objectiu principal d’aquest projecte, és la dotació d’un sistema de tractament de les 

aigües residuals del municipi de Castelldans, amb un cost de manteniment baix i a la 

vegada un rendiment de depuració suficient, que es pugui adaptar a les diferents 

condicions de cabals i qualitat de l’aigua.  

III. Antecedents i necessitat de projecte 

Actualment les aigües residuals del municipi de Castelldans són abocades a una bassa que 

desemboca al torrent de Matxerri sense rebre cap tipus de tractament previ. Aquest 

abocament incontrolat de les aigües, provoca una reducció de la qualitat ecològica de la 

zona, a més també causa males olors a causa de la putrefacció de les aigües estancades i la 

proliferació d’insectes.  

El projecte de construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per al 

municipi de Castelldans és una de les actuacions contemplades en el Programa de 

Sanejament de les Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2005, Annex 1: Llistat 

d’actuacions programades en l’actualització 2010 del PSARU 2005 al segon escenari (de 

2009 a 2014). 

El PSARU 2005 té com a objectiu la millora dels cursos de l’aigua, aquesta millora l’intenta 

aplicar mitjançant un conjunt d’actuacions que afecten el tractament de les aigües 

residuals dels diferents nuclis de Catalunya. S’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE 

sobre el tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE (DMA), per la qual 

s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

Tot i que el segon escenari contemplava actuacions entre 2009 i 2014, l’EDAR pel municipi 

de Castelldans no s’ha projectat. A la vegada l’actualització del POUM aprovat per 

l’ajuntament de Castelldans, considera que és necessària una actuació per tal de poder 

garantir una qualitat de l’aigua suficient en abocar-la al medi ambient. 
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IV. Dades de partida 

1. Característiques de l’emplaçament 

L’àmbit d’actuació del present projecte és el municipi de Castelldans a la comarca de les 

Garrigues, província de Lleida.  

Castelldans té una superfície total de 65,1 km2, està situat al nord oest de la comarca de 

les Garrigues, és un poble fronterer entre la plana de Lleida i les Garrigues altes, el nucli es 

caracteritza per estar emplaçat en un punt de sella damunt un altiplà i entremig de 

diferents turons més elevats.  

L’economia es basa en l’agricultura, principalment conreus de farratges, arbres fruiters, 

ametllers i oliveres, també en certa mesura amb la ramaderia. 

Castelldans està situat en un encreuament de diferents vies de comunicació, que 

connecten entre elles els municipis de les Borges Blanques, Juneda, Albagés, Cervià de les 

Garrigues, Puigverd de Lleida. A 20 quilòmetres en direcció Puigverd de Lleida s’arriba a 

Lleida, capital de la província. A 1 quilòmetre del nucli de Castelldans es troba l’Autopista 

AP-2.   

2. Clima 

Castelldans té un clima característic de l’interior de Catalunya, aquest clima es caracteritza 

per tenir temperatures baixes durant l’hivern amb presència de boira que pot arribar a 

estar de forma permanent durant setmanes i estius calorosos, a la vegada té molt poca 

precipitació durant tot l’any, fent que sigui un ambient sec a l’estiu. 

3. Topografia i Geotècnia 

A l’Annex 4, Topografia i Geotècnia es descriu la topografia de Castelldans i de la zona 

d’obra, com s’explica en el corresponent annex, degut a la falta de pressupost no s’ha 

pogut realitzar un aixecament topogràfic del terreny, al tractar-se d’un treball acadèmic, 

s’ha utilitzat la topografia de lliure accés de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) 

Igual que la topografia, en l’Annex 4, Topografia i Geologia, es pretén descriure les 

principals característiques geològiques i geotècniques dels terrenys de la zona on 

s’implantarà l’estació depuradora, així com altres aspectes complementaris d’interès, que 

a efectes de disseny i construcció s’hauran de tenir presents. Aquest estudi s’ha realitzat a 

partir d’estudis publicats per grups d’investigació i la consulta de diversos plànols del 

Institut Geològic de Catalunya (IGC). 

4. Sistema de sanejament i problemàtica actual 

La xarxa de sanejament de Castelldans és de tipus unitari, aquesta xarxa abasteix tot el 

nucli. Els diàmetres nominals de les canonades estan compresos entre 200 i 400. Mm. 

Aquesta xarxa d’aigües residuals, aboca l’aigua en una petita bassa, on un cop l’aigua passa 
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per aquesta sense rebre cap mena de tractament ni manteniment de la bassa passa a ser 

abocada al torrent de Matxerri.  

Aquest fet resulta altament perjudicial degut a la contaminació que això provoca al medi 

ambient i altres conseqüències que s’han descrit anteriorment.   

5. Població 

Per tal de poder dimensionar una estació depuradora d’aigües residuals, és imprescindible 

la realització d’un estudi demogràfic del municipi, per tal de poder determinar la població 

prevista per l’any horitzó, en aquest cas 2039. 

Les dades que s’han fet servir per tal de poder fer aquest estudi s’han extret de l’Institut 

d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) i a partir de l’evolució demogràfica històrica de 

Castelldans conjuntament amb les perspectives de creixement reflexades en el POUM del 

municipi s’ha realitzat la previsió de creixement pel municipi de Castelldans.  

La representació global tant pel que fa a les persones que poden ocupar temporalment 

segones residencies com a habitants flotants en el municipi és molt escaça, per aquest 

motiu hi ha una variació casi insignificant entre els períodes punta i vall al llarg de l’any.  

Per determinar la població futura per l’any d’horitzó pel municipi de Castelldans, s’ha 

tingut el creixement mig anual de l’última dècada, ja que en aquests darrers anys la 

tendència ha canviat. Tot i que en dècades passades el creixement va ser més elevat, en 

les dues últimes aquest creixement s’ha estancat fins al punt d’arribar a tenir cert 

decreixement. La població actual és de 1.000 habitants i la població per l’any horitzó per la 

qual s’ha dimensionat l’EDAR és de 1.160 persones.  

6. Cabals a tractar 

El valors dels cabals més representatius pel dimensionament de la planta de depuració 

proposada es troben recollits a la Taula 1 següent. Són els valors calculats per l’any horitzó. 

Cabals   UNITATS 
Cabal mig diari (Qmig) 232 m³/dia 

Cabal mig horari (Qmigh) 9,67 m³/h 

Cabal punta diari (Qp,d) 394 m³/dia 

Cabal punta horari (Qp,h) 29 m³/h 

Cabal màxim diari (Qmax,d) 789 m³/dia 

Q màx instantani (Qmax,i) 0,03 m³/s 

Cabal mínim diari (Qmin,d) 70 m³/dia 

Taula 1. Cabals representatius EDAR 

7. Càrregues contaminants 

En la realització d’aquest projecte no s’han disposat dels mitjans i temps suficients per tal 

de poder realitzar una campanya de control i analitzar la contaminació de les aigües de 

rebuig de Castelldans. Per altra banda l’Ajuntament tampoc disposa de dades de les aigües 

residuals de cap any anterior. 
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Per aquests motius, finalment s’ha dimensionat l’EDAR utilitzant valors estàndards de 

càrregues de contaminants. Aquests valors s’utilitzen regularment pel dimensionament 

d’EDARs en petits municipis de Catalunya, ja que representen una bona aproximació als 

valors reals.  

Els valors finals de disseny de les càrregues contaminants per  a la planta de tractament de 

Castelldans, corresponents als valors teòrics dels petits municipis de Catalunya, es poden 

trobar a la Taula 2. 

Paràmetre Concentració 
MES 170 mg/L 
Concentració 
DBO 140 mg/L 

Concentració N 37,5 mg/L 

Concentració F 9 mg/L 

Taula 2. Concentracions aigües residuals Castelldans 

8. Qualitat de l’aigua efluent 

El cas de Castelldans es tracta d’un municipi de 1.000 i pocs habitants per l’any horitzó, 

això fa que al no arribar als 2.000, la Directiva Europea 91/271/CEE no estableixi cap límits 

numèrics de concentracions o percentatges de reducció dels contaminants, sinó que 

simplement afirma que s’ha de realitzar un tractament adequat de les aigües, per tal de 

garantir una qualitat suficient per ser abocades al medi receptor. En canvi si es tractés d’un 

municipi de més de 2.000 habitants, aquesta qualitat de l’aigua aniria acompanyada d’una 

descripció de forma quantitativa.  

A falta de dades quantitatives, s’ha escollit les característiques de les aigües del grup de 

municipis amb una població superior a 2.000 habitants, per tal d’aconseguir unes dades 

realistes.  

Paràmetre Concentració 
MES 30 mg/L 
Concentració 
DBO 25 mg/L 

Concentració N 20 mg/L 

Concentració F 3 mg/L 

Taula 3. Concentracions sortida EDAR 

V. Estudi d’alternatives 

L’objectiu d’aquest estudi és analitzar les diferents alternatives existents per depurar les 

aigües residuals de Castelldans amb un sistema de sanejament suficient per tal que 

l’abocament de les aigües regenerades  al medi ambient compleixin amb la qualitat exigida 

per la Directiva Marc de l’Aigua. L’estudi d’alternatives es divideix en tres apartats: 

• Solució General en aquest punt s’expliquen les diferents formes possibles de 

tractament de les aigües residuals del municipi, considerant la necessitat 

d’implementació d’un sistema de depuració conjunt amb altres municipis, 

específic o sense instal·lar-ne.  
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• Tractament s’avaluen els diferents tipus de tractament, mirant quin és el que 

s’adapta més a Castelldans tant per les característiques de les aigües residuals com 

l’eficiència tècnica, termes econòmics i ambientals. 

• Ubicació s’estudia quin és l’emplaçament dins del terme municipal més idoni per 

la construcció de l’EDAR. 

 

1. Solució general 

En el moment de definir les possibles alternatives per dotar d’un sistema que solucioni el 

sanejament de les aigües residuals a Castelldans s’han considerat les següents possibles 

actuacions: 

• Construcció d’un col·lector que porti les aigües residuals de Castelldans fins a 

l’EDAR, ja construïda i en funcionament a un altre municipi. 

• Sistema de sanejament propi pel municipi de Castelldans 

• Solució zero, és a dir, cap sistema de tractament per les aigües residuals a 

Castelldans. 

Cal mencionar que l’alternativa zero, només s’utilitza com a punt de referència, ja que en 

cap cas seria una solució real, degut que no es solucionaria la problemàtica de 

contaminació del medi ambient que és el principal punt a resoldre amb la dotació d’un 

sistema de tractament d’aigües residuals a Castelldans. 

Per tal de seleccionar l’alternativa més adient per Castelldans, s’ha de realitzar una 

valoració econòmica de cadascuna de les alternatives proposades i una apreciació de 

l’impacte ambiental que suposen. 

Com s’explica detalladament a l’Annex 6 Estudi d’Alternatives, l’alternativa que resulta 

més econòmica és la segona, la construcció d’un sistema de sanejament propi, ja que la 

construcció dels col·lectors fins als municipis propers, com l’obligació de realitzar diferents 

bombeig per la diferència de cotes i estructuració del terreny i per la possibilitat que les 

Estacions Depuradores dels municipis veïns, no puguin absorbir tot el cabal procedent de 

Castelldans implicant una ampliació de les EDARs, es veu que la millor alternativa és la 2. 

Per aquests motius, s’opta per realitzar un sistema de sanejament específic per les aigües 

residuals del municipi de Castelldans, ja que es tracta de l’alternativa més adient tant 

econòmicament com mediambientalment. 

2. Tractament 

Un cop s’ha escollit la millor solució per sanejar les aigües de Castelldans, es procedeix a 

analitzar quin és el sistema de tractament que millor s’adapta a les característiques del 

municipi. Aquest apartat s’inclou en l’Annex 6, Estudi d’Altenatives s’han seguit les 

indicacions i recomanacions del llibre “Depuración de aguas residuales en pequeñas 

comunidades”, de R. Collado Lara. 
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Aquest procés es divideix en dues etapes, en una primera es realitza una preselecció de 

diferents alternatives existents en l’actualitat, per seleccionar aquestes alternatives del pla 

primera etapa es basa amb la superfície necessària per a cada tipologia de tractament i per 

la quantitat d’habitants que està indicat aquest tractament. En la segona etapa, les 

alternatives que no han estat rebutjades en la primera etapa es sotmeten a una anàlisi en 

la que prenen importància els aspectes econòmics, tècnics socials i ambientals.  

Aquesta segon anàlisi, que s’ha fet mitjançant multicriteri, es basa en els següents criteris 

de selecció: 

• Impacte ambiental 

• Estabilitat i fiabilitat de la depuració 

• Impacte i afectació a la població 

• Costos d’explotació i manteniment 

• Costos de construcció 

• Simplicitat de la construcció  

• Superfície necessària 

• Rendiment d’eliminació dels contaminants 

• Producció de fangs 

• Afectació a l’entorn 

Cada criteri o aspecte es valora per a cadascuna de les alternatives, tant per unitats que 

pot tenir la variable com (m2/hab, €/hab, €/hab·any) o de forma adimensional (Simple, 

Molt Simple, Complexa).  

Posteriorment, mitjançant el programari MIVES, es transformen totes aquestes 

puntuacions en valors compresos entre 0 i 1 per tal de fer-ho de forma estàndard. 

En un següent pas, es formalitza la taula on es recullen els diferents pesos que tindran els 

criteris i requeriments, d’aquesta manera es dóna importància als diferents aspectes de la 

valorització depenent de cada cas. Aquest pas és fonamental per tal de poder definir la 

diferència de pesos de les variables. Aquesta valoració s’ha de fer de la forma més 

objectiva possible per tal que el resultat obtingut sigui el que realment reflectí la realitat. 
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Figura 1. Matriu de selecció 

Com es pot observar a la taula, l’alternativa de sanejament més adient per a l’estació 

depuradora de Castelldans és l’aiguamoll construït. Aquest tractament té avantatges tant 

en termes ambientals, tècnics com econòmics. 

Tot i així, per evitar un mal funcionament d’aquests aiguamolls, abans que s’aboqui l’aigua 

als aiguamolls, aquesta ha de rebre un tractament primari, ja que l’aigua que entra a 

l’aiguamoll podria contenir substàncies o materials que malmetessin o dificultessin el 

correcte funcionament de l’aiguamoll. Es per aquestes raons que prèviament a l’aiguamoll 

s’instal·larà un tractament primari constituït per dos tancs imhoff. Finalment, a la sortida 

de l’aiguamoll, l’aigua sanejada serà recollida per un sistema de drenatge inferior i tornada 

al medi ambient.  

La línia d’aigües proposada per l’EDAR de Castelldans consta: 

• Pretractament: Canal de desbast i desarenador 

• Tractament Primari: Dos tancs imhoffs  

• Tercer: Quatre aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal 

 

3. Ubicació 

L’última etapa de l’estudi d’alternatives té com a objectiu determinar la millor localització 

possible dins del terme municipal de Castelldans, per l’EDAR. 
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Les alternatives d’emplaçament seleccionades es poden veure en la següent figura, on el 

punt groc representa el punt d’abocament actual. 

 

Figura 2. Situació alternatives 

A diferència del cas anterior, en la tria del millor tractament a implementar, no s’ha 

utilitzat una anàlisi multicriteri, ja que degut a les poques alternatives i la dificultat de 

poder valorar de forma quantitativa els requeriments, s’ha realitzat una altra metodologia, 

com s’explica en l’Annex XX Anàlisi d’alternatives.  

• Connexió amb els serveis llum. Facilitat de transport de les aigües residuals a 

depurar a l’estació depuradora 

• Accessibilitat 

• Disponibilitat de terreny per a una possible ampliació 

• Impacte visual i acústic 

• Característiques del terreny d’ubicació 

• Compatibilitat amb els usos del sòl 

En la següent taula es pot observar les diferents puntuacions atorgades per les 3 

alternatives d’emplaçament. 
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Taula 4. Selecció alternatives ubicació 

D’aquest anàlisi s’observa que l’alternativa que té més punts positius és l’opció B, 

emplaçament en l’encreuament dels eixos viaris que uneixen Castelldans amb Aspa i 

Castelldans amb l’Albagés. Aquesta parcel·la es troba a l’oest del nucli de Castelldans, per 

tal de que la planta depuradora funcioni de manera òptima es construirà un col·lector per 

abastir l’EDAR, es procurarà que aquest col·lector tingui un traçat que coincideixi amb els 

límits dels camps, per tal de destorbar el mínim possible els agricultors. 

Els punts forts de l’elecció d’aquesta parcel·la han estat que es troba a una distància del 

nucli urbà suficientment allunyada per no causar molèsties a la població i a la vegada 

suficientment a prop per tal que no sigui molt costós la construcció del nou col·lector, a la 

vegada està situada a l’encreuament de dos eixos viaries el que facilita l’accés a la zona. 

VI. Descripció de les obres 

L’esquema general de l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi de Castelldans 

és el següent: 

• Col·lector d’arribada 

• Sobreeixidor d’entrada 

• Pretractament format per canal de desbast i desarenador. 

• Tractament primari consistent en dos tancs imhoffs. 

• Tractament secundari format per un sistema de quatre aiguamolls construïts de 

flux subsuperficial horitzontal 

• By-pass general de la planta 

• By-pass posterior als dos tancs imhoffs 

• Col·lector de sortida i abocament al torrent de Matxerri. 

El dimensionament de les diferents fases de tractament de l’estació depuradora es troben 

detingudament detallats a l’Annex 8, Dimensionament.  

1. Col·lector d’arribada 

El col·lector d’arribada uneix el punt d’unió del conjunt de totes les aigües del municipi de 

Castelldans amb la parcel·la de l’estació depuradora. Les aigües seran transportades en 

Concepte Zona A Zona B Zona C 
Connexió amb els serveis Baixa Mitja Mitja 

Accessibilitat Alta Alta Mitja 

Disponibilitat terreny per ampliació Alta Alta Alta 

Impacte visual i acústic Mitja Alta Alta 

Caract. terreny d'ubicació Baixa Mitja Alta 

Compt. amb usos del sòl Mitja Mitja Baixa 
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làmina lliure i per gravetat, per tal de reduir els costos a l’Ajuntament durant la fase 

d’explotació de la planta.  

El col·lector té una longitud total de 387,2 metres amb una pendent del 1,3%, està format 

per canonades de PEAD de 310 mm de diàmetre. En total, ha estat necessària la instal·lació 

de 7 pous de registre. Aquests pous de registre s’han instal·lat en els canvis de direcció o 

per disminuir la distància entre ells per tal de garantir un bon manteniment del col·lector. 

Al Plànol nº7 del Document núm. II.  Col·lector d’arribada, es poden veure les seves 

característiques principals, el seu traçat en planta, el seu perfil longitudinal i el seu 

replanteig.   

2. Sobreeixidor d’entrada 

El sobreeixidor està situat a l’entrada de l’estació depuradora i és una estructura de gran 

importància en tota la planta, ja que evita la sobrecàrrega de cabal en les instal·lacions que 

tracten aigües de xarxes de clavegueram unitàries. En altres paraules, permet descarregar 

al mitjà natural l’excés d’aigües pluvials que no pot admetre la planta de tractament, 

evitant així el seu mal funcionament o fins i tot la seva possible inundació, amb tots els 

danys que això últim provocaria. 

En aquest cas es tracta d’un sobreeixidor de descàrrega lateral en el sentit de circulació de 

les aigües. Consisteix en una obertura lateral a una certa alçada, que en el moment en que 

el cabal sobrepassa el cabal què pot tractar la depuradora l’excedent és separat. Aquest 

cabal separat s’anomena cabal sobreeixit, un cop ha sobreeixit es dirigeix aquest cabal fins 

al punt d’abocament mitjançant col·lectors.  

L’impacte que té aquesta aigua residual sobreeixida, és menor que el cabal mig de l’EDAR, 

ja que els contaminants que es troben en aquesta aigua, es troben tant diluïts que les 

concentracions són similars als que tindria si estigués tractada en una planta depuradora. 

Per tant, per tal que aquest punt sigui cert, es dimensiona el sobreeixidor perquè comenci 

a funcionar quan es superi 10 vegades el cabal mig de la planta. 

3. Pretractament 

El pretractament consisteix en un canal de desbast i un desarenador que es troba situat a 

continuació del sobreeixidor. Es tracta del primer procés de tractament que es troba 

l’aigua residual en arribar a la depuradora. 

En el canal de desbast, es separen primer els sòlids de grans dimensions, gràcies a la seva 

intercepció mitjançant unes reixes. La funció d’aquesta reixa de grossos és evitar que els 

sòlids de grans dimensions obturin, malmetin o decantin en els conductes posteriors de la 

planta de tractament. Les barres de la reixa es col·locaran verticalment, amb una inclinació 

de 30º respecte la vertical, i tindran una amplada de 15 mm. 

Seguidament es produeix un desarenat, ja que al tenir el canal una secció més gran que el 

col·lector d’arribada, disminueix la velocitat de l’aigua. Aquest desarenador, anomenat de 

flux horitzontal, permet que els sòlids pesants de grandària superior a 200 μm decantin, 
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evitant així la seva sedimentació en posteriors canals i conduccions, protegint de l’abrasió i 

prevenint sobrecàrregues en les posteriors fases de tractament. 

En la següent taula es mostren les dimensions: 

Desarenador   UNITATS 
Ample útil de pas (Wu) 0,27 m 

Calat necessari (h) 0,11 m 

L canal (L) 1,50 m 

Taula 5. Dimensions desarenador 

4. Tractament primari 

L’aigua residual procedent del pretractament arriba al tractament primari, constituït per 

dos tancs imhoff d’idèntiques característiques, on s’elimina gran part dels sòlids en 

suspensió i de la matèria orgànica. Aquest tractament primari es fa per tal de garantir un 

bon funcionament del tractament secundari posterior format per aiguamolls construïts, ja 

que pel correcte funcionament s’ha de garantir una reducció de sòlids en l’aigua afluent 

per tal d’evitar la seva colmatació. El fet de disposar de dos tancs en paral·lel dotarà de 

flexibilitat al sistema, ja que en cas de que un d’ells estigui fora de servei, tant per neteja, 

manteniment, reparació l’altre podrà seguir funcionant amb normalitat.  

La principal funció d’aquests tancs es basa en la retenció de les aigües que acaba 

provocant la sedimentació de la matèria en suspensió i la seva acumulació en el fons de 

forma de fangs.  

Les principals característiques dels tancs imhoff s’especifiquen a continuació: 

Tanc Imhoff     

Superfície total tanc (St) 22,7 m² 

Amplada total (Wt) 2,7 m 

Longitud total (Lt) 8,4 m 

Volum fangs (Vfang) 58,0 m³ 
Profund. zona digestió 
(h2) 2,4 m 

Geometria final     

Altura total (ht) 6,4 m 

Volum total (Vt) 96,3 m³ 

Taula 6. Dimensions tanc imhoff 

5. Tractament secundari 

L’aigua procedent dels tancs imhoff arriba al tractament secundari, realitzat mitjançant un 

sistema de quatre aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal. 

El principal avantatge d’aquest tipus d’aiguamolls és que l’aigua discorre horitzontalment a 

través d’un llit de grava i sense aflorar a la superfície, evitant l’aparició d’olors, la 

proliferació de mosquits i el possible contacte de les persones amb les aigües residuals 

parcialment tractades. Per evitar la contaminació de les aigües subterrànies, la bassa haurà 

de ser impermeabilitzada.  
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En el llit de grava es planten i desenvolupen els macròfits, que són la vegetació pròpia dels 

aiguamolls i permetran la degradació de la matèria orgànica de l’aigua residual circulant.  

En aquest cas, l’espècie de macròfit escollida és el canyís (Phragmites Australis), ja que 

presenta un molt bon rendiment, i es plantarà amb una densitat de tres exemplars per 

metre quadrat. El creixement del canyís serà ràpid ja que les condicions són òptimes: 

aigua, nutrients i moltes hores de llum natural. 

La depuració de l’aigua ens els aiguamolls es basa en dos processos diferents: la 

degradació aeròbia en la part superior degut a l’oxigen que recullen les parts aèries de les 

plantes, i la degradació aeròbia anaeròbia que es produeix en el replè on creix la vegetació. 

Els sòlids en suspensió juntament amb les restes de vegetació pateixen un compost en la 

capa superior. 

El dimensionament de l’aiguamoll es realitza en dues fases: 

• El dimensionament biològic, on s’obté la superfície necessària. 

• El dimensionament hidràulic, on s’obtenen les característiques geomètriques. 

El dimensions finals dels quatre aiguamolls construïts, disposats en paral·lel es mencionen 

a continuació: 

Aiguamolls construïts     

Longitud 45,3 m 

Amplada 34,5 m 

Alçada de la làmina d'aigua 0,3 m 

Pendent 1%   

Taula 7. Dimensions aiguamolls construits 

6. By-pass general  

A l’entrada dels tancs imhoff i dels aiguamolls construïts, s’han disposat arquets amb by-

passos, per tal de poder desviar l’aigua cap al col·lector de sortida en cas de que fos 

necessari, per exemple degut a un mal funcionament o a operacions de manteniment i 

reparació. 

7. Col·lector de sortida 

El col·lector de sortida de l’estació depuradora consisteix en una canonada de PEAD de 310 

mm de diàmetre. Aquest col·lector aboca al torrent de Matxeeri tant l’aigua tractada de la 

planta com, en cas de precipitacions o de no poder tractar l’aigua, l’aigua no tractada. Està 

format per una única alineació recta que té una longitud total 30 metres i un pendent de 

1,5%. 

VII. Expropiacions i serveis afectats  

A l’Annex 12 Expropiacions i Serveis Afectats, es recull tota la informació relacionada amb 

l’ocupació del sòl i els serveis afectats per l’execució de les obres del present projecte 

constructiu. 
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A la següent taula, es pot veure un resum de les afeccions del sòl. Per cada tipus d’afecció 

del sòl, és a dir expropiació definitiva, servitud de pas o zona d’ocupació temporal, es pot 

veure la superfície necessària i la seva valoració econòmica- Pel que fa als serveis, no es 

preveu que hi hagi afectació en cap de les xarxes existents.  

VIII. Explotació i manteniment  

Una de les principals avantatges de la depuració per aiguamolls construïts és la seva 

simplicitat d’explotació i el seu baix cost de manteniment. Tot i així, aquest sistema 

requereix d’un cert manteniment durant el seu funcionament. Pel bon funcionament de la 

planta, és necessària la presència d’un operador familiaritzat amb el procés i que sàpiga 

interpretar els possibles símptomes de mal funcionament, a més de ser capaç de prendre 

les mesures oportunes. 

El manteniment de l’EDAR es centra en dos aspectes fonamentals: 

• Cura de l’obra civil: neteja de la unitat de pretractament, tractament primari i de 

les tanques i zones d’accés al recinte 

• Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores 

Aquests dos aspectes s’expliquen de forma més detallada en l’Annex 13 Explotació i 

Manteniment, on s’expliquen les tasques a realitzar per a cadascuna de les fases del 

tractament així com les mesures de seguretat i d’higiene que haurà de seguir l’operador, 

per tal de garantir el bon funcionament de la planta depuradora.  

El cost anual total de manteniment de l’obra ascendeix a 20.034,00 €/any 

VINT-MIL TRENTA-QUATRE EUROS  

IX. Urbanització 

1. Accés a les instal·lacions 

L’accés a l’estació depuradora de Castelldans es realitzarà a partir del camí forestal que 

uneix Castelldans amb Aspa, és un bon camí en bon estat d’uns 4 metres d’amplada de 

mitja. D’aquest camí sortirà un petit ramal d’una desena de metres que arribarà al 

perímetre de l’EDAR. EL recorregut per la pista forestal és menor d’un centenars de 

metres, al finalitzar la pista forestal s’arriba a la carretera comarcal C-233 que uneix 

Castelldans i l’Albagés. 

El camí discorre per la llera dreta del torrent de Matxerri i no presenta cap mena de 

servitud més enllà dels vehicles d’ús agrícola i els turismes que poden utilitzar la pista 

forestal. Presenta un traçat en bon estat i de fàcil circulació degut a la planura dels camps 

que recorre. 

Com l’únic trànsit que s’hi preveu en aquest camí d’accés és el camió de recollida de fangs 

generats pels tancs imhoff, que es fa de forma puntual cada 6 mesos o per manteniments 

esporàdics de la planta, és a dir un trànsit mínim, no es considera necessari cap mena 
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d’intervenció sobre aquest i es considera prou resistent per absorbir les càrregues 

d’aquest trànsit mencionat. Així doncs, un cop construïda l’EDAR, aquest camí seguirà 

tenint la mateixa configuració. 

2. Drenatge superficial 
S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge als talussos que envolten els 

aiguamolls, així com els talussos que es troben al perímetre de la zona de construcció, 

construïts amb l’objectiu d’anivellar el terreny.  

És de gran importància evacuar adequadament les aigües pluvials que precipitin dins la 

zona de tractament, ja que poden provocar erosions en els talussos, provocar 

acumulacions importants d’aigua en cert punts i poden afectar el funcionament dels 

aiguamolls construïts. 

Aquesta possible escorrentia superficial, amb el conjunt de pendents descrits anteriorment 

serà evacuada de l’explanada on es troben els aiguamolls construïts. 

3. Abastament d’aigua 
L’aigua potable s’obté de la connexió que té una granja porcina propera, aquesta granja en 

qüestió està situada a la carretera que connecta Castelldans i l’Albagés. Com està 

connectada directament a la xarxa d’abastament d’aigua, es farà una connexió amb la 

canonada que hi arriba per tal de dotar d’aigua potable a l’EDAR. Ja que l’ús serà esporàdic 

i només per finalitats higièniques no serà necessari la modificació de les canonades per un 

canvi en la sol·licitació de cabal.  

Aqueta aigua serà recollida per una aixeta col·locada a la part exterior de la paret encarada 

cap al sud de l’estació de bombament. 

4. Impermeabilització 
La impermeabilització dels aiguamolls depèn en gran mesura de les condicions del terreny 

on es col·locaran les capes impermeables. Sovint pot ser suficient una bona compactació 

del terreny; en altres cassos serà necessària l’aportació d’argila o bé l'ús de làmines 

sintètiques. 

Per a la impermeabilització dels aiguamolls d’aquest projecte es farà ús de làmines 

sintètiques, ja que les condicions locals del terreny vindran donades per un terreny 

d’aportació granular el qual tindrà una permeabilitat inadequada per contenir les aigües 

dels aiguamolls. Aquesta capa de material d’aportació tindrà grans angulosos, igual que les 

graves de reomplert dels aiguamolls, fet que podria arribar a danyar la làmina sintètica. 

Per aquest motiu s’utilitzarà una làmina de PEAD de 1 mm d’espessor, i dues capes de 

geotèxtil de 300 g/m2 col·locades per sota i sobre d’aquesta làmina, a fi de protegir-la dels 

grans angulosos.  

X. Afectació al PEIN i Xarxa Natura 2000 

Les afectacions a les possibles zones protegides de caràcter mediambiental s’han estudiat 

en l’Annex 15, on s’ha pogut comprovar que les actuacions previstes en el present projecte 

no afecten a cap d’aquestes zones. 
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XI. Impacte ambiental 

Al Reial Decret Legislatiu 1/2008, del 11 de gener, s’aprova el text refós de la Ley de 

Evaluación de Impacto Ambiental de projectes. Aquesta llei defineix en els seus annexes 

els projectes que requereixen ser sotmesos al procediment de Evaluación de Impacto 

Ambiental (EIA). Com el present projecte no es troba dins d’un espai protegit ni està 

recollit en cap dels dos annexes mencionats anteriorment, no és necessari doncs que es 

sotmeti a una Avaluació d’Impacte Ambiental.  

No obstant, es realitza una Avaluació d’Impacte Ambiental a l’Annex XX, Impacte 

Ambiental, un petit estudi on es presenten els diferents impactes provocats per les obres i 

les mesures correctores necessàries per minimitzar-los. Els impactes s’han dividit en tres 

àmbits diferents: medi físic, medi biòtics i ésser humà. 

La conclusió principal que s’extreu d’aquest estudi és que les afeccions i les alteracions en 

el medi ambient són mínimes. A més, les mesures correctores permeten corregir i pal·liar 

aquests impactes i deixar en primer pla els efectes positius que suposa la construcció de 

l’estació depuradora cap al medi receptor i la qualitat de vida generada en el seu entorn. 

XII. Termini d’execució de les obres 

 El termini previst per a l’execució de les obres projectades s’estableix en SIS (6) mesos, 

des del dia següent a la firma de l’Acta de Replanteig fins a la posta a punt de les 

instal·lacions. 

A l’annex 17, Planificació d l’obra, s’indica mitjançant un diagrama de barres els temps 

previstos per a l’execució de les diferents activitats de l’obra, assenyalant l’ordre de 

prioritats.  

XIII. Termini de garantia 

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

provisional, durant el qual l’empresa constructora tindrà al seu càrrec exclusiu la 

conservació de les obres, amb l’obligatorietat d’entregar-les en l’acta de la recepció 

definitiva, en perfectes condicions. 

 

XIV. Seguretat i Salut 

Segons marca el Real Decreto 1627/1997, s’han de complir les regulacions de seguretat 

mínima fixades a la pròpia llei per a qualsevol activitat que tingui relació directa o indirecta 

amb les obres que contempla el present projecte. 

Amb els plànols continguts a l’Annex 18, Estudi de Seguretat i Salut, i segons marca el 

pressupost al mateix Annex, el costat de Seguretat i Salut s’eleva a un total de 16.327,07€ 

(SETZE MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS) 
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XV. Pressupost 

Al Document núm. IV del present projecte es recull el pressupost general de les obres. El 

Pressupost per a Coneixement de l’Administració del projecte constructiu de l’EDAR i 

col·lectors del municipi de Castelldans queda desglossat a continuació. 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL         486.050,96 € 

Despeses Generals (13%).............................................................................. 63.186,62 € 

Benefici Industrial (6%).................................................................................. 29.163,06 € 

SUBTOTAL             578.400,64 € 

IVA (21%) .................................................................................................... 121.464,13€ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC).......................................... 699.864,77€ 

Expropiacions i Indemnitzacions.......................................................................... 11.591€ 

Serveis Afectats........................................................................................................0 € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ............................. 711.455,77€ 

SET-CENTS ONZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET 

CÈNTIMS. 

XVI. Revisió de preus 

De conformitat amb el disposat en el Decret 1.757/1974 del 31 de Maig i en el Decret de 

Llei 2/1.964 de Febrer i les seves Normes Complementàries, els preus de les obres als que 

es refereix aquest projecte es podran revisar, i es farà servir la fórmula polinòmica nº9: 

Suministro y distribución de agua. Saneamient. Estaciones depuradores. Estaciones de 

bombeo. Obras de desagüe. Drenajes.  

Aquesta fórmula és la següent: 

 

Sent, 

Kt el coeficient teòric de revisió en el moment de l’execució t 

H0 l’índex del cost de la mà d’obra en la data de licitació 

Ht l’índex del cost de la mà d’obra en el moment de l’execució t 
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EO l’índex del cost de l’energia en la data de licitació 

Et l’índex del cost de l’energia en el moment de l’execució t 

C0 l’índex del cost del ciment en la data de licitació 

Ct l’índex del cost del ciment en el moment de l’execució t 

S0  l’índex del costat de materials siderúrgics en la data de licitació 

St l’índex del cost de materials siderúrgics en el moment de l’execució t 

Els índex a aplicar seran els especificats pel Ministerio de Hacienda en l’instant de la 

revisió. 

XVII. Índex del projecte 

DOCUMENT NÚM. I. MEMÒRIA I ANNEXOS 

Annex nº1: Antecedents 

Annex nº2: Estudi demogràfic 

Annex nº3: Cabals i qualitat 

Annex nº4: Topografia i Geotècnia 

Annex nº5: Estudi hidrològic 

Annex nº6: Estudi d’alternatives 

Annex nº7: Reportatge fotogràfic 

Annex nº8: Dimensionament 

Annex nº9: Càlculs hidràulics 

Annex nº10: Càlculs estructurals 

Annex nº11: Replanteig 

Annex nº12: Expropiació i serveis afectats 

Annex nº13: Explotació i manteniment 

Annex nº14: Urbanització i jardineria 

Annex nº15: Afectacions a la Xarxa Natura  

Annex nº16: Impacte ambiental 
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Annex nº17: Planificació de l’obra 

Annex nº18: Estudi de Seguretat i Salut 

Annex nº19: Justificació de preus 

Annex nº20: Pressupost per a coneixement de l’Administració 

 

DOCUMENT NÚM. II: PLÀNOLS 

Plànol nº1: Situació 

Plànol nº2: Emplaçament 

Plànol nº3: Topogràfic 

Plànol nº4: Abocament actual 

Plànol nº5: Situació alternatives 

Plànol nº6: Nova xarxa de sanejament 

Plànol nº7: Esquema col·lector sanejament 

Plànol nº8: Diagrama de procés  

Plànol nº9: Replanteig 

Plànol nº10: Esquema general planta EDAR 

Plànol nº11: Línia d’aigües 

Plànol nº12: Esquema dels perfils generals EDAR 

Plànol nº13: Perfils EDAR 1 

Plànol nº14: Perfils EDAR 2 

Plànol nº15: Pretractament 

Plànol nº16: Tractament primari 

Plànol nº17: Armat de l’estructura 

Plànol nº18: Aiguamolls 
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Plànol nº19: Seccions aiguamolls 

Plànol nº20: Detalls aiguamolls construïts 

Plànol nº21: Arquetes 

Plànol nº22: Urbanització EDAR 

DOCUMENT NÚM III: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

DOCUMENT NÚM. IV PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus nº1 

Quadre de preus nº2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

Pressupost d’execució per contracte 

XVIII. Declaració d’obra completa 

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Pública 

3/2007 es fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa 

susceptible de ser lliurada a l’ús públic general. 

XIX. Conclusions 

El present projecte d’execució suposa una solució vàlida i molt adequada per al tractament 

d’aigües residuals pel municipi de Castelldans. 

Tot i integrant-se de la millor manera possible en el medi, la planta depuradora plantejada 

aporta una solució per tractar les aigües residuals de Castelldans i retornar-les al medi 

natural amb els condicionants de càrregues contaminants que estableix l’actual normativa 

de la Directiva Marc de l’Aigua. D’aquesta manera, es millora l’estat ecològic de la zona, 

reduint el greu impacte ambiental que suposava l’abocament directe d’aquestes aigües 

sense cap tipus de tractament previ. 

En la present memòria, així com en la resta de documents que forment aquest projecte 

constructiu, es faciliten totes les dades necessàries per a la construcció d’aquesta estació 

depuradora.  
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I. Introducció 

Un estudi previ de la zona objecte d’anàlisi és vital per a la correcta concepció d’un 

projecte constructiu. Per això, en aquest annex s’especifiquen els condicionants físics 

propis de la zona en que s’emplaça l’obra, com poden ser els criteris de caire territorial o 

hidrogràfic. D’altra banda també es descriu el marc legal i els antecedents tècnics 

establerts a Catalunya, focalitzant-se en la depuració d’aigües residuals i en la zona del 

projecte,  el municipi de Castelldans.  

II. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació del present projecte és el municipi de Castelldans, situat al nord-oest de 

la comarca de les Garrigues.  

 

Figura 1. Situació comarca les Garrigues 

Les Garrigues és una de les comarques de Catalunya, dins la província de Lleida, d'una 

extensió de 799,7 km² que integra 24 municipis. Per la seua superfície és una de les 

comarques més aviat grans del Principat però per la població és una comarca més aviat 

despoblada amb 20.350 habitants el 2008. La capital administrativa de la comarca és Les 

Borges Blanques. 

Les Garrigues, que estan situades al sud oest del país, formen part de les comarques 

planes de ponent, tot i això es troben pròximes, i en algun moment fins i tot dins de la 

depressió de l'Ebre, fet que conforma fortament la comarca. Les Garrigues són una regió 

aixecada on la majoria dels rius nascuts a la serra la Llena han erosionat el terreny formant 

fondals estrets i deixant planes trencades en el seu camí cap a la desembocadura al Segre, 

fet que conforma significativament el paisatge garriguenc. El nord de la comarca presenta 

un relleu més pla i menys trencat, semblant al que es troba a les comarques del Pla 

d'Urgell o al nord-est del Segrià. 
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El terme municipal de Castelldans, amb una extensió de 65,1km2 i una altitud mitjana de 

353 m.s.m. es situa en l’extrem oest de la comarca, al nord-oest. Aquest terme municipal 

està dividit en part que correspon a la zona planícia de Lleida i l’altra està immersa en les 

Garrigues altes, característiques per tenir diferents turons i un relleu irregular escarpats 

pels diferents rius al llarg dels anys. El punt més elevat és el Tossal dels Gramenals amb 

416 m.s.m.  

Gràcies a la seva estratègica posició geogràfica, al límit entre les Garrigues altes i la plana 

de Lleida, compte amb la presència de nombroses infraestructures en el seu territori: 

l’autopista AP-2, les carreteres secundàries: L-702, LV-7023, LV-7021, C-233 i el Tren d’Alta 

Velocitat. 

III. DMA (Directiva Marc de l’Aigua) 

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). 

1. Protecció d’aigües 

La Directiva promou la protecció de totes les aigües (superficials, de transició, marines, 

zones humides i subterrànies) per tal de: 

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

• Promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització, etc. 

• Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves agressions 

ambientals. 

• Reduir els efectes d'inundacions i sequeres. 

2. Mesures 

La finalitat de la Directiva és aconseguir un bon estat de l'aigua a través de mesures 

hidrològiques, ecològiques, econòmiques i socials. 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. 

Per aconseguir el bon estat de les aigües al final del 2015, objectiu fonamental de la 

Directiva, aquest text normatiu exigeix un seguit de treballs que cal fer dins d'un 

calendari preestablert. 
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IV. PSARU (Programa de Sanejament d’Aigües Residuals 
Urbanes) 

1. Introducció  

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), redactat 

per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), és un instrument de la planificació hidrològica 

desenvolupat pel Pla de Sanejament de Catalunya, aprovat pel Govern de la 

Generalitat al novembre de 1995. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües 

residuals urbanes, i la Directiva 2000/60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari 

d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que 

pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, 

mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració 

d’aquestes masses. 

2. Línies d’actuació  

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’anàlisi de l’anterior programa 

PSARU 2002, la diagnosi del qual s’ha concretat en diferents línies d’actuació: 

• Optimització d'inversions 

• Sanejament del creixement urbà 

• Ordenament d’abocaments industrials  

• Reutilització d’aigües depurades 

• Abocament de sobreeixidors 

 
3. Mesures d’intervenció 

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

termes generals, que l’aprovada l’any 2002 amb algunes diferències a causa de 

l’actualització de les llistes on s’han tingut en consideració les dades obtingudes a 

partir de la recent edició del document IMPRESS d’assoliment d’objectius de qualitat 

de masses d’aigua i risc d’incompliment de la Directiva 2000/60/CE, i també noves 

consideracions respecte de la capacitat de l’Agència d’inversió en casos on no hi té 

competència (cas d’urbanitzacions, tant residencials com industrials). 

Actuacions programades 

El document PSARU 2005 aprovat provisionalment fa una reprogramació de les obres 

noves i relaciona ordenadament una llista exhaustiva i concreta d’actuacions en 

sistemes existents exigibles per la Directiva marc de l’aigua per a l’any 2015, agrupades 

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

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

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

manera, els abocaments de totes les aglomeracions que no són objecte d’actuacions 
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del primer escenari (de sistemes de menys de 2.000 h-e) ja reben actualment un 

tractament adequat. 

En el llistat d’actuacions programades en l’actualització  2010 del PSARU 2005, a 

l’escenari 2009-2014,es preveu la construcció d’una Estació Depuradora d’aigües 

Residuals i dels seus col·lectors al municipi de Castelldans, amb un pressupost de 

525.500€. 

 

Figura 2. PSARU Escenari 2009-2014 

Actuacions no programades o candidates 

Respecte del PSARU 2002, el PSARU 2005 opta per no considerar certes actuacions que 

anaven destinades a resoldre el sanejament de determinades urbanitzacions i 

activitats econòmiques concretes, així com d'altres derivades d'una insuficient 

intervenció administrativa. 

En un primer apartat de l’annex de les actuacions no programades, es fa referència a 

les actuacions que, després d'haver estat preses en consideració, resten com a 

candidates incorporar-se al Programa. Es tracta principalment d'urbanitzacions, que 

van aparèixer al PSARU 2002, i que corresponen a sistemes de sanejament de menys 

de 2.000 habitants equivalents. En un segon apartat, apareix una llista amb actuacions 

que no són objecte del finançament de l'Agència Catalana de l’Aigua per no suposar 

millores al medi, per tractar-se d'activitats econòmiques d'interès particular i en algun 

cas per ser alternatives a una actuació ja programada.  

V. Anàlisi de la situació actual  
 

1. Sistema de clavegueram i sanejament actual 

El municipi de Castelldans consta d’una xarxa de sanejament de tipus unitari, que 

serveix la totalitat del nucli urbà. 

L’orografia d’aquest nucli que té pendent predominant cap al Sud-Oest, fa que es 

recullin les aigües residuals amb un conjunt de col·lectors amb forma ramificada fins 

que arriben a un punt on s’uneixen les diferents conques, des d’aquest punt es 

transporten les aigües residuals fins al punt actual d’abocament. 

Les aigües residuals i pluvials del municipi de Castelldans són doncs recollides per una 

mateixa xarxa de clavegueram que les condueix fins a la bassa de decantador, el qual 
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permet retenir els sòlids abans que les aigües residuals siguin abocades a la llera del 

torrent Matxerri. Aquest abocament es realitza sense realitzar cap tractament previ de 

les aigües. En el Document II. Plànols es pot observar on s’aboquen actualment les 

aigües residuals provinents de Castelldans. 

El fet que les aigües residuals siguin abocades sense cap tipus de tractament a la llera 

és altament perjudicial degut a la contaminació que això provoca al medi ambient i la 

conseqüent generació de males olors a la zona circumdant de la bassa. A més a més, 

aquesta contaminació resulta perjudicial no només pel municipi de Castelldans, sinó 

també per les poblacions aigües avall del torrent de Matxerri, ja que la contaminació 

pot ser transportada per aquest medi hídric.  

2. Afeccions al medi 

De manera general, l’abocament directe i incontrolat de les aigües residuals sense 

tractament previ o amb un tractament previ insuficient té una gran problemàtica, ja 

que es contamina el medi greument i pot comportar problemes en la salut pública. Les 

possibles conseqüències s’expliquen a continuació: 

Al medi ambient: eutrofització 

Un riu, un llac o un embassament sofreix eutrofització quan les seves aigües pateixen 

un enriquiment exagerat de nutrients. Això comporta un creixement desmesurat de 

determinades plantes i organismes. Aquests, al morir, es podreixen i omplen l’aigua de 

males olors, donant-li un aspecte malsà i disminuint la seva qualitat. A més, aquest 

procés de putrefacció consumeix progressivament l’oxigen de l’aigua, indispensable 

per la majoria d’éssers vius, provocant la destrucció de l’ecosistema. 

A la salut pública 

Les aigües residuals tenen una importància elevada en la salut pública degut a que un 

dels seus component principals són les excretes humanes, la qual cosa implica que 

aquestes aigües poden transportar nombrosos microorganismes causants de malalties, 

anomenats patògens. Són moltes les malalties transmeses per l’aigua, entre elles 

destaquen la còlera, la disenteria, el tifus, la gastroenteritis, l’hepatitis, etc. Aquestes 

afeccions estan directament relacionades amb la sensibilitat del medi i la importància 

de l’abocament. 

3. Estat de les masses d’aigua 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) avalua l’estat actual de les masses d’aigua a tot el 

territori català en el seu document IMPRESS. Per fer-ho, es basa en una sèrie 

d’indicadors, d’entre els quals destaca l’abocament a les lleres de rius com a font de 

contaminació, on els vessaments sense tractar puntuen molt negativament. 

L’objectiu d’aquest document és marcar les línies de treball que cal seguir per a assolir 

els requisits de la DMA (Directiva Marc de l’Aigua). En efecte, aquesta directiva 
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europea pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua 

superficials dels estats membres de la comunitat europea, mitjançant el 

desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. 

Com es pot observar en la següent figura, el rierol en el que desemboca el torrent de 

Matxerri, el rierol de Melons no es tenen dades, però la següent massa d’aigua on es 

desemboca, el riu Segre, té un estat Deficient en aquella zona. Aquest és un motiu més 

a tenir en compte a l’hora d’intentar millorar les masses d’aigües i justificació per a la 

implementació de l’EDAR.  

 

Figura 3. Estat ecològic de les masses d’aigua 

La zona del projecte, als voltants del torrent de Matxerri, estem en realitat a la 

capçalera del rierol de Melons. Aquesta capçalera es comporta de manera natural com 

un riu temporal, assecant-se durant els mesos d’estiu. El rierol de Melons presenta 

també un cabal condicionat al règim de precipitacions, assolint els seus mínim durant 

els mesis d’estiu. Això últim representa un problema, ja que la disminució del cabal 

durant els mesos d’estiu impedeix la dilució de les aigües residuals en cas d’arribar-hi. 

Produint així una disminució de la qualitat físico-química de l’aigua en els punts que es 

troben aigües avall d’aquests abocaments.  

VI. POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelldans) 

L’Ajuntament de Castelldans, en sessió a data de l’11 de Marc del 2014, va acordar aprovar 

inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM-2014. 
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El POUM és un document públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen 

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

interpretació no podrà contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de l’actual 

legislació urbanística. 

En aquest document, s’estudia la xarxa de sanejament i es realitza una avaluació tant de la 

xarxa de col·lectors com del sistema de sanejament, s’arriba a la conclusió que en 

l’actualitat el sistema de sanejament pel municipi de Castelldans i seguint les 

recomanacions de la normativa vigent, és necessari la implementació d’un sistema de 

sanejament de les aigües residuals en tot el municipi. 

 

  



 

 
 

 



 

 

 

 

 

Annex 2: Estudi demogràfic



 

 

  



 

 

 

Índex 
I. Intrducció .......................................................................................................................... 1 

II. Població actual i caracterització ........................................................................................ 1 

 

 

  



 

 

  



Annex 2: Estudi demogràfic 

1 

 

I. Intrducció 

En aquest punt es realitza un estudi demogràfic del municipi de Castelldans. Es descriuran les 

principals característiques del municipi, ja que aquestes tenen una gran influència en l’evolució 

de la població al llarg del temps. 

Pel present projecte de construcció d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals, és necessari 

la correcta estimació de la població per l’any d’horitzó, en aquest cas 25 anys que és el que 

s’estipula per aquest tipus de construcció. Així doncs l’any horitzó per aquest projecte és el 

2039. 

La població per l’any horitzó és fonamental perquè depenent d’aquesta i la quantitat d’aigua 

utilitzada per les persones d’aquest municipi es podrà procedir al dimensionament de l’Estació 

depuradora. 

II. Població actual i caracterització 

La població total de Castelldans segons l’IDESCAT l’any 2013, eren de 1000 habitants. Es 

caracteritza per tenir una població envellida, tot i que la franja compreses per persones entre 

15 i 64 anys és la que té més població 366 persones, té un creixement natural negatiu del -6,15 

(taxa per 1000 habitants) degut als pocs naixements que hi ha.  

El sector que ocupa més població és l’agricultura amb 101 persones inscrites, seguida dels 

serveis amb 75 persones, pel darrere queden la Construcció i la Indústria amb 29 i 10 persones 

cada una. S’ha de tenir en compte que segons les dades de l’IDESCAT l’índex d’atur a data del 

2013 és elevat.  

Aquestes dades mencionades anteriorment es tracten del passat, les més recents del 2013, 

però la construcció de l’EDAR es fa amb data d’horitzó el 2039, per aquest motiu és necessari 

per una predicció de com evolucionarà la població fins a aquest any. Per realitzar aquesta 

estimació s’aplicarà un creixement continu estimat de la població en base. 

Població fixa i estacional 

Segons l’estudi del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) realitzat per l’ajuntament 

de Castelldans, any 2012, estima que en un horitzó a mitja termini de 25 anys es poden edificar 

fins a 70 habitatges, els quals contempla que la majoria estaran destinats a grups de dues 

persones les quals principalment seran ocupades com a primera residència.  

Al la vegada també menciona que la població flotant de Castelldans es pot considerar 

insignificant, aquesta població està formada per les persones que resideix o passa un cert 

temps al municipi però no hi està empadronada, com serien turistes, possibles estudiants i 

treballadors temporals. 
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Prognosi de població 

Per tal de poder realitzar aquesta prognosi de població cal saber el creixement que ha tingut el 

municipi al llarg de la seva història 

Les primeres dades que es tenen de Població censada a Castelldans remunten al 1717, aquell 

any hi havia un total de 109 persones. Aquesta xifra va anar augmentant considerablement 

durant les següents dècades, fins que el 1857 es va arribar a una població total de 772 

persones. Aquest canvi va continuar sent important fins el 1920, on es va arribar al màxim de 

població que es té constància, amb un total de 1508 persones.  

Des de llavors la població ha anat disminuint al llarg dels anys, fins arribar a la dècada dels 80, 

on sembla que des d’ençà hi ha hagut una petita disminució de la població o estancament 

d’aquesta.   

Per tal de realitzar una correcta prognosi, s’ha d’escollir un període suficientment gran pel qual 

es puguin fer estadístiques però a la vegada que sigui representatiu del moviment poblacional 

en l’actualitat i tenint en compte els possibles escenaris de futur. 

 

Figura 1. Evolució població 

En el cas que agaféssim una sèrie d’anys des del 1981 fins al 2013, el creixement i la tendència 

que en resultaria seria negativa. En canvi si ens fixem en els darrers anys, hi ha hagut un 

estancament de la població això sumat a que l’ajuntament en el POUM té plantejat la 

possibilitat de creixement del municipi, fa pensar que és necessari estudiar l’evolució de la 

població tant sòls dels darrers 10 anys. 

Així doncs d’aquesta manera, estudiant el creixement interanual dels diferents anys, la mitja 

de creixement és al voltant del 0,33%. En aquest cas es podria observar que al 2008 es va 

arribar un màxim de població d’aquest període i que a partir de llavors la tendència és 

negativa. No obstant segons les previsions positives de l’ajuntament fa que finalment es 

decideixi mantenir aquest índex positiu. A la vegada s’ha d’afegir a aquesta població fixa una 
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petita part de la població estacional provinent de segones residencies. L’ajuntament preveu en 

el POUM que a mitjà termini, a part de la població fixa hi haurà un 7% de població provinent 

de segones residencies. 

La població total per l’any de disseny de l’EDAR a 25 anys vista pel municipi de Castelldans ve 

donat per la següent formula: 

����� ����	� = ����� ������ · �1 + ���� = 1000 · �1 + 0,0033��� = 1085 ℎ��. 

������ = ���� + � !�������� = 1085 + 0,07 · 1085 = 1160 ℎ��. 

La planta de tractament d’aigües residuals de Castelldans es dissenya per una població horitzó 

de 1160 habitants equivalents. 
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I. Introducció 

Per tal de poder fer el correcte dimensionament de l’EDAR, és necessari saber la composició de 

l’aigua que arriba a la Planta Depuradora i la quantitat que hi arriba. D’aquesta manera es 

podrà dimensionar en un següent pas l’instal·la ció. 

Així doncs en aquest punt es donarà a conèixer les característiques de les aigües i la quantitat a 

tractar. 

II. Paràmetres i qualitat fisicoquímica de les aigües residuals 

Els principals paràmetres a tenir en compte, ja que caracteritzen les aigües residuals d’una 

població, són: 

• MES o SS (Matèries en suspensió o sòlids en suspensió): indiquen el contingut en 

sòlids heterogenis (superiors a 1,2 µm) que porta l’aigua. Poden ser originats per 

contaminació orgànica o inorgànica. S’expressen en mg/l. 

• DBO (Demanda biològica d’oxigen): és la quantitat d’oxigen necessària per a 

descompondre la càrrega residual de l’aigua per acció biològica aeròbica. 

Generalment es refereix a l’oxigen consumit en 5 dies, DBO5, i a una temperatura de 

20ºC. S’expressa en mg O2/l. 

• DQO (Demanda química d’oxigen): Indica la quantitat d’oxigen necessari per a 

l’oxidació dels compostos presents en l’aigua. El consum d’aquests productes està 

relacionat amb el contingut de matèria orgànica de les aigües. S’expressa en mg 

O2/l. La relació DQO/DBO indica el grau de biodegradabilitat de l’efluent. Si aquesta 

relació és inferior a 2, les substàncies són fàcilment biodegradables. 

• COT (Carboni orgànic total): estima la quantitat de carboni orgànic present a les 

aigües residuals. A l’igual que la DQO, té l’avantatge de la rapidesa analítica. 

• Conductivitat elèctrica: és una mesura del contingut en sals de l’aigua. La 

conductivitat elèctrica de l’aigua s’expressa en mS/cm o en μS/cm. 

• NTK (Nitrogen total Kjeldalh): és la suma del nitrogen orgànic més el nitrogen 

amoniacal (N-NH4+) producte de la descomposició del nitrogen orgànic. El nitrogen 

és un dels principals nutrients de l’aigua però a concentracions elevades comporta 

problemes de sostenibilitat en els ecosistemes dels rius. S’expressa en mg N-NH4+/l 

• P (Fòsfor total): a l’igual que el NTK es troba en la matèria orgànica, i és un dels 

nutrients de l’aigua. També pot provenir de detergents. S’expressa en mg P/l. 

• pH: és una mesura de l’activitat dels ions d’hidrogen en una solució (H +). Per tant, 

és una mesura de l’acidesa d’una aigua.` 

III. Qualitat de l’aigua d’entrada 

En els petits municipis sense presència d’indústries, les aigües residuals generades per la 

població provenen bàsicament de 2 grups. Les aigües grises, provinents de les dutxes, piques, 

rentadores i per altra banda es tenen les aigües negres, provinents dels inodors. A la vegada a 

la Planta Depuradora també arribaran les aigües provinents de la pluja, ja que el municipi de 
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Castelldans no disposa d’un sistema de sanejament separatiu entre aigües domèstiques i 

pluvials, aquestes últimes es podrien considerar dins del grup de les aigües grises. 

Les aigües negres són líquids tèrbols amb material sòlid en suspensió. Quan són fresques el seu 

color és gris i fan olor de florit no desagradable. Floten en elles quantitats de matèria: 

substàncies fecals, trossos d’aliments, deixalles i altres residus de l’activitat quotidiana. Amb el 

transcurs del temps el color canvia gradualment del gris al negre, desenvolupant una olor 

ofensiva i desagradable; i amb sòlids negres flotant a la superfície o en tot el líquid. En aquest 

estat es denominen aigües negres sèptiques. 

Pel que fa a les aigües grises, es diferencien de les aigües negres pel fet que no contenen 

bactèries Escherichia coli. Les aigües grises són de vital importància, ja que poden ser de molta 

utilitat en el camp de la reutilització i del regadiu ecològic. Generalment, es descomponen més 

ràpidament que les aigües negres i tenen molt menys contingut de nitrogen i fòsfor.  

Per tal de saber els components de l’aigua que arriba a l’Estació Depuradora és necessari la 

realització d’unes analítiques complertes, malauradament actualment no es disposa d’aquesta 

informació i la realització d’aquestes no és possible. Per aquest motiu, es realitzarà el 

dimensionament de l’EDAR amb uns valors estàndards per una població assentada a 

Catalunya. A continuació es presenten els valors consultats a la bibliografia pel disseny de 

Plantes Depuradores.  

Paràmetre Concentració (mg/L) VEMU (g/hab·dia) 

MES 150 30 

DBO5 200 40 

DQO 425 85 

Nitrògen Total 37,5 7.5 

Fòsfor Total 8,5 1.7 

Taula 1. Mitja contaminants per habitants i litres 

Segons estudis realitzats el consum mitjà d’aigua per persona està al voltant dels 250L/hab·dia, 

aquest volum és el que s’ha utilitzar per arribar al resultat de la VEMU. 

IV. Qualitat de l’aigua de sortida 

La construcció de l’EDAR es realitza per tal de garantir que les aigües abocades al medi tinguin 

una carrega de contaminant mínima per tal de no perjudicar el medi receptor. Per altra banda 

la Directiva Europea 91/271/CEE no indica unes propietats específiques d’aquestes, tant sols 

descriu que els municipis de menys de 2000 habitants han de depurar les seves aigües amb un 

tractament adequat.  

En el cas de Castelldans es troba dins d’aquest marc legal, on no és obligatori arribar a unes 

concentracions o percentatges de reducció específics, sempre i quan es garanteixi que s’ha fet 

un tractament previ.  
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Fins ara el que s’ha fet ha estat aplicar uns valors que representen el percentatge de reducció 

que ha de complir l’efluent, segons la taula que es presenta a continuació establerta a la 

Directiva europea 91/271/CEE: 

Paràmetre Percentatge de reducció (%) Concentració 

DBO5 70-90 25 mg O2/L 

DQO 75 125 mg O2/L 

MES 90 35 mg O2/L 

Fòsfor Total 80 2 mg O2/L 

Nitrogen Total 70-80 15 mg O2/L 

Taula 2. Percentatge desitjat de reducció 

Tot i aquests valors, els únics d’obligat compliment considerats són la DBO5, la DQO, la MES i el 

Nitrogen total, ja que ens trobem dins d’una zona amb un alt risc de contaminació per nitrats, 

d’acord amb el Decret 283/1998, de 21 d’octubre, de designació de les zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

V. Cabals generats i distribució en el temps 

Una bona manera de mesurar els cabals d’aigua generats per la població són campanyes 

d’aforament, on es fan mesures directes del cabal generat, o a partir de dades del consum 

d’aigua d’abastament on, en petits municipis se sol suposar que el 80-90 % del consum es 

converteix en aigua residual. 

En aquest cas d’estudi no es disposen de campanyes d’aforament ni de dades de consum 

d’aigua d’abastament. Per aquest motiu, s’han utilitzat valors de producció d’aigua residual per 

habitant. Aquestes valors es poden obtenir d’estudis en els que s’avaluen de forma estadística 

un número representatiu de campanyes d’aforament de una determinada zona de població 

similar. En aquest projecte s’ha considerat una dotació mitja d’aigua de 250 l/ hab·dia, que 

tenint en compte el 20% s’utilitza per aigües de reg o altres activitats que no condueixen 

l’aigua utilitzada al sistema de clavegueram, s’obté una dotació mitja d’aigua residual de 200 

l/hab·dia.   

Aquest és el cabal mitjà produït per la població, però pel dimensionament de l’EDAR es 

necessita saber el cabal màxim que haurà de suportar la Estació Depuradora, aquest cabal és 

anomenat cabal punta, que es calcula a partir del coeficient punta. Aquests coeficients 

sorgeixen d’una relació entre els cabals mitjos, mínims i màxims. També van referenciats 

segons el període de temps que contemplen, com poden ser horaris, diaris i mensuals. Aquests 

valors en el cas de municipis amb una població inferior a 2000 habitants estan tabulats com 

s’indica en la següent taula. 

Paràmetre Interval Valor típic 

Coeficient punta diari 1,2-2,0 1,7 

Coeficient punta mensual 1,0-1,5 1,2 

Taula 3. Coeficients punta (A) 
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Per tal de trobar el coeficient de punta horari es fa servir l’expressió de Mara (1988), que és la 

següent: 

��� =
5

�
�
�

= 5 

En aquest cas per la poca població del municipi, es creu que aquest índex és massa elevat, pel 

que es proposa agafar com a coeficient punta horari el valor de 3, que és el més comú. 

A partir del cabal mig diari calculat anteriorment per habitant de 200 l/hab·dia i la població de 

projecte de 1160 habitants equivalents es poden obtenir els següents cabals punta: 

Interval de temps Coeficient punta Cabal punta  

Cabal mig diari = 232 m
3
/d    

Horari 3 29 m
3
/h 

Diari 1.7 394 m
3
/d 

Taula 4. Coeficients punta (B) 

Una vegada obtingut el cabal màxim que haurà de tractar l’Estació Depuradora també es 

necessita saber quin serà el cabal mínim que haurà d’enfrontar, aquest també serà necessari 

pel correcte dimensionament dels col·lectors fins a l’EDAR. El cabal mínim s’extreu com un 

percentatge del cabal mig en el cas de menys població, com amb l’estudi de l’evolució de la 

població s’ha indicat que aquesta va augmentant, el mínim és en l’actualitat. Així doncs el 

cabal mínim de projecte serà de 70m
3
/dia. 
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I. Introducció 

En aquest annex es pretén definir la topografia de la parcel·la prevista per a la 

implementació de l’estació depuradora d’aigües residuals de Castelldans i dels col·lectors 

que l’abasteixen. 

La pràctica habitual en un projecte d’aquestes característiques és realitzar un aixecament 

topogràfic precís i acurat, indispensable per evitar errors i dificultats durant l’execució de 

les obres. No obstant, per a la realització del present projecte, no es disposava dels mitjans 

necessaris per a dur a terme un aixecament topogràfic vàlid. Per tant, s’ha recorregut a 

altres mètodes per tal de proporcionar una idea el més propera a la realitat possible i que 

s’acosti al màxim al perfil topogràfic de la zona estudiada. 

La font que s’ha utilitzat per a l'obtenció de la topografia de la zona de Salitja ha estat la 

pàgina web del Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), des de la qual s’ha pogut consultar i 

descarregar tota la informació necessària. 

A la vegada també es descriuran les característiques geològiques dels terrenys on s’han 

implementar els col·lectors i l’EDAR 

II. Plànols topogràfics 

La zona objecte de la qual es necessària disposar de la topografia correspon a la població 

de Castelldans, pertanyent a la comarca de les Garrigues. 

Per dur a terme el present projecte, s’ha treballat amb plànols cartogràfics d’aquesta zona, 

tant a escala 1:1000 com a escala 1:5000. Aquests s’han pogut descarregar de la pàgina 

web de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. 

 Encara que el nivell de detall d’aquests plànols no és suficient per a la realització de les 

obres, com ja s’ha comentat a la introducció, s’ha considerat acceptable treballar amb 

aquests. Així doncs, tot i que la topografia proporcionada és només aproximada, es 

considera en realitat suficient per poder realitzar un Projecte de Final de Carrera. En el 

moment d’iniciar-se l’obra, seria necessari però realitzar un aixecament topogràfic de la 

zona així com el replanteig de les bases. 

Les principals característiques del sector són la presència de granges en la zona, un curs 

d’aigua natural, el torrent de Matxerri i un conjunt de terrenys amb pendents suaus idonis 

per l’agricultura, envoltats d’uns torons que predominen al voltant del poble de 

Castelldans. 
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III. Geologia 

La zona de Castelldans, es situa dins de la Depressió Central Catalana, allunyat cap al nord-

oest de la Serra del Montsant. 

El substat rocós que aflora en municipis de les Garrigues altes, està format per alternances 

de materials detrítics. Aquests tenen el seu origen a la serralada Prelitoral; a mesura que el 

relleu d’aquesta s’anava conformant els materials que contenia s’erosionaren, es 

transportaren i posteriorment es sedimentaren reomplint la conca que actualment 

correspon a la Depressió Central Catalana. A la zona d’estudi, les alternances de materials 

detrítics corresponen a sediments fluvials i de ventall al·luvial. 

Pel que fa a l’estructura dels materials, l’estratificació és horitzontal a subhoritzontal amb 

un suau cabussament cap al nord-oest. Les roques més competents estan afectades per 

una família de diàclasis amb plans subverticals orientals aproximadament en direcció nord-

sud. 

1. Descripció litològica 

De més antics a més moderns, els materials de substrat rocós que afloren al municipi 

de Castelldans són: 

• Lutites vermelles i ocres amb intercalacions de gresos i microconglomerats. Els 

gresos són de gra mig a fi. Els microconglomerats presenten morfologies 

canaliformes amb granoclassificació positiva. Aquests dipòsits s’interpreten 

com a fàcies de reompliment de paleocanals de rius meandriformes i fàcies de 

plana d’inundació. Corresponen a l’Oligocè superior. 

• Gresos grollers i conglomerats amb geometries lenticulas de sostre pla i base 

erosiva. S’interpreten com a fàcies de reompliment de cursos fluvials i són 

també de l’Oligocè superior. 

• Paleocanals de gresos de gra fi a groller amb ciment predominantment 

carbonatat. Es troben intercalats amb lutites vermelles. Corresponen a dipòsits 

de canal situats a les parts distals de ventalls al·luvials. Són materials de 

l’Oligocè superior. 

• Conglomerats de 2 a 5 metres de potència i matriu gresosa de gra fi. Aquests 

dipòsits corresponen a fàcies mitjanes de ventall al·luvial. Són també de 

l’Oligocè superior. 

 

2. Formació superficial 

Pel que fa als materials quaternaris que recobreixen discodantment els dipòsits 

oligocens del municipi de Castelldans, destaquen els dipòsits fluvio-torrencials i els 

dipòsits de vessant que s’indenten lateralment amb ells constituïts per graves, sorres, 

llims i localment blocs atribuïts a l’Holocè. Cal esmentar també l’existència de còdols 
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angulosos i heteromètrics corresponents a dipòsits col·luvials també de la mateixa 

edat.  

IV. Estudi de la perillositat 

L’àrea objecte d’estudi inclosa en el projecte se situa al sud-oest del municipi, en direcció a 

l’Albagés. 

Geològicament, l’àrea estudiada es troba dins la Depressió Central Catalana. El substrat 

rocós que aflora en alguns punts està constituït per materials del terciari de l’Oligocè 

superior. Es tracta d’una alternança de gresos i lutites amb intercaloacions de 

conglomerats. Aquests tenen una potència màxima de 1 metre amb bases erosives que 

dibuixen la morfologia d’antics canals. Els còdols que conten són majoritàriament calcaris 

d’ordre centimètric. Els nivells de gresos són en general poc potents (menys de 0,4 metres 

de potència) i s’intercalen amb els nivells argilosos. 

En la zona del projecte, en estar a la part més profunda de la vall, la geologia 

representativa és la corresponent al substrat arigolos, ja que els substrats rocosos són 

propis de les zones més altes i que no han estant tant erosionades. 

Pel que fa als materials quaternaris, a la zona es troben predominantment materials 

corresponents a dipòsits de fons de vall. 

Les característiques geològiques i morfològiques d’aquest sector determinen la naturalesa 

dels processos geològics que s’hi esdevenen.  

En el vessant  més al nord situat al límit de la zona de projecte, al nord de la carretera C-

232, es poden observar indicis d’inestabilitat pel que fa a desprendiments de blocs 

procedents d’una única capa de conglomerats. Pel que fa a les dimensions dels blocs 

observats, aquests són, en general, de petita magnitud i inferiors als 2 m
3
. La majoria dels 

blocs caiguts han basculat per descalçament de la base.  

Amb aquestes observacions de camp realitzades i considerant les dimensions, el nombre i 

el possible abast d’aquest blocs caiguts, es creu que la perillositat natural és baixa. 
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Figura 1. Entorn EDAR 

V. Conclusions 
El reconeixement geològic de la zona del projecte ha permès efectuar una avaluació 

preliminar de perillositat. Els sector al nord de la zona de projecte presenta una perillositat 

baixa degut a la morfologia, relleu i naturalesa del pendent. 

La zona constituïda geològicament per alternances sedimentaries de capes dèbils i capes 

competents afectades per una fracturació que origini plans de discontinuïtat d’ordre 

decimètric i mètric, i on la roca estigui afectada per descompressió, són zones susceptibles 

de patir despreniments de blocs.  

A la zona d’estudi, hi ha una petita zona amb aquestes característiques al nord, però el 

recorregut d’aquests blocs no és lliure i en bon punt comencen el moviment acaben parant 

a tant sols a uns metres del seu punt d’inici del moviment. Si es té en compte que aquesta 

zona està allunyada unes desenes de metres i que entremig hi ha el camí forestal, es creu 

que la zona de treball per la construcció de l’EDAR de Castelldans presenta un perill nul 

envers a aquest fenomen. 

D’altra banda, amb caràcter general també es recomana: 

• Atenció al desenvolupament d’inestabilitats de tipus moviments superficials i 

despreniments durant o posteriorment a l’execució d’excavacions o talausos. 
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I. Introducció 

Aquest punt té com a objectiu la determinació del cabal màxim que ha de recollir el sistema de 

clavegueram del poble de Castelldans i que transportarà fins a l’entrada de l’EDAR.  

La major part d’aquest cabal estarà format per aigües provinents de la pluja, ja que el municipi 

no compta amb un sistema de clavegueram separatiu i les aigües residuals domèstiques i 

pluvials comparteixen les canalitzacions.  

Per aquest motiu és necessari el coneixement d’aquest volum d’aigües que pot arribar fins a 

l’Estació Depuradora, per tal de poder dissenyar un correcte sobreeixidor que pugui evacuar 

aquest volum. 

II. Dades de precipitació 

L’ajuntament de Castelldans no ha pogut facilitar cap historial de dades pluviomètriques de la 

zona, en canvi Les Borges Blanques si que ha pogut facilitar un recull d’aquestes. Per altra 

banda aquestes precipitacions són un recull de precipitacions acumulades al llarg dels mesos. 

Aquesta mena de registre no permet calcular una pluja de disseny per un cas com el que ocupa 

aquest projecte, així doncs s’ha hagut de passar a calcular la pluja de disseny de la forma que 

s’explicarà a continuació. 

III. Període de retorn i precipitació de càlcul 

Període de retorn 

La freqüència o probabilitat que una pluja, entre una sèrie anual, es presenti és: F=1/T= (N-

p+1)/N, on N és el nombre d’anys de la sèrie de pluges, p és el nombre de vegades que una 

determinada pluja es presenta i T és el període de retorn. Una pluja de període de retorn T 

indica una pluja que és superada com a mitja cada T anys. 

Si F és la probabilitat que la pluja es presenti en un any, la probabilitat que aquesta pluja no es 

presenti en un any, G, serà la següent: G = 1-(1/T). La probabilitat que la pluja no es presenti 

en m anys serà: G = (1-(1/T))·m. De la mateixa manera, la probabilitat que la pluja aparegui una 

o més vegades en m anys és: R = 1 - (1-(1/T))·m, on m és el temps de funcionament sense 

fallides i R és el risc de fallida. 

Tot i haver un seguit de taules per determinar el període de retorn en funció del risc de fallida i 

anys de funcionament, en el present projecte s’utilitzarà un període de retorn de 10 anys, ja 

que és el període utilitzat habitualment en el disseny i dimensionament de sistemes de 

clavegueram. Per aquest motiu, dissenyar segons un període de retorn superior resultaria 

inútil, ja que el sistema de sanejament existent no és capaç de recollir precipitacions 

associades a un període de retorn superior mencionat.  
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Precipitació de càlcul 

Per calcular la precipitació de disseny per projectes similars, la metodologia clàssica parteix de 

dades de precipitacions diàries anuals al llarg d’una sèrie mínima de 20 anys, en alguns casos 

es pot arribar a fer servir 10 anys. En canvi la informació de que es disposa és una sèrie de 

pluja acumulada mensualment, cosa que impedeix seguir l’esquema clàssic com s’ha dit 

anteriorment.  

Així doncs per la realització d’aquest càlcul s’ha fet servir una eina de que disposa el Ministerio 

de Fomento titulada “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, en la qual es poden 

introduir les diferents zones d’estudi per extreure la informació desitjada.  

D’aquesta manera introduint les coordenades UTM del poble de Castelldans i el període de 

retorn que s’ha especificat anteriorment de 10 anys, el programari torna la Pluja diària de 

disseny corresponent a les dades introduïdes.  

Com a resultat dinal d’aquesta operació s’ha obtingut que la precipitació màxima diària a 

Castelldans per un període de retorn de 10 anys és de 73 mm/dia. 

Aquesta dada de precipitació no és suficient per conèixer el cabal punta que pot arribar a 

provocar aquesta pluja, per tal de saber-ho s’ha de buscar la màxima intensitat de precipitació 

a la conca, per fer-ho s’ha suposat una distribució triangular de la precipitació. Amb aquesta 

suposició s’ha calculat que la intensitat a utilitzar per aquesta conca és de 5,1 mm/h 

IV. Dades de la conca 

Un cop es té la pluja de disseny amb la seva intensitat màxima, cal extreure la informació 

corresponent al terreny i relleu de la conca, per tal de saber de quina manera es transforma en 

escorrentia la pluja de disseny i d’aquesta manera extreuen el cabal d’arribada a l’EDAR. 

Temps de concentració 

Per calcular el temps de concentració s’ha utilitzar la formula de Témez, la qual relaciona el la 

longitud de la conca amb la seva pendent mitja per trobar el temps. 

�� = 0,3 · � 	

�,��

�,��
 

on 

Tc és el temps de concentració de la conca sotmesa a una determinada 

precipitació, en hores. 

  L és la longitud del curs principal, en km. 

  J és el pendent mitjà, en %. 

Pel cas de Castelldans s’ha considerat que la Superfície de la conca és la corresponent a la part 

del nucli urbà urbanitzada i que el sistema de clavegueram pot arribar a recollir les aigües de la 

pluja. El pendent mig de la conca s’ha obtingut a partir d’un mapa topogràfic.  
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Amb aquestes dades i la formula de Témez explicada anteriorment s’ha trobat el temps de con 

concentració de la conca que és de Tc=0,36h. 

Aquest temps de concentració el que ens indica és que per a precipitacions màximes de més 

de Tc de durada i intensitat constant serà en el cas que s’obtindran els cabals màxims en els 

col·lectors d’arribada a l’Estació Depuradora. 

V. Càlcul del cabal  

El càlcul del cabal que resulta d’aquesta precipitació en la conca es calcula mitjançant la 

fórmula del mètode racional: 

� = � · � · �
3,6 · � 

on  

C és el coeficient d’escorrentia mig 

Ih és la intensitat de pluja mesurada en mm/hora que correspon a la màxima tempesta 

per al període de retorn de càlcul i durant el temps de concentració de la conca 

S és la superfície de la conca afluent al punt on el cabal pluvial es desitja conèixer (Km) 

K és el coeficient d’uniformitat i es calcula a partir de l’expressió següent: 

14
1

25,1

25,1

+

+=

Tc

Tc
K , en aquest cas Tc=0,36 h i per tant, K=1,019 

Per tant: 

� = 1,019 · 0,9 · 5,1
3,6 · 0,123 = 0,16��/� 

Així doncs, el cabal que pot entrar pel col·lector d’arribada de l’EDAR amb un període de retorn 

de 10 anys, i que, per tant, el sobreeixidor haurà de tenir suficient capacitat per extraure’l del 

sistema de tractament és de 0,16 m
3
/s. 
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I. Introducció 

El present annex té com a objectiu estudiar les diferents alternatives existents per tal de 

proveir al municipi de Castelldans d’un sistema de tractament de les aigües residuals, per tal 

que aquestes hagin rebut un tractament adequat prèviament a ser abocades al medi natural  

En aquest apartat tant s’estudiaran els diferents mètodes i possibilitats de tractament com la 

possible ubicació d’aquests dins del municipi. Per l’elecció de les alternatives s’ha utilitzat un 

puntuació estandarditzada anteriorment per tal de poder ser adoptada de forma global. 

II. Estat actual 

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005) és l’instrument que 

defineix totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús 

domèstic de l’aigua per tal que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat d’aigua. El 

document d’aquest programa fa una reprogramació de les obres noves i relaciona 

ordenadament una llista exhaustiva i concreta d’actuacions en sistemes existents exigibles per 

la Directiva marc de l’aigua per l’any 2015, agrupades en dos escenaris (del 2006 al 2008 i del 

2009 al 2014). 

Fent referència al municipi de Castelldans, el PSARU 2005 preveia la construcció d’una EDAR 

en el període 2009-2014, la qual no ha estat realitzada. Amb l’actualització del 2010, segueix 

havent la mateixa data però tampoc s’ha realitzat, contempla un pressupost total de 525.500€ 

per la realització de l’EDAR. 

Actualment, Castelldans no té instal·lat cap sistema de sanejament, tant sòls s’aboquen les 

aigües residuals a un conjunt de basses allunyades del poble, amb la simple operació que un 

cop una està prop del seu calat màxim s’omple la següent, fent que les aigües vagin a parar al 

medi sense haver estat tractades anteriorment.  

III. Actuacions possibles 

Les diferents actuacions que s’han considerat per tal de solucionar el problema de sanejament 

existent al municipi de Castelldans són les següents: 

• Sistema de col·lectors que porti les aigües residuals del municipi de Castelldans cap a 

l’EDAR en funcionament més pròxima: en aquest cas Les Borges Blanques. 

• Sistema de depuració conjunt per a tots els equipaments i habitatges del municipi de 

Castelldans. 

• Solució zero, és a dir, no realitzar cap sistema de tractament. 

A continuació s’analitzaran aquestes possibles actuacions tant a nivell econòmic, ambiental i 

viabilitat per tal de poder arribar a trobar la solució més òptima. 
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1.  Connexió amb l’EDAR del municipi de Les Borges Blanques 

En l’actualitat Les Borges Blanques és l’únic municipi proper a Castelldans que té una EDAR 

en el seu terme municipal. És una EDAR explotada per la “Companyia General d’aigües de 

Catalunya” posa en marxa l’any 1992.  

El tractament és de tipologia Llacunatge, amb un cabal de disseny de 3840 m3/dia, el qual 

equival a una població de 8320 habitants equivalents. Per arribar a les seves instal·lacions 

es van construir 3,10 quilometres col·lectors. Té un tractament d’espessiment dels fangs 

mitjançant gravetat i deshidratació d’aquests a partir de centrifugació. 

 

Figura 1. Connexió EDAR Les Borges Blanques 

Com es pot observar en el plànol, el terreny que hauria de permetre aquesta connexió és 

molt abrupte. Es considera com l’alternativa més senzilla és la connexió a partir del Nord-

Est del Municipi de Castelldans.   

Aquesta connexió té diferents condicionants que dificulten l’acceptació d’aquesta 

alternativa, primer de tot la longitud que s’hauria de recórrer per tal de poder connectar 

els 2 municipis, més de 13 quilometres de nous col·lectors, a la vegada aquests haurien de 

sortejar el pas de l’autopista AP-2 que hi ha entre els 2 municipis com a la vegada la 

Quarta Sèquia del Canal d’Urgell. Un altre tema fonamental, és que actualment el punt 

d’abocament de Castelldans està situat al Sud-Oest del nucli urbà, fent que tot el sistema 

de clavegueram del municipi estigui dirigit cap a aquest sentit, la proposta de connexió 

amb Les Borges Blanques provocaria, que s’hagués d’instal·lar una petita estació de 

bombeig en el punt de recollida de les aigües residuals de Castelldans, ja que per poder 

passar les aigües residuals a través del poble s’hauria de guanyar una certa cota. 

A part dels problemes deguts a l’orografia del terreny també s’ha de mencionar que la 

població de les Borges Blanques és de 6200 persones actualment, amb expectatives 

d’anar creixent, com ha anat succeint en els darrers anys i gràcies a ser la capital de la 

comarca de les Garrigues. Si al volum d’aigües residuals generat per aquesta població es 

suma el volum procedent del municipi de Castelldans i les industries que estan assentades 

a les rodalies de les Borges Blanques fa que en uns anys deixarien absolts els sistema de 
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sanejament de Les Borges Blanques, fent que s’hagués de fer una ampliació de l’Estació 

Depuradora i segurament dels col·lectors fins a arribar-hi. 

Es podria considerar en aquest mateix anàlisi els costos de reposició dels col·lectors 

necessaris i els costos d’ampliació de l’EDAR, però es considera que aquests ja 

sobrepassarien notablement els costos de les altres dues alternatives, a més de la major 

afectació social que comportaria aixecar els carrers per modificar-ne els col·lectors.   

2.  Sistema de depuració conjunt per a tots els habitatges i equipaments 

Aquesta alternativa consistiria en el tractament de les aigües residuals al municipi de 

Castelldans, en la qual es consideren diferents emplaçaments tant aprop del punt actual 

d’abocament com en un altre sector. 

El principal avantatge d’aquesta alternativa és que no seria necessari la construcció de 

molts metres de col·lectors fins l’EDAR en cas de ser un lloc proper a l’actual lloc 

d’abocament o si més no menys metres que en la connexió amb l’EDAR  de Les Borges 

Blanques descrita anteriorment.  

Això fa que no s’haguessin de modificar sistemes que ja estan en explotació actualment i a 

la vegada la flexibilitat que ofereix un nou disseny de sanejament, tant pel procés de 

tractament com la ubicació. 

3.  Solució zero 

La solució zero consisteix en la no realització de cap actuació i, per tant, deixar-ho tot en 

l’estat en què es troba actualment. 

L’aplicació d’aquesta mesura estalviaria els costos de construcció, explotació i 

manteniment, els quals sí són requerits en les altres dues alternatives. Tot i així, s’ha de 

tenir en compte l’impacte sobre el medi que comporta l’abocament sense un tractament 

adequat de les aigües residuals de més de 1000 habitants constants. Tenint en compte que 

la zona ja és considerada com a zona sensible per contaminació de nitrats degut a la gran 

activitat agrícola i ramadera de la zona, el no tractament de les aigües residuals empitjora 

encara més la problemàtica que trobem en els aqüífers i rieres d’aquesta zona. 

4.  Conclusió 

Un cop estudiades les diferents alternatives referents al tractament de les aigües residuals 

del municipi d’estudi de forma individual o conjunta amb el municipi més proper, Les 

Borges Blanques, s’ha considerat el tractament individual de les aigües residuals de 

Castelldans com la millor opció. Aquesta vol dir la construcció d’una estació de depuració 

d’aigües residuals única per solucionar els problemes de sanejament existents, així com la 

construcció dels col·lectors en alta i baixa necessaris per fer-ho possible. 

Aquesta decisió ha estat presa tenint en compte criteris econòmics molt aproximats 

criteris de viabilitat i criteris d’afectació, tant social com mediambiental.  
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IV. Selecció del sistema de tractament 

A continuació s’estudia quin és el millor procés de depuració de les aigües residuals del 

municipi de Castelldans. 

1.   Alternativa de tractament 

Existeix una gran varietat de tecnologies de tractament de les aigües residuals urbanes de 

petites comunitats de menys de 2.000 habitants. De totes elles, l’enginyer civil D. Ramón 

Collado Lara, recull en el seu llibre titulat Depuración de Aguas Residuales en Pequeñas 

Comunidades un total de 20 sistemes de tractament: 

1. Fossa sèptica 

2. Tanc Imhoff 

3. Aireació perllongada 

4. Canal d’oxidació 

5. Filtre percolador 

6. Biodiscs 

7. Tractament físico-químic 

8. Rasa filtrant 

9. Llit filtrant 

10. Pou filtrant 

11. Filtre de sorra 

12. Llit de turba 

13. Filtre verd 

14. Infiltració ràpida 

15. Escorrentia superficial 

16. Llacuna aeròbia 

17. Llacuna facultativa 

18. Llacuna anaeròbia 

19. Llacuna airejada 

20. Aiguamoll construït 

 

L’autor desenvolupa un estudi comparatiu entre les diverses solucions de depuració pel 

cas de petites comunitats i marca també uns criteris de selecció d’alternatives, que sigui 

útil per justificar les solucions més adequades en cada cas concret d’aplicació. 

Criteris de selecció entre les diferents alternatives de tractament 

Per establir uns criteris de selecció entre les diferents alternatives possibles, resulta 

necessària la comparació de diferents aspectes. Per aquest cas d’estudi els aspectes 

considerats són els següents: 



Annex nº6: Estudi d’alternatives 

 

5 
 

� Superfície necessària 

� Simplicitat de construcció: 

- Moviment de terres 

- Obra civil 

- Equips 

� Costos de construcció 

� Costos d’explotació i manteniment 

� Rendiments 

- DQO 

- DBO 

- SS 

- Nt 

- Pt 

- Coliformes 

� Estabilitat 

- Efecte de la temperatura 

- Terbolesa de l’efluent 

- Variació del cabal i càrrega 

� Impacte ambiental 

- Molèstia d’olors 

- Molèstia de sorolls 

- Molèstia d’insectes 

- Integració amb l’entorn 

- Riscos per la salut 

- Efecte en el sòl 

� Producció de fangs 

2.  Preselecció dels sistemes de depuració 

L’elecció entre els possibles sistemes de depuració, ha de passar per una primera etapa de 

preselecció, on segons les circumstàncies específiques de cada lloc: població de càlcul, 

superfície disponible, grau de depuració exigit, limitacions econòmiques tant en 

construcció com explotació, tipus d’aigua residual a tractar, i altres característiques 

pròpies de cada lloc, facin viables o inviables alguna de les alternatives proposades.  

L’autor mostra especifica en una taula quines serien les millors formes de tractament 

segons la població. 
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ALTERNATIVA     POBLACIÓ EQUIVALENT     

  100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 

Fossa sèptica +++ ++ +   

   

  

Tanc Imhoff +++ +++ ++ + 

   

  

Aireació prolongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Canal d'oxidació 

   

  ++ +++ +++ +++ 

Biodiscs 

  

+ + ++ +++ +++ +++ 

Fisico-químic 

 

+ + ++ +++ +++ +++ ++ 

Rasa filtrant  +++ +++ +++ ++ ++ + 

 

  

Llit filtrant +++ +++ +++ ++ ++ + 

 

  

Pou filtrant +++ +++ +++ ++ ++ + 

 

  

Filtre de sorra +++ +++ +++ ++ + 

  

  

Infilitració ràpida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Escorrentia 

superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 

Filtre verd + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Llacuna airegada 

  

+ ++ +++ +++ +++ +++ 

Llacuna aeròbia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Llacuna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Aiguamoll construït + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

(+): poc,    (++): mig,     (+++):molt 

 

Taula 1. Puntuacions sistemes tractament 

La població del municipi de Castelldans té una població equivalent futura de prop de 1100 

habitants. Segons la taula anterior, es descarta com a solució per al tractament de les 

aigües residuals el canal d’oxidació. Tanmateix, cal ressaltar que els tractaments primaris 

(tanc Imhoff, fossa sèptica i decantació primària) només resolen de manera parcial la 

depuració de les aigües residuals, i per tant, han de formar part d’un sistema de 

tractament més ampli, tot i així es realitzarà la valoració del tanc Imhoff. 

Així doncs dels tractaments que es mencionen a la taula anterior, un cop fet un filtre 

segons la població del municipi, l’estudi d’alternatives continuarà amb les següents: 

Llacuna facultativa, Escorrentia Superficial, Aiguamolls, Infiltració ràpida, Filtre verd i 

Aeració prolongada. La resta d’alternatives queda eliminada. 
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A continuació es mostren les característiques de descriu l’autor per a cada tractament, a 

partir de les quals es posaran les puntuacions. 

Superfície necessària en cada alternativa 

En la taula següent, es mostra la superfície requerida en m2/hab de cada alternativa. 

 

ALTERNATIVA Superfície necessària 

  (m
2
/hab) 

Tanc Imhoff 0,05 – 1 

Aeració perllongada 0,2 – 1,0 

Infiltració ràpida 2 – 10 

Escorrentia superficial 5 – 15 

Filtre verd 12-110 

Llacuna facultativa 2 – 20 

Aiguamoll construït 2 – 8 

Taula 2. Superficies necessàries segons tractament 

Amb els valors que es descriuen en aquesta taula, es pot fer una altra preselecció, tot i 

haver passat la primera, el Filtre verd no s’ajusta completament a les possibilitats del 

municipi de Castelldans. Les causes són que la població de projecte és de més de 1100 

persones, això fa que es necessita una gran extensió de terreny per tal de poder dur a 

terme aquesta modalitat de tractament.  

En el cas de Castelldans, el nucli està situat en un punt amb una orografia complexa, ja 

que no hi ha grans extensions de terreny amb poc pendent, això fa que no sigui viable el 

tractament per Filtre verd, d’aquesta manera aquesta alternativa de tractament queda 

descartada. 

3.  Selecció del sistema de depuració 

A continuació es presenten els diferents punts que s’han utilitzat per la determinació de la 

millor alternativa, a la vegada a cada un d’ells es fa una petita explicació de la puntuació. 

Aquest procediment s’ha fet mitjançant el programari MIVES, aquesta aplicació permet 

plasmar en un model els diferents detalls i característiques dels elements a avaluar, 

assignant a cada un d’ell una funció que permet convertir les diferents característiques en 

un denominador comú en totes elles. Així doncs a partir de les funcions definides per cada 

una de les característiques que presenten les diferents alternatives i una repartició dels 

pesos per tal de donar més valor a unes qualitats en concret, és possible fer una elecció de 

l’alternativa que interessi més per a cada cas d’estudi en concret. 
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4.  Procediment de selecció 

Un cop es tenen definits quins seran els criteris de selecció de l’alternativa del projecte, és 

el moment de designar pesos a aquestes propietats. D’aquesta manera es donarà més 

importància als factors que es cregui convenient segons la finalitat de la instal·lació i les 

característiques concretes pel Projecte d’EDAR a Castelldans. 

Un pas previ necessari, és la construcció de les funcions de valors per les diferents 

propietats, és a dir, com canviarà la puntuació final, segons en el rang de puntuació en el 

que es trobi. Aquest pas és convenient, ja que en alguns casos un canvi de puntuació d’un 

cert valor pot ser més important que en d’altres.  

A la vegada aquesta funció farà que totes les puntuacions estiguin compreses entre els 

valors (0-1), aquest procés serveix per adimentsionalitzar el procés i a la vegada 

estandarditzar-lo, ja que no totes les variables d’estudi tenen les mateixes unitats.  

Un cop s’ha estandarditzat, ja s’hauran transformat totes les propietats a unes unitats 

comparables pel procés final.  

A continuació es presenten els pesos dels diferents aspectes que caracteritzen els diferents 

processos de tractament d’aigües residuals, aquests aspectes s’han classificat primer de 

tot en 3 grans grups:  Funcional, econòmic i ambiental. Si el valor dels pesos 

assignats estan correctament adjudicats el programari MIVES dotarà d’una puntuació més 

elevada a la millor alternativa per a aquest cas d’estudi. 
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Figura 2. Matriu de selecció i pesos indicadors 

En l’esquema anterior es mostren els diferents pesos de cada grup o subgrup de propietats 

i també de totes les propietats. S’ha realitzat d’aquesta manera, ja que si es donen 

directament els pesos a les propietats és més difícil arribar a assignar un pes concret a 

cada propietat. D’aquesta manera en anar passant per les diferents branques de 

l’esquema aquesta tasca es torna relativament més senzilla. A continuació es justificaran 

els pesos indicats. 

5. Requeriments 

En el cas d’estudi s’han dividit tots els aspectes d’estudi en 3 requeriments diferenciats, 

segons siguin Funcionals, Econòmics o Ambientals.  

El requeriment econòmic és el que s’emporta un pes més important, ja que com a tota 

obra pública el cost tant de la construcció com l’explotació pot arribar a assolir imports 

elevats, a la vegada si es té en compte que es tracta d’un municipi petit, aquest aspecte 

passa a ser primordial per tal de poder arribar a implementar la instal·lació.  

EDAR

Funcional

35%

Explotació

75%

Fangs

66,6%

Rendiment

33,3%

Construcció

25%

Sup. necessària

55%

Simplicitat 
construcció

45%

Econòmic

40%

Explotació 

45%

Costos explotació

85%

Població

15%

Construcció 

55%

Costos construcció

100%

Ambiental

25%

Estabilitat

40%

Estabilitat 

100%

Impacte Ambiental

60%

Impacte 

100%
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En segon lloc amb 35% del pes està situat l’aspecte funcional, aquest és tant sols 5 punts 

inferior a l’econòmic, en aquest apartat tant es tracta de la simplicitat en el moment de la 

construcció com la funcionalitat durant la vida útil de l’EDAR. La importància d’aquest punt 

recau en la part més llarga del cicle de vida, que és durant l’explotació de l’Estació 

Depuradora, ja que és durant aquest període on ha de complir amb els seus objectius de la 

manera més òptima possible. 

En tercera posició es troba l’aspecte ambiental amb un 20% del pes, aquest té un pes 

inferior ja que el propi objectiu de l’EDAR és millorar l’impacte ambiental de la conca on 

actualment s’aboquen les aigües residuals de Castelldans sense un tractament previ. Així 

doncs, com que la pròpia infraestructura ja aporta una millora ambiental sigui quina sigui 

l’alternativa escollida se li ha donat un pes inferior. 

6.  Criteris 

Aquest és el pas entremig, entre els requeriments i els indicadors finals. En el cas d’estudi 

s’ha donat rellevància a la diferenciació entre la construcció i l’explotació.  

Així doncs en l’aspecte funcional s’ha donat molt més importància a l’explotació ja que és 

el període de cicle de vida de l’EDAR més llarg i és durant el qual ha de garantir la seva 

funció de la millor forma possible i en canvi en l’aspecte econòmic, s’ha donat més 

importància en el moment de la construcció, ja que la majoria de mètodes preseleccionats 

el cost econòmic del manteniment de l’EDAR no és tant elevat com la inversió inicial que 

s’ha de realitzar.  

Per últim en el criteri Ambiental s’ha donat una major importància en l’Impacte Ambiental 

de l’obra que en l’estabilitat del tractament, això és degut a que ja que es proposa la 

construcció d’una instal·lació que ha de millorar la qualitat d’una conca, aquesta solució ha 

de tenir un impacte inferior en el medi que la millora que aporta a les aigües. 

 

 

7.  Indicadors 

Finalment els indicadors, són els aspecte que es valoraran amb una puntuació concreta per 

a cada alternativa, a continuació s’expliquen els pesos assignats. Cal mencionar que el pes 

dels indicadors s’ha establert de forma indirecta, s’ha procedit a indicar quants cops més 

rellevant era un indicador enfront un altre dins del mateix grup de criteris, així doncs 

s’explicaran els indicadors per grups de criteris. 

En el criteri d’explotació dins del requeriment funcional es té: 

La producció de fangs en si mateixa no és un tema de gran preocupació per aquest tipus 

de projecte. Tot i així, la gestió d’aquests si que té una alt pes, ja que pot fer incrementar 
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notablement els costos d’explotació i manteniment. Per tant s’ha de procurar que aquests 

costos associats a la producció de fangs sigui el més baixa possible.  

El rendiments d’una planta de depuració és també de gran importància, ja que és del tot 

necessari que s’elimini correctament la matèria orgànica i inorgànica de l’aigua, així com la 

disminució de nutrients (nitrogen, fòsfor) i els patògens. 

Com que la producció de fangs pot arribar a augmentar considerablement el cost final de 

l’explotació de l’EDAR i repercutir en el bon funcionament d’aquesta se li ha donat un 

percentatge més elevat. 

En el criteri de la construcció segons el requeriment funcional: 

La superfície necessària, al tractar-se d’una obra que necessita de l’ordre de diverses 

hectàrees aquest punt pren una certa importància, a la vegada s’ha de tenir en compte 

l’orografia present del municipi de Castelldans i les zones protegides, fent que les possibles 

zones d’ubicació de l’EDAR disminueixin. A part d’aquest punt 3 de les alternatives estan 

ubicades en conreus privats el que implicaria una expropiació incrementant el cost. 

La simplicitat de construcció no és un tema del tot decisiu en l’entorn en que es troba 

emmarcat el projecte, ja que les tecnologies per realitzar els diferents treballs estan 

disponibles, no obstant s’ha de tenir en compte que una complicació en el procés 

constructiu pot incrementar sobtadament el cost final de l’obra. 

Com aquests 2 casos tenen una importància bastant similar, finalment s’ha donat més pes 

a la superfície necessària per l’orografia present a Castelldans i per la no gran complexitat 

de les diferents alternatives. 

Costos construcció com que aquest indicador no té cap més atribut per set comparat se li 

ha donat un pes del 100% dins del seu grup de criteris, així doncs d’aquesta manera el pes 

global està definit pel pes del propi criteri que s’ha definit en l’apartat anterior. 

Criteri d’Explotació en el requeriment econòmic: 

Costos explotació i manteniment Aquest punt s’ha endut un 85%, això és degut a que gran 

part de l’èxit del funcionament de la planta requeriex que el cost d’explotació no sigui 

elevat, ja que en cas contrari pot arribar a no ser rendible per l’ajuntament i acabi tancant 

la planta de tractament, molts d’aquests tipus de projectes acaben tancant per aquesta 

raó. A la vegada s’ha de regularitzar el seu manteniment amb una sèrie d’actuacions per 

tal que el funcionament de l’EDAR sigui l’idoni i que l’aigua tractada arribi als estàndards 

establerts anteriorment.  

Afectació a la població en aquest es valora com de forma positiva pot afectar a la població, 

tant per millora de l’entorn o com a possible nou lloc de feina per algun resident del 

municipi. Com aquest punt té una afectació mínima se li ha donat un pes inferior. 
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En aquests 2 punts anteriors s’ha vist un dels indicadors més importants de tot l’arbre de 

requeriments que són els costos de manteniment i explotació, ja que l’èxit de l’EDAR recau 

en que aquests costos siguin suficientment baixos per tal que l’empresa o l’òrgan que 

l’exploti pugui finançar-ho. 

Els següents i 3 últims aspectes, costos construcció, Impacte Ambiental i Estabilitat, estan 

directament relacionats amb el seu criteri, sense que hi hagi cap altre indicador que els 

comparteixi. D’aquesta manera tenen el pes propi del criteri al qual pertanyen, que s’ha 

explicat anteriorment.  

Donar vital importància als costos de construcció, encara que no es tracti d’una gran obra, 

la inversió inicial és suficientment elevada per tenir-la en compte. 

8.  Superfície necessària 

En aquest subapartat es pot veure una gran diferencia entre 2 grups segons la superfície 

necessària per tal de dur el tractament a terme, el primer format pel tractament d’Aeració 

Prolongada on necessita una superfície entre 0,2-1,0 m2 per persona i la resta. Els altres 

mètodes es podrien agrupar tots en un mateix grup, ja que parteixen d’un mínim de 2 i el 

màxim s’engloba entre 10 i 20.  
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Taula 3. Superfície necessària segons tractament per habitant 

A continuació a la taula s’especifiquen les puntuacions que s’introduiran al programari 

MIVES i el pes que s’ha donat a la superfície necessaria dins de tot l’arbre de requeriments.  
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9.  Simplicitat de construcció 

El moviment de terres que es realitza en la fase constructiva d’un sistema de tractament 

d’aigües residuals, normalment és, en la majoria dels casos, simple en la seva execució, 

excepte circumstàncies degudes a la naturalesa del terreny. Els sistemes de  llacuna són els 

sistemes que poden presentar major complexitat en la fase constructiva del moviment de 

terres. 

Pel que fa a les variables obra civil i equips, els resultats numèrics mostren una marcada 

diferència entre el procés d’aeració perllongada davant la resta de sistemes. En aquest cas, 

les baixes valoracions obtingudes en la seva respectiva matriu, reflexa la complexitat en la 

instal·lació dels equips mecànics d’aquest sistema de depuració d’aigües residuals.  
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Mov. de terra S S MS C MS 

10 Obra civil MC MS MS MS MS 

Equips MC MS MS MS MS 

MS = Molt simple (10); S = Simple (8); C = Complicat (5); MC = Molt complicat (3) 

Taula 4. Escala de dificultats segons alternativa  

10. Costos de construcció 

Segons la documentació que s’ha anat consultant per les altres característiques exposades 

fins al moment, no hi consta un valor mig del cost de construcció de tota la tipologia de 

tractaments exposats, així doncs només es té informació d’alguns d’aquests. Per altra 

banda consultant altres fonts, on s’havien fet estudis similar s’ha pogut arribar a la 

puntuació final indicada a la taula, aquesta és independent de la població del nucli de 

projecte.  
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100-200 620 - - - 250 

201-500 500 - - - - 

501-1000 400 - - 160 - 

Valors mitjos 510 - - 160 250 

Nota 2 10 6 8 7 

Taula 5. Costos de construcció per tipologia de tractament 

11. Rendiments 

El conjunt dels sistemes estudiats, arriben a nivells similars de rendiment. Aquests s’han 

estudiat segons els següents paràmetres.  

• DQO, DBO. El conjunt dels sistemes els valors mitjos d’eliminació de matèria 

orgànica oscil·len entre 70 i 80%. 

• SS. No hi ha grans diferencies entre els sistemes, que de mitja obtenen una 

eliminació mitja de SS del 80%. 

• Nt, Pt Els rendiments més elevats d’eliminació de nutrients s’aconsegueixen amb 

sistemes d’aplicació superficial, en canvi els més baixos s’obtenen amb els 

sistemes de llacunatge, la resta estaria en una franja entremig.  

• Coliformes fecals. El llacunatge i els sistemes d’aplicació en el terreny superficial, 

obtenen els rendiments més alts, amb valors que superen el 99%. 
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DQO 68-90 60-75 50 50-85 55-80 

DBO 85-99 80-99 65-85 60-95 60-92 

SS 83-99 92-99 90 49-90 56-95 

Nt 50-90 25-90 60 60 25-65 

Pt 15-70 90 10 10-35 20-40 

Coliformes  

 fecals 90 

99-

99,9 

99-

99,9 99-99,9 99 

Taula 6. Rendiments per tipologia de tractament 

12. Estabilitat 

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

en el terreny, processos de biopel·lícula i tractaments convencionals. Els més inestables 

són els tractaments primaris i els sistemes de llacunatge. 

L’estabilitat respecte la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència sobre el grau 

de depuració, sent el llacunatge el procés més sensible als seus efectes en el rendiment, 

degut a les característiques pròpies d’aquest sistema. 

El procés que major qualitat de l’efluent manté de manera permanent és el procés per 

Infiltració del terreny, a causa de la seva aplicació en el terreny. I el de menor són els de 

llacunatge. 

Pel que fa a la variació de cabal, tots tenen una molt bona puntuació al no veures afectats 

per aquesta variable. 
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Efectes temperatura 5 6 3 3 5 10 

Terbolesa efluent 3 10 1 3 3 10 

Variació de cabal-càrrega 10 10 10 10 10 10 

Total 18 26 14 16 18 30 

Nota 6 9 5 5 6  

Taula 7. Escala d’estabilitat del tractament 

13. Impacte ambiental 

Les variacions numèriques recollides en la taula II.14 són el resultat d’una recopilació 

bibliogràfica que inclou, a l’hora d’avaluar l’impacte ambiental associat a un sistema de 

tractament, els següents factors: la molèstia d’olors, sorolls i insectes, la integració amb 

l’entorn, els riscos per a la salut i els efectes en el sòl. La manera més adient d’obtenir un 

resultat fiable és dur a terme un estudi de cada cas particular. 

Els sistemes que presenten major integració ambiental són els d’aplicació superficial. En 

canvi, els sistemes que s’integren pitjor en el medi natural són els de llacunatge. 
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PI = Problema Inexistent (10); PA = Problema Atípic (8); PN = Problema Normal (5); 
PF = Problema Freqüent (2) 

B = Bona (10); N = Normal (7); D = Dolenta (4); A =  Alta (4); Mi = Mitja (7); Ba = Baixa (10) 
 

Taula 8. Possible impacte ambiental segons metodologia 

14. Producció de fangs 

La producció i tractament dels fangs d’un procés de depuració d’aigües residuals, en 

múltiples ocasions ocupa una gran part dels costos d’explotació, motiu pel qual s’han 

considerat prioritaris aquells sistemes on la producció de fangs sigui menor. 

Els sistemes d’aplicació en el terreny, tenen una producció de fangs nul·la o pràcticament 

nul·la, encara que no s’han d’oblidar els fangs que es generen en els tractaments previs a 

l’aplicació en el terreny. El sistema d’aeració perllongada és, de les alternatives 

preseleccionades, on es produeixen la major quantitat de fangs. En tractaments previs 

(fossa sèptica, tanc Imhoff), la producció és similar a la dels sistemes de llacunatge, encara 

que aquests últims presenten l’avantatge, degut a les seves grans dimensions, 

d’emmagatzemar els fangs produïts en el temps, arribant a la seva mineralització i 

evacuació posterior cada cert número d’anys. 
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Taula 9. Producció de fangs 

15.  Impacte població 

Un altre punt a considerar és la possibilitat que tingui algun impacte positiu per a la 

població del municipi, tant com a possible ocupació laboral durant la construcció o 

l’explotació. Pel que tindria un major participació per part de la població seria la Llacuna 

facultativa 

 

 



Annex nº6: Estudi d’alternatives 

 

18 
 

 

16.  Resultats de l’anàlisi multicriteri 

A continuació es detallen les puntuacions obtingudes per les diferents alternatives i els 

diferents indicadors. Com s’ha explicat anteriorment les puntuacions de tots els indicadors 

estan valorats entre 0 i 1. 

  
Aiguamolls 

Llacuna 

facultativa 

Escorrentia 

Superficial 

Infiltració 

ràpida 

Aeració 

prolongada 

Fangs 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 

Rendiment 0,95 0,94 0,96 0,96 0,96 

Sup. Necessària 0,89 0,83 0,86 0,83 0,96 

Simplicitat 1 1 1 1 1 

Costos constr. 0,97 0,99 0,99 1 0 

Costos expl. 1 1 0,98 0,98 0,55 

Població 0,21 0,61 0,21 0,31 0,21 

Estabilitat 0,76 0,59 0,89 0,96 0,59 

Impacte Ambiental 0,72 0,45 0,21 0,21 0,72 

 

Taula 10 i Figura 3. Representació dels resultats elecció alternativa segons mètode de depuració 

D’aquesta manera les 3 alternatives que destaquen sobre les altres serien els aiguamolls 

construïts, la llacuna facultativa i la infiltració ràpida. Els resultats d’aquestes 3 

alternatives no es diferencien gaire, així doncs es passarà a explicar aquestes 3 en més 

detall i mirant la possible aplicació al municipi de Castelldans per acabar d’obtenir la 

millor alternativa.  
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Infiltració ràpida 

El sistema d’infiltració ràpida consisteix en aplicar de forma intermitent l’aigua residual 

prèviament tractada en unes basses, el fons de les quals té una gran permeabilitat. 

L’aigua residual s’infiltra horitzontal i verticalment a través de sol i, es depura per 

infiltració a través del terreny, essent en les capes superficials on la degradació dels 

contaminants és màxima. Els principals mecanismes que actuen en la depuració de 

l’aigua residual són l’adsorció i la precipitació química. La vegetació és escassa o nul·la, 

fet pel qual no es pot comptar amb aquesta per a l’eliminació de contaminants.  

El sistema d’infiltració ràpida és el sistema d’aplicació en el terreny on es poden aplicar 

les majors càrregues hidràuliques degut a l’alta permeabilitat exigida en el mateix; 

d’aquí que també sigui anomenat sistema d’aplicació en el terreny d’alta càrrega. 

Exigències i requisits principals 

• Condicions climàtiques: no imposen grans limitacions. És el tractament natural basat 

en el sòl més adaptable als climes freds, ja que no depèn de la vegetació. Tot i així, 

quan la temperatura baixa per sota de 0 ºC i es produeix congelació, no és 

aconsellable aplicar aigua residual, la qual ha de ser, en aquests moments, 

emmagatzemada per aplicar-la posteriorment. 

• Profunditat del nivell freàtic: ha de ser d’un mínim de 3 metres. Es pot utilitzar amb 

profunditats menors quan s’instal·len drenatges subsuperficials i s’impermeabilitza 

el terreny en profunditat. L’existència d’una capa poc gruixuda de sòl sobre el subsòl 

figurat o l’existència d’una capa de sòl poc permeable en superfície pot limitar 

l’aplicació d’aquests sistemes de tractament. 

• Permeabilitat del terreny: ha de ser elevada. Els terrenys que se solen utilitzar són 

sorrencs, amb permeabilitat superior a 2,5 cm/h. Si no es disposa d’aquesta 

permeabilitat, la superfície d’infiltració necessària augmenta considerablement. 

•  

Avantatges 

• Les necessitats de personal per a l’explotació i manteniment del sistema són mínimes. 

• Pot contribuir directament a la recàrrega d’aqüífers. 

• Com que els rendiments d’eliminació de contaminants són elevats, es pot recuperar 

l’efluent amb drenatge i reutilitzar-lo. 

Llacuna facultativa 

Es pot considerar considerar que té lloc en elles un tractament primari i secundari de les 

aigües. Tenen una profunditat d’1 a 2 m. i el temps de residència o de retenció és el 

suficient perquè es permeti una oxidació de la matèria orgànica. 

Aiguamolls construïts 
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Els aiguamolls construïts són sistemes de depuració d’aigües residuals constituïts per 

llacunes (llits) de poca profunditat (omplerts o no de medi granular) on es desenvolupa 

una vegetació emergent. 

Està pensat per a poblacions petites, generalment inferiors als 2000 habitants i es 

caracteritza per tenir un consum energètic quasi nul. El sistema funciona d’una manera 

senzilla. Es recull l’aigua del sistema de clavegueram i es passa a través d’un pretractament 

i d’un tractament primari. Un cop surt del tractament primari, s’escampa a través de 

l’aiguamoll (que acostuma a actuar com a tractament secundari) gràcies al sistema de 

distribució i a la força de gravetat que fa escolar el flux a través de la bassa. El temps de 

residència hidràulic és de 5-7 dies, i quan finalment es recull l’aigua de sortida, es troben 

uns valors de depuració, en general, elevats que varien entre el 60 i el 95% en quasi tots 

els contaminants a excepció del fòsfor, que és l’únic que presenta uns percentatges molt 

inferiors. Per tal de tractar aquest últim, es prenen mesures en el pretractament, en el 

tractament primari o en algun possible tractament posterior. 

Característiques principals i avantatges: 

• Rang de població recomanat: 25-1000 hab.eq. 

• Adaptable a canvis de cabal o de càrrega (útil en els canvis estacionals). 

• Requeriments d’espai mitjans (2-5 m2/hab.eq). 

• Efluent de bona qualitat. 

• Integració paisatgística. 

• Requeriments energètics baixos o nuls. 

• Facilitat d’explotació/manteniment. 

 

Inconvenients: 

• Sensible a canvis de temperatura. 

• Problemes de colmatació (sistemes de flux subsuperficial horitzontal) si l’eliminació de 

la matèria en suspensió del tractament primari és deficient. 

• Manca de dades de disseny (sistemes de flux vertical). 

• Pendent. 

 

17.  Selecció de l’alternativa final  

Realitzant una primera anàlisi de les descripcions realitzades en els apartats anteriors, es 

pot observar que els sistema d’aplicació directa al terreny com és la infiltració ràpida no és 

el més adequat per les característiques climàtiques de la zona on es troba Castelldans. El 

seu clima extremadament fred durant els mesos d’hivern amb temperatures que poden 

baixar per sota els -10 ºC, és el principal motiu pel qual l’escorrentia superficial no seria 

molt adient en aquest territori. Un altre factor és el fet que no ha estat aplicat encara a 

Espanya i, per tant, l’experiència és molt limitada. 
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Els sistemes més favorables serien el llacunatge i els aiguamolls construïts. El primer, tot i 

presentar bones característiques, si el sistema és natural requereix grans superfícies i per 

tant se n’hauria de fer una estudi més acurat. Es podria utilitzar el llacunatge d’alt 

rendiment però la mecanització del sistema no és un dels objectius d’aquesta planta de 

tractament. Pel què fa als aiguamolls construïts, presenten unes característiques 

favorables. 

D’aquesta manera, els resultats d’aquesta anàlisi indiquen que les tecnologies més 

apropiades com a tractament de les aigües residuals de Castelldans són els aiguamolls 

construïts. 

V. Selecció de la ubicació de la planta 

El següent apartat té com a objectiu la descripció i comparació de les diferents alternatives 

que s’han escollit per aquest projecte pel que fa a la localització, l’elecció i justificació de la 

millor alternativa per a la planta de tractament. 

Al PSARU no s’especifica on està prevista la instal·lació de l’EDAR, així doncs es realitzarà un 

estudi d’alternatives entre 4 emplaçaments diferents. 

Com ja s’ha comentat en l’apartat topogràfic Castelldans es troba en una petita elevació, a la 

vegada aquesta està en un punt de sella, és a dir té punts més elevats al seu voltant. La pròpia 

població també es troba en pendent, les zones més elevades es troben al nord-est, per aquest 

motiu actualment les aigües residuals s’aboquen a la conca del sud-oest.  

1. Criteris de selecció de la ubicació de la planta 

Per estudiar la ubicació de l’estació depuradora s’han tingut en compte els següents 

criteris: 

• Connexió amb els serveis llum. Facilitat de transport de les aigües residuals a 

depurar a l’estació depuradora 

• Accessibilitat 

• Disponibilitat de terreny per a una possible ampliació 

• Impacte visual i acústic 

• Característiques del terreny d’ubicació 

• Compatibilitat amb els usos del sòl 

Les zones d’estudi són les següents: 

• Zona A: Situada al nord-est del nucli, vora la carretera comarcal de Castelldans a 

Juneda, a una distancia d’uns 600 metres dels primers habitatges. Coordenades 

UTM: 

• Zona B: Ubicada al sud-oest del nucli, propera a la carretera comarcal que 

connecta Castelldans i l’Albagés, situada a un punt molt proper a l’encreuament 

que connecta amb el municipi d’Aspa per una pista forestal 



Annex nº6: Estudi d’alternatives 

 

22 
 

• Zona C: Situada al sud-oest del nucli, en l’actual punt d’abocament de les aigües 

residuals, tenint en compte que es necessitaria més extensió que l’actual. 

 

2. Anàlisis comparatiu  

Per tal d’escollir, entre les tres opcions exposades, la zona més adequada per a la 

instal·lació de la EDAR, s’estudia de forma comparativa cada un dels requeriments definits 

anteriorment.  

3. Connexió amb els serveis llum i xarxa de sanejament 

En el cas de la zona A es podria tenir accés fàcilment a xarxa elèctrica, ja que per l’eix 

viari Juneda-Castelldans passa la xarxa d’enllumenat.  En canvi per l’arribada de l’aigua 

residual a tractar hi hauria complicacions, ja que al trobar-se el nord-est, tot i estar en 

una cota inferior a la del municipi seria difícil contactar-se ja que el mateix poble fa 

pendent cap a l’altre vessant i la xarxa d’aigües residuals també. Aquest fet implicaria 

que s’hagués de canviar la xarxa de clavegueram o dotar a aquesta xarxa d’una estació de 

bombeig per tal de poder arribar a passar les aigües residuals a través del nucli urbà.  

Pel que fa a la zona B, també tindria facilitats per connectar-se a l’enllumenat elèctric. A 

la vegada també seria senzill fer arribar les aigües residuals a tractar a l’emplaçament, ja 

que les actuals canalitzacions fins al punt d’abocament passen per una zona propera.  

La zona C, la connexió a la xarxa elèctrica seria la més complicada de totes les 3 

alternatives per trobar-se dins d’un camí forestal. En canvi al ser la zona on actualment es 

realitza l’abocament de les aigües residuals, l’actuació seria mínima. 

Així fent referència als serveis de llum i la xarxa de sanejament es pot considerar que la 

zona C, és la més senzilla sense descartar la zona B ja que té en les seves proximitats els 

col·lectors actuals, en canvi l’alternativa A presenta moltes dificultats en aquest aspecte. 

4. Accessibilitat 

En aquest punt les alternatives A i B estarien empatades ja que les dues estan situades al 

costat de carreteres comarcals amb la facilitat que això comporta en el moment d’accedir-

hi. En canvi l’alternativa C, es troba en un terreny rural, encara que estigui situada al 

costat d’una pista forestal l’accessibilitat fins a aquest emplaçament és més complicat. 

Tant per les alternatives B com per l’alternativa de situació en el mateix punt 

d’abocament actual de les aigües residuals, s’hauria de creuar la carretera que connecta 

Castelldans i l’Albagés, en aquest cas s’utilitzaria una pas subterrani existent, ja que 

l’explanada està en terraplè, que s’utilitza per l’evacuació de les aigües procedents 

d’escorrentia i pel pas de la fauna, aquest pas és suficientment ample per poder ubicar i 

procedir a la col·locació del col·lector.  
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5. Disponibilitat de terreny per una possible prolongació 
Les tres zones tampoc presenten grans diferències per abarcar una possible ampliació de 

l’EDAR. El pitjor cas seria el cas de l’alternativa C, que a l’estar dins d’una ZEPA podria 

comportar més problemes de caire administratiu i Impacte Ambiental una possible 

ampliació de les instal·lacions. 

6.  Impacte visual i acústic 
La zona C és la que es troba a més distància del nucli, i per tant el seu impacte visual i 

acústic és menor, a la vegada el camí per tal d’arribar a la ubicació no és molt transitat pels 

habitants. 

Pel que fa a les altres dues alternatives es troben a unes distancies similars i properes a 

eixos viaris utilitzats amb una major freqüència pels veïns de Castelldans, tot i això 

l’alternativa A, al estar situada al fons de la vall és més visible i fins hi tot podria ser visible 

des de diferents indrets del poble.  

D’aquesta manera la millor ubicació seria l’alternativa C, quedant en segona posició la B i 

per últim però en un cas molt similar a la B quedaria l’alternativa A. 

7.  Característiques del terreny d’ubicació 
Com a característiques principals del terreny on anirà ubicada la planta de tractament, se 

n’han considerat dues; per un banda la topografia del terreny, ja que és un factor que pot 

dificultar i elevar els costos de construcció per l’augment de moviments de terres que 

s’hauria de realitzar en el cas que el desnivell fos molt accentuat, i per altra banda s’ha 

considerat la distància en què es troba el torrent on aniran a abocar-se les aigües ja 

tractades. Un altre paràmetre d’afectació en la construcció és la geologia i geotècnia del 

terreny, però en aquest cas s’han considerat molt semblants entre les tres zones d’estudi, 

observant-se una petita capa de coberta vegetal seguit d’argiles sota d’aquesta. 

Pel que fa als torrents, en el cas de les alternatives B i C es tracta del mateix que 

actualment rep les aigües residuals del municipi, estan l’alternativa C més propera a 

aquest ja que és on s’aboca en l’actualitat. En canvi l’alternativa A hauria d’abocar les 

aigües en un altre torrent també petit, això podria ser un problema ja que en períodes de 

pluja aniria a parar en aquest torrent les aigües que actualment arriben de la seva pròpia 

conca i les de la conca del propi nucli urbà de Castelldans. Això fa que en aquest aspecte 

l’alternativa C sigui la que obtingui una pitjor valoració. 

8. Compatibilitat amb els usos del sòl 
En aquest cas tenim 2 grups, el format per l’alternativa A i B que estan situades en zones 

agrícoles, sense que hi hagi cap normativa que no permeti la construcció d’una 

infraestructura d’aquest estil en l’emplaçament, però a la vegada s’hauria de realitzar 

expropiacions dels terrenys.  

Per altra banda l’alternativa C, que és on actualment s’aboquen les aigües residuals està 

emmarcada en una zona agrícola però a la vegada està compresa en una zona de protecció 

ambiental mitjançant la ZEPA del Mas de Melons, això significa que la construcció de noves 

infraestructures en aquesta zona no està permesa. A la vegada es tracta d’una zona de 
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reserva d’aus estepàries, la qual cosa no encaixaria amb la construcció d’uns aiguamolls ja 

que es tractaria d’un medi completament diferent al seu entorn. 

D’aquesta manera en aquest cas s’obtaria per les alternatives A o B. 

9.  Resultat de la anàlisi comparativa 
S’ha considerat més adequat realitzar una anàlisi comparativa adimensional que una 

anàlisi multicriteri, ja que el número de criteris diferenciats entre les alternatives és 

reduït. A més a més, no hi ha moltes alternatives de localització degut a la topografia del 

terreny i als usos del sòl. 

La puntuació adimensional escollida és: Alta, Mitja i Baixa. La puntuació Alta significa que 

la ubicació proposada és positiva en el que respecte al concepte valorat. La puntuació 

Mitja indica que l’alternativa no és del tot òptima pel que fa al criteri a avaluar. Finalment, 

la puntuació és Baixa quan la localització proposada és negativa pel concepte tractat. 

En la taula que es presenta a continuació, es recull la anàlisi comparativa realitzada. En la 

primera columna es descriuen els conceptes i en les altres dos columnes es puntua cada 

criteri segons l’alternativa. 

 

Taula 11. Puntuació de les alternatives segons situació 

De l’anàlisi comparatiu realitzat, resulta que la ubicació de la planta de tractament en la 

zona B és la que proporciona el resultat més positiu. Els conceptes que s’han tingut més 

en compte han estat la connexió amb el serveis i la comptabilitat amb els usos del sòl 

actuals.  

VI. Conclusions 

Un cop realitzat l’anàlisi comparatiu exposat anteriorment, s’ha optat per ubicar la depuradora 

de Castelldans a la zona B, al costat de la carretera que connecta Castelldans amb l’Albagés en 

les proximitats a l’encreuament del camí rural Aspa-Castelldans, a uns 600 metres abans 

d’arribar als primers habitatges. 

Aquesta planta està formada per un pretractament corresponent a un sobreeixidor, desbast 

de grossos i desarenador, seguit d’un tractament primari corresponent a dos tancs Imhoff en 

paral·lel i finalment el tractament secundari corresponent a quatre aiguamolls construïts en 

paral·lel. 

Concepte Zona A Zona B Zona C 

Connexió amb els serveis Baixa Mitja Mitja 

Accessibilitat Alta Alta Mitja 

Disponibilitat terreny per ampliació Alta Alta Alta 

Impacte visual i acústic Mitja Alta Alta 

Caract. terreny d'ubicació Baixa Mitja Alta 

Compt. amb usos del sòl Mitja Mitja Baixa 
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I. Introducció 

Al llarg del Projecte s’expliquen diferents punts del municipi de Castelldans, aquest annex 

serveix per situar al lector en els diferents punts representatius del Projecte de Construcció 

de l’EDAR al municipi de Castelldans.  

II. Situació actual 

En aquest punt es pot observar l’estat actual del punt d’abocament, camins d’accés i traçat 

del col·lector existent.  

 

 

Figura 1. Punt d’abocament actual 

 

Figura 2. Pas del col·lector en l’actualitat 
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Figura 3. Pas del col·lector en l’actualitat 

III. Situació alternatives 

En aquest punt s’ensenyen en forma d’imatges les zones que s’han descartat després de 

l’estudi d’alternatives per tal d’instal·lar l’EDAR de Castelldans. 

 

Figura 4. Alternativa 3, (Punt d’abocament actual i zona propera) 
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Figura 5. Alternativa 3, (Punt d’abocament actual i zona propera) 

 

Figura 6. Situació alternativa 1 

 

IV. Zona de construcció de l’EDAR de Castelldans  

Recull d’imatges per tal de descriure la zona on es construirà l’EDAR del municipi de 

Castelldans. 

 

Figura 7. Parcel·la que s’ocuparà amb la construcció de l’EDAR 
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Figura 8. Canalització per pas del col·lector 

 

Figura 9. Zona per on passarà el nou col·lector 
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Figura 10. Geologia de la zona de treball 
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I. Introducció 

En el dimensionament dels tractaments es busca donar valor a determinats paràmetres 

que determinen les característiques que hauran de tenir les instal·lacions a construir. 

Cada tractament té els seus paràmetres específics i les equacions que relacionen aquestes 

amb algunes de les característiques de l’efluent a tractar. 

En aquest annex es realitzen tots els càlculs necessaris per determinar la configuració del 

sistema de tractament final escollit en l’anàlisi d’alternatives. 

II. Esquema de tractament 

Finalment, el conjunt de tractaments que formaran la nova planta de tractament d’aquest 

projecte són els següents: 

• Col·lector d’arribada 

• Sobreeixidor  

• Pretractament format per: 

o Reixa de grossos 

o Desarenador 

• Tractament primari consistent en tres tancs Imhoff en paral·lel 

• Tractament secundari format per: 

o Aiguamoll construït de flux subsuperficial 

 

III. Col·lector d’arribada 

La ubicació final de l’EDAR no està situada en el mateix emplaçament que en l’actualitat es 

realitza l’abocament de les aigües residuals, això comporta el dimensionament del 

col·lector d’arribada a l’Estació Depuradora. 

Aquest ha estat dimensionat per poder transportar un cabal màxim de 605 m3/h, que és el 

cabal màxim que arribaria a la planta en cas de coincidir la pluja de màxima intensitat 

calculada pel periòde de retorn i el cabal punta horari de les aigües residuals pel poble de 

Castelldans. La seva longitud és de...... i passarà per sota de la carretera que connecta 

Castelldans amb l’Albagés. 

 

IV. Dimensionament del pretractament 

1.  Sobreeixidor 

El col·lector d’arribada abocarà les seves aigües directament en un canal rectangular de 0,6 

metres d’amplada i 0,6 d’altura. La cota de recollida serà de 861 metres.  Al començament 

d’aquest, es trobarà situat el sobreeixidor de 0,31 metres d’alçada i 0,5 metres de longitud 

que assegurarà el pas d’un cabal cap a la planta de tractament de 10 vegades el cabal mig, 
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és a dir, deixarà passar un flux màxim instantani de 0,026 m3/s. Les aigües retirades a 

través del sobreeixidor, calculades en un màxim de 0,141 m3/s, seran transportades i 

abocades en l’emissari final que va al torrent.  

2. Desbast i Reixa de Grossos 
Un cop traspassat el sobreeixidor, les aigües es trobaran amb un canal de desbast d’1,5 

metres de longitud i 0,5 metres d’amplada, el qual, a partir de 8 barrots eliminarà els sòlids 

més grans (branques, pedres, etc.).  
D

E
S

B
A

S
T

 

Amplada barrot  0,015 m 

L entre barrots  0,05 m 

Grau de colmatació 0,3   

nombre barrots (n) 7,69   

Velocitat (v) 0,3 m/s 

Cabal utilitzat (Qmàx,d) 0,01 m³/s 

Taula 1.Caracterísitiques canal desbast 

3. Desarenador 
Com a finalització del tractament primari, es col·locarà un desarenador al final d’aquest 

procés per tal d’eliminar sòlids de més petites dimensions. Això s’aconsegueix amb un 

augment de la secció del canal, fet pel qual la velocitat disminueix i els sòlids sedimenten. 

S’ha dimensionat per obtenir una velocitat de 0,2 m/s amb un temps de retenció de 30 

segons. Amb aquests paràmetres la longitud és de 8 metres amb una amplada de 2,7. 

V. Dimensionament del tractament primari 

El tractament primari consisteix en tres Tancs Imhoff, els quals han estat dissenyats per 

absorbir un cabal corresponent a la meitat del cabal punta diari de la població. Cada un 

d’aquest tancs està format d’un dipòsit, dividit en dos compartiments. En el compartiment 

superior o zona de decantació, sedimenten els sòlids que travessen un orifici que hi ha al 

fons dels deflectors que separa els dos compartiments. En el compartiment inferior o zona 

de digestió es digereixen la matèria en suspensió retinguda i els gasos que es produeixen 

són recollits i evacuats a l’atmosfera. L’aigua residual passa a través de la zona de 

decantació sense entrar en contacte amb la zona de digestió. 

Els càlculs de dimensionament del tanc Imhoff, dividit en dos compartiments, s’han basat 

en el següent: 
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Taula 2. Característiques tanc imhoff 

La geometria del tanc Imhoff escollit és de forma rectangular. La zona de decantació hauria de 

tenir una superfície total de 7,9 m2, tot i així, aquesta s’ha incrementat, fins a 12,5 m2 per 

complir el criteri de temps de retenció i obtenir també una menor altura del tanc. D’aquesta 

manera la geometria final ha estat de: longitud i amplada 5,5 i 2,2 metres respectivament i 

profunditat de 1,46 metres. Altres dades d’interès són les que es mostren a continuació: 

 

Taula 3. Dimensions tanc imhoff 

Pel què fa a la zona de digestió té una alçada total de 3,6 metres on, en la part inferior 

d’aquesta es trobaran situats dos petits compartiments de forma piramidal, d’altura 0,79 m i 

pendent de 30º, que seran els encarregats de recollir els fangs. 

 

El tanc també incorpora una zona reservada per l’escapament del gasos. Aquesta ha estat 

dimensionada amb una amplada de 0,5 metres que aportarà al tanc una amplada total de 2,7 

metres. 

Amb aquestes dades, les dimensions finals de cada tanc seran: altura de 7,33 metres, volum 

total de 84,85 m3, superfície 15 m2 corresponent a una longitud de 5,5 metres i una amplada 

de 2,7.  

Valor Unitats

197,2 m³/dia

25 m³/m²·d

2

1,5:1,0

0,3 m

0,3 m

0,25 m

% sup. zona d'escapament 0,3

Amplada zona escapament 0,5 m

Taxa emisió unitària fangs 100 L/hab·any

Temps digestió 1 anys

Inclin. Parets fons piràmide 30 graus

Numero punts de recollida 2

Distància obert i fangs (h1) 0,4 m

0,45 m

Dades

Resguard

H deflectors 

H deflector sobre sup

Obertura inferior 

Relació longitud ample

Pendent parets

T
A

N
C

 I
M

H
O

F
F

Cabal utilitzat (Qp,d)

Carreg.sup punta diaria

Superifície tanc (S) 12,1 m²

Longitud (L) 5,5 m

Apmle (W) 2,2 m

Profunditat (P) 1,46 m

Sup. A1 0,71 m²

Sup. Ae 0,37 m²

Sup. At 1,79 m²

Volum de decant. 13,48 m³
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VI. Dimensionament del tractament secundari 

Seguidament al tanc Imhoff s’ha situat un tractament secundari corresponent a un aiguamoll 

construït de flux subsuperficial horitzontal.  

Aquest permet l’eliminació aproximadament d’un 90% de la concentració inicial de DBO i 

gairebé un 50% d’eliminació de Nitrogen. 

Com a criteris inicials pel seu dimensionament s’han considerat els paràmetres següents: 

 

Taula 4. Dades dimensionament aiguamolls 

Amb aquestes dades s’ha obtingut una superfície d’uns 5000 m2. Aquesta correspon a una 

longitud de 116 m i una amplada de 43m.  

Aquestes dimensions, haurien de tenir una relació ample-llarg de 1:1. Així doncs, per complir 

aquesta relació dimensional es dividirà la superfície de l’aiguamoll en quatre parcel·les. 

D'aquesta manera, s’obtenen finalment quatre parcel·les de 35,2 m de longitud  i 35,4 m 

d’amplada. 

  

UNITATS

Cabal utilitzat (Qmig) 232 m³/dia

Concentració DBO entrada (mg/L) 140 mg/L

Concentració DBO sortida (mg/L) 25 mg/L

Ctant cinètica DBO (k) 0,08 m/d

Profunditat 0,3 m

Concentració N entrada 37,5 mg/L

Ctant cinètica N (k) 0,025 m/d

Diam. Graves 8 mm

Conduct. Hidra. (ks) (FS=6) 4000 m³/m²·d

Grad. Hidràulic (s) 0,01 m/m

AIGUAMOLL CONTRUÏT
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APÈNDIX 1. Càlculs hidràulics i dimensionament del pretractament  

Els càlculs de la capacitat hidràulica de les diferents conduccions s’ha realitzat a partir de la 

formula de Manning: 

2

1

3

21
IRA

n
Q h ⋅⋅⋅=  

on,     Q = cabal, en m3/s 

 A = secció del flux de l’aigua, en m2 

 Rh = radi hidràulics, en m 

 I = pendent de la solera, en m/m 

 n = coeficient de Manning, depenent de la rugositat de les parets de la canonada 

Dimensionament del sobreeixidor 

El seu dimensionament es basa en què l’aigua residual excedent està tan diluïda que la 

concentració dels contaminants serà similar a la que tindria si fos tractada. S’ha dimensionat 

per tal que actuí quan el cabal d’entrada superi 10 vegades el cabal mig, en aquest cas de 0,14 

m3/s. 

� Dimensions L (longitud) i H (ample): 

)()/(

)/(
)(

3

mamplesmvel

smQ
mP

⋅
= � mPpluja 373,0

5,09,0

16,0
=

⋅
= ; mPmàx 059,0

5,09,0

026,0
=

⋅
=  

Altura necessària per evacuar el cabal: mPmàxPplujaH 313,0059,0373,0 =−=−=   

Cabal per metre lineal:    
5,1

)())2,0(1(83,1 HHQ ⋅⋅−⋅= = 1,83 · (1-(0,2 · 0,313))·(0,313)1,5 = 0,301 m3/m·s 

Longitud L � m
Q

Q
L v 47,0

301,0
141,0 ===  

Dimensionament de la reixa de grossos 

Criteris inicials: es dimensionarà una reixa amb barrots de 15mm d’ample i 50 mm de llum 

entre barrots i un grau de colmatació del 30%. Ample de 0,5 m i 8 barrots. Es considera un 

temps hidràulic de 5 segons. I es dimensiona pel cabal màxim diari de 788 m3/d. 

Ample útil de pas:   m
G

AbnAcW 266,0)
100

3,0
1()015,055,0()

100
1()( =−⋅⋅−=−⋅⋅−=  

on,   W = ample útil de pas, en m 

 Ac = ample de canal, en m 

 n = numero de barrots 
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 Ab = ample de barrots, en m 

 

 G = grau de colmatació 

Calat necessari:    m
Wv

Q
h 114,0

266,0

1

3,0

009,01
=⋅=⋅=  

on,    Q = cabal màxim diari, en m3/s 

 v = velocitat de l’aigua, en m3/s 

 Longitud:     mvTL H 5,13,05 =⋅=⋅=  

Dimensionament del desarenador 

Criteris inicials: es considera un temps de retenció de 60 s, velocitat de l’aigua de 0,3 m/s, 

relació llarg-ample 2:1 i es dimensiona pel cabal màxim diari de 788 m3/d. 

Longitud:  mvTL H 183,060 =⋅=⋅=  

Ample:   mW 7,238 ==  

Secció transversal:   2
045,0

3,0

009,0
m

v

Q
A ===  

Calat:  m
W

A
h 017,0

7,2

045,0
===  

Finalment es verifica que la càrrega superficial és inferior als 70 m3/m2·h, sinó fos aixís s’hauria 

d’augmentar la longitud. 

m
mm

hm

WL

Q
Cs 54,1

7,28

/32
3

=
⋅

=
⋅

=  
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APÈNDIX 2. Disseny del tractament primari. Tanc Imhoff 

Com a forma inicial s’ha escollit rectangular amb els següents criteris inicials pel seu 

dimensionament:  

Cabal utilitzat (Qp,d) 197,2 m³/d 

Carreg. Sup. Punta diaria (Lh) 25 m³/m²·d 

Relació longitud ample 2   

Pendent parets (p) 1,5:1,0   

H deflectors (h defl) 0,3 m 

H deflectors superiors 0,3 m 

Obertura inferior 0,25 m 

% sup. Z. d'escap  0,3   

Amplada zona escap. (W gas) 0,5 m 

Taxa emissió unit. Fangs 
(VEU) 100 L/hab.any 

Temps digestió (Td) 1 anys 

Inclin. Parets fons pirmaide 30 graus 

Num. Punts recollida (n) 2   

Distància oberta i fangs (h1) 0,4 m 

Resguard 0,45 m 

Taula 5. Característiques tanc imhoff 

Zona de decantació 

Superfície:   2

3

,

,
8,7

25

/2,197
m

dm

L

Q
S

dHpunta

dpunta
===  

Per raons de compliment de criteris i profunditat del tanc s’ha augmentat aquesta superfície 

fins els 12,1 m2. 

Amb la relació longitud-ample 3:1, s’ha escollit una longitud (L) de 5,5 m i un ample (W) de 2,2 

m. 

La determinació dels paràmetres que es presenten a continuació parteix de l’esquem 

geomètric de la zona de decantació del tanc Imhoff. 
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Profunditat z.decantació: ( )[ ] ( )[ ] mmmpOWP 46,11/5,12/25,02,22/ =⋅−=⋅−=  

Superfície A1:  ( )[ ] ( )[ ] 2

1 71,02/46,12/25,02,22/2/ mmmmPOWA =⋅−=⋅−=  

Superfície Ae:   
2

36,046,125,0 mmmPOAe =⋅=⋅=  

Superfície At:    
2

1 79,136,071,022 mAAA et =+⋅=+⋅=  

A continuació es calcula el volum de decantació: 

2
48,13)5,579,1()1,123,0()()( mLAShV tdeflectordec =⋅+⋅=⋅+⋅=  

Finalment es realitzen les següents comprovacions: 

3,0/27,0
6079,1

/29

60 2

3

<=
⋅

=
⋅

= sm
m

hm

A

Q
v

t

puntah

puntah  

478,2
/232

2448,1324
2

3
<=

⋅
=

⋅
=<

dmQ

V
T dec

H  

 

Geometria global del tanc 

Superfície total tanc:  2
73,15)1,12)3,01()%1( mSSSt dexgas =⋅+=⋅+=  

Ample total:   mWWWt gasdec 7,25,02,2 =+=+=  

Longitud total:   m
Wt

St
Lt 8,5

7,2

73,15
===  

Zona de digestió 

Primerament es determina el volum necessari per emmagatzemar els fangs: 

3
58

1000

)2/1160(1100

1000
m

NTdVEU
V fangs =

⋅⋅
=

⋅⋅
=  

on,    n = numero d’habitants  
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Considerats un numero de punts d’extracció igual a 2, les dimensions del tanc es calculen 

segons l’esquem que es mostra a continuació:

 

Altura de la zona piramidal: ( )[ ] ( )[ ] mtgtgnLth 79,0302/2/5,52//3 =⋅=⋅= α  

Altura zona digestió: 
( ) ( )

m
WtLt

hWtLtV

h

fangs

6,3
7,28,5

79,07,28,5
3

1
5,37

3

1
3

2 =
⋅









⋅⋅⋅−

=
⋅









⋅⋅⋅−

=  

Amb les dades ja establertes en els criteris inicials de la distància inferior de la zona de 

decantació i la superfície de fang acumulat, i el resguard, obtenim les dimensions total (altura 

total i volum total) del tanc Imhoff: 

mhhhPhhh deflectorresguardt 33,779,061,34,046,1)3,03,0(45,0321 =++++++=+++++=
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APÈNDIX 3. Dimensionament del tractament secundari. Aiguamolls 
construïts  

El dimensionament d’aiguamolls de flux horitzontal es realitza en dos etapes: en la primera es 

determina la superfície necessària de tractament (dimensionament biològic) i en la segona 

s’estableixen les dimensions geomètriques del sistema (dimensionament hidràulic). 

Els criteris inicials considerats pel seu dimensionament són els que es presenten a la taula 

següent: 

7 

Taula 6. Característiques dimensionament aiguamolls 

Dimensionament biològic 

Superfície:  2

1

0 4996
25

140
ln

08,0

232
ln m

C

C

k

Q
S

A

=





=








⋅=  

on,  C0 = Concentració inicial de DBO, en mg/L 

 C1 = Concentració final de DBO, en mg/L 

 kA = Constant cinètica DBO, en m/d 

Seguiment es realitza la comprovació següent segons la càrrega hidràulica superficial: 

69,5
4996

140232 20 <=
⋅

=
⋅

= m
S

CQ
Cs  

Dimensionament hidràulic 

Area perpendicular al flux:   2,
8,34

01,0)6/4000(

232
m

sk

Q
A

s

dmig

s =
⋅

=
⋅

=  

Coneixent l’area transversal i determinada com a criteri inicial la profunditat, es determina 

l’ample de l’aiguamoll:   m
h

A
W s 116

3,0

8,34
===  

Aiguamoll construït Unitats

Cabal utilitzat (Qmig) 232 m³/dia

Concentració DBO entrada (mg/L) 140 mg/L

Concentració DBO sortida (mg/L) 25 mg/L

Ctant cinètica DBO (k) 0,08 m/d

Profunditat 0,3 m

Concentració N entrada 37,5 mg/L

Ctant cinètica N (k) 0,025 m/d

Diam. Graves 8 mm

Conduct. Hidra. (ks) (FS=6) 4000 m³/m²·d

Grad. Hidràulic (s) 0,01 m/m
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Longitud:   m
W

S
L 48

116

5000
===  

 

Aquestes dimensions, haurien de tenir una relació ample-llarg de 1:1. Així doncs, per complir 

aquesta relació dimensional es dividirà la superfície de l’aiguamoll en quatre parcel·les. 

D'aquesta manera, s’obtenen finalment quatre parcel·les de 35,2 m de longitud  i 35,4 m 

d’amplada. 
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I. Introducció 

En aquest annex s’han definit tots els càlculs utilitzats pel dimensionament de totes les 

infraestructures hidràuliques que exigeix la planta de tractament: col·lectors d’arribada i 

sortida, connexió entre tractaments, pèrdues de càrrega en els processos, etc.  

En l’actualitat la xarxa de clavegueram de Castelldans té una forma ramificada la qual acaba 

unint-se un punt dins del nucli urbà al sud-oest d’aquest on a partir d’aquell punt es dirigeix 

amb un col·lector únic fins al punt d’abocament.  

II. Dimensionament col·lector d’arribada 

El sistema de sanejament de Castelldans és unitari, l’aigua provinent de la pluja i les aigües 

residuals domestiques es recullen de manera conjunta amb els mateixos col·lectors. Per aquest 

motiu, el dimensionament del col·lector d’arribada a l’EDAR es dimensiona pel cabal màxim 

produït per la pluja corresponent a 10 anys de període de retorn.  

1.  Règim hidràulic del col·lector de sanejament 

El règim de funcionament dins el col·lector serà molt variat, es trobaran fluxos de règim 

permanent i variables, i dins d’aquests, règims variats i uniformes. Ara bé, la velocitat de 

recorregut que s’usarà  pel càlcul dels cabals circulants per una xarxa de col·lectors 

s’obtindrà suposant un règim permanent i uniforme, hipòtesi que, encara que no es molt 

real, dona uns resultats suficientment aproximats en la pràctica. 

Velocitat de circulació en règim permanent, uniforme i en superfície  lliure 

Existeixen gran varietat de fórmules que proporcionen el valor de la velocitat de 

circulació de l’aigua en règim permanent, uniforme i en superfície lliure. Les més 

usades són de Bazin, Kutter (simplificada) i Manning-Strickler. D’aquestes s’ha escollit 

la fórmula de Manning Strickler, l’expressió de la qual és la següent: 

n

RI
v

3/2
h

2/1

=  o bé, 
n

RI·A
Q

3/2
h

2/1

=  

on  

 v és la velocitat mitja de circulació, en m/s 

 Rh és el radi hidràulic, en m 

 I és el pendent de la solera, en m/m 

Q és el cabal circulant, en m
3
/s 

 A és l’àrea mullada, en m
2
, i es calcula segons: 

2

)sen(r
A

2
θθ −

=  

on  

ө és l’angle del sector de la circumferència del col·lector mullat 
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r és el radi del col·lector 

 n és la rugositat, que depèn de les característiques de les parets. 

A l’apartat 1.5 “pressió interior” del “Plec de prescripcions tècniques per a canonades 

de sanejament de poblacions (BOE núm. 228, de 23 de setembre de 1986) s’indica el 

següent: 

“Com a principi general la xarxa de sanejament s’ha de projectar de manera que en 

règim normal, les canonades que la constitueixen no hagin de suportar pressió interior. 

Ara bé, donat que la xarxa de sanejament pot entrar parcialment en càrrega degut a 

cabals excepcionals o per obstrucció de la canonada, haurà de resistir una pressió 

interior de 1 kp/cm
2
.” 

Velocitat màximes i mínimes de circulació 

Els arrossegaments provocats per les altes velocitats produeixen la degradació de les 

juntes i de les soleres dels diferents trams del col·lectors. A més a més, les velocitats 

de circulació altes disminueixen les condicions de seguretat del personal que pugui 

treballar en el seu interior. 

Per aquesta raó, cal limitar la velocitat mitja de circulació, no sent convenient que es 

sobrepassi el valor de 4 m/s i no havent de ser superior en cap cas a 5 m/s. 

Per altre banda, la velocitat de circulació ha de ser suficientment alta per tal de 

permetre l’auto neteja del col·lector, de manera que pugui arrossegar la matèria que 

sedimenta en el fons dels col·lectors. Es considera que es compleixen les condicions 

d’auto neteja quan es verifica que la velocitat de circulació és igual o superior a una 

desena part del cabal en secció plena. El cabal mínim que pot circular pel col·lector és 

aquell que, a efectes d’evitar la sedimentació, té una velocitat de circulació de 0,4 m/s. 

2. Cabals d’aigües residuals domèstiques i pluvials 
Anteriorment ens els annexes d’estudi de l’evolució de la població i en l’estudi hidrològic 

es justifiquen els cabals utilitzats pel dimensionament de l’EDAR 

3. Dimensionament del col·lector d’arribada 
En aquest punt es dimensionarà el col·lector d’arribada a l’EDAR. El dimensionament 

d’aquest correspon a determinar el diàmetre del col·lector, pendent mínima i màxima 

d’aquest per no sobrepassar la velocitat màxima i garantir una velocitat mínima. A la 

vegada es dimensionaran els pous de registre necessaris per la longitud d’aquest tram. 

Com a dades prèvies al dimensionament es tenen les següents: 

• Punt inici del col·lector 

o Cota terreny: 347 m 340,5 

o Cota col·lector: 345,5 m 338,5  

o Posició 

• Punt arribada EDAR 

o Cota terreny: 327m 

o Cota col·lector: 326,5 
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o Posició 

• Cabals de disseny 

o Q punta max = 0,16m
3
/s 

o Q mig min = 0,000805 m
3
/s 

• Velocitat aigua residual 

o Velocitat màxima = 4 m/s 

o Velocitat mínima = 0,4 m/s 

Per al dimensionament de les canonades s’utilitza l’equació de Manning – Strickler. Els 

paràmetres hidràulics utilitzats per seccions circulars són: el radi hidràulic R, la secció 

mullada A, la velocitat mitja V i el cabal Q. Si es deprecien les variacions de n amb el calat, 

poden simplificar-se els càlculs de cabal en seccions parcialment plenes a través de la 

taula VIII.1 i la figura VIII.1, extretes del Handbook of Hydraulics de Brater i King.  
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Figura 1. Relacions Manning Strickler 

El valor del coeficient de rugositat n és 0’01, que correspon a la utilització de canonades 

de PVC. S’ha de comprovar que el cabal punta màxim no superi la velocitat de 4 m/s. Així 

mateix, també s’ha de complir que la velocitat de l’aigua  del cabal punta mínim superi els 

0,4 m/s. 

La pendent mitja del tram amb les condicions inicials del terreny és del 1,6%. A 

continuació es mostren els càlculs realitzats per tal de comprovar les velocitats màximes i 

mínimes al llarg del col·lector.  

Comprovació pel calat màxim, condició no superar els 4 m/s. 

Utilitzant el cabal màxim anteriorment definit, es suposa que la conducció està un 70% 

plena, ja que s’ha considerat el valor màxim per tal que l’aire pugui circular sense 

dificultats.  Seguidament es determina el paràmetre K’ en l’equació: 

2/13/8
)/'( SDnKQ =  

Segons la taula exposada anteriorment amb un valor de d/D de 0,7, s’obté el 

corresponent valor  de K’, que és de 0,261.  

 Aïllant el diàmetre de l’equació anterior obtenim el valor final D: 
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 m
mm

sm

SK

Qn
D 315.0

)/016.0(261.0

01.0/168.0

'

8/3

2/1

38/3

2/1
=









⋅

⋅
=








=  

Seguidament es realitza la comprovació de la velocitat. Aquesta es determina a partir de 

la taula que relacions la K i els valors de d/D, per un valor de d/D de 0.7 s’obté una secció 

mullada de 0,74 vegades la secció total de la conducció, és a dir, 0,74 x 3,14 x (0,315)2/4 = 

0,057 m2. La velocitat és igual a:  

==
2

3

057,0

/168,0

m

sm
Velocitat 2,92 m/s <4 m/s 

Així doncs el col·lector dimensionat per un pendent del 2% i un diàmetre de 0,315m 

compleix el requisit de no superar els 4 m/s. El següent pas és la comprovació de la 

velocitat mínima. 

A continuació es realitza la comprovació de velocitat pel cabal mínim de circulació 

(0,00055 m
3
/s).  

Coneixent el diàmetre, calculem directament el valor del paràmetre K’: 

2/13/8
)/'( SDnKQ =    �   0012,0

)/016,0(315,0

/0008,001,0
'

2/13/8

3

2/13/8
=

⋅

⋅
==

mm

sm

SD

nQ
K  

Per la determinació del calat, es busca en la taula el valor de K’ i es relaciona amb el valor 

de d/D. En aquest cas un valor aproximat de 0,045. El calat que s’obté amb el diàmetre és 

de 14mm.  

En un últim pas es calcula la velocitat, per un valor de d/D 0,045, s’obté de la següent 

expressió: 0,015·3,14·(0,315)
2
/4=0,001 m

2
. Amb aquest valor es pot calcular la velocitat:  

sm
m

sm
Velocitat /68,0

001,0

/0008,0
2

3

==  

Un cop realitzades les comprovacions tant de velocitat màxima com mínima, s’arriba a la 

conclusió que amb un diàmetre de 315 mm s’obté una velocitat adient en el col·lector 

d’arribada a l’EDAR pel transport de les aigües residuals provinents del nucli de 

Castelldans. 

4. Pous de registre 

Segons la normativa vigent i pel correcte funcionament del clavegueram s’han de col·locar 

pous de registre en els punts on hi hagi un canvi de direcció i o pendent i a la vegada cada 

100 metres com a molt.  

En el tram fins a l’EDAR es construiran 3 pous de registre, cada un d’ells en els petits canvis 

de direcció que hi ha en el recorregut i un altre addicional al final del col·lector, per poder 

canviar la direcció un cop s’hagi arribat dins de l’EDAR. A part d’aquests es col·locaran uns 
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5 pous de registre addicionals per tal d’aconseguir que cap pou de registre estigui a una 

distància superior a 100 metres amb el més proper.  

 

III. Dimensionament de les canonades entre tractaments 

1.  Canonades a cabal complert 

Són les canonades que dins de l’estació depuradora transportaran la totalitat del cabal per 

la qual ha estat dimensionada l’EDAR. Aquestes canonades són les següents: La de sortida 

del pretractament, el punt d’unió a  la sortida dels tancs Imhoff i l’arqueta de repartició 

entre els aiguamolls i el tram de sortida dels aiguamolls fins l’abocament en el medi.  

Com a dades de partida es tenen les següents: 

Qmax = 0,026 m
3
/s 

Pendent = 1% 

Material: PVC, implica coeficient de Manning de 0,01 

Qmin = 0,0008 m
3
/s 

El procediment de càlcul és el mateix que s’ha utilitzat i explicat pel dimensionament del 

col·lector i la xarxa de sanejament. 

Velocitat màxima: 

d/D= 0,7�K’=0,261�D=0,18 m 

Secció mullada = 0,018 m
2
 � Velocitat (D = 180 mm) = 1,419 m/s 

Velocitat mínima: 

K’=0,0078�d/D=0,11�Calat= 19,8 mm 

Secció mullada = 0.00086 m
2
 � Velocitat (D = 180 mm) = 0,9 m/s 

El diàmetre a utilitzar en aquests trams serà de 180 mm. 

2. Canonades a mig cabal 

Aquestes corresponen a aquelles canonades per les quals hi circularà la meitat del cabal 

màxim pel qual ha estat dimensionada l’EDAR. Aquestes canonades es troben a la sortida 

de l’arqueta de repartició entre els aiguamolls i a l’entrada de l’arqueta que uneix la 

canonada al final de l’abocament. 

Qmax = 0,013 m
3
/s 

Pendent = 1% 

Material: PVC, implica coeficient de Manning de 0,01 

Qmin = 0,0004 m
3
/s 

En aquest cas es segueix el mateix procediment realitzat anteriorment. 
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Velocitat màxima: 

d/D= 0,7�K’=0,261�D=0,16 m 

Secció mullada = 0,014 m
2
 � Velocitat (D = 160 mm) =0,874 m/s 

Velocitat mínima: 

K’=0,0053�d/D=0,11�Calat= 19,8 mm 

Secció mullada = 0.00086 m
2
 � Velocitat (D = 160 mm) = 0,65 m/s 

El diàmetre a utilitzar en aquests trams serà de 160 mm. 

3.  Canonades a un terç del cabal 

Aquestes canonades són les que es troben tant a l’entrada com a la sortida dels tancs 

Imhoff. Es segueix el mateix procediment que en els casos anteriors. 

Qmax = 0,0086 m
3
/s 

Pendent = 1% 

Material: PVC, implica coeficient de Manning de 0,01 

Qmin = 0,0002 m
3
/s 

En aquest cas es segueix el mateix procediment realitzat anteriorment. 

Velocitat màxima: 

d/D= 0,7�K’=0,261�D=0,11 m 

Secció mullada = 0,007 m
2
 � Velocitat (D = 110 mm) =1,4 m/s 

Velocitat mínima: 

K’=0,0093�d/D=0,12�Calat= 13,2 mm 

Secció mullada = 0.00038 m
2
 � Velocitat (D = 110 mm) = 0,68 m/s 

El diàmetre a utilitzar en aquests trams serà de 110 mm. 

4. Canonades a un quart del cabal 

Aquestes canonades són les que es troben situades en les entrades i sortides dels 

aiguamolls. 

Qmax = 0,0065 m
3
/s 

Pendent = 1% 

Material: PVC, implica coeficient de Manning de 0,01 
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Qmin = 0,0002 m
3
/s 

En aquest cas es segueix el mateix procediment realitzat anteriorment. 

Velocitat màxima: 

d/D= 0,7�K’=0,261�D=0,11 m 

Secció mullada = 0,007 m
2
 � Velocitat (D = 110 mm) =1,2 m/s 

Velocitat mínima: 

K’=0,0093�d/D=0,12�Calat= 12,1 mm 

Secció mullada = 0.00034 m
2
 � Velocitat (D = 110 mm) = 0,58 m/s 

El diàmetre a utilitzar en aquests trams serà de 110 mm. 

IV. Canonada de bypass 

Aquestes canonades conduiran les aigües que hagin sobrepassat el sobreeixidor cap al torrent 

d’abocament. També recollirà les aigües que surtin del pretractament i tractament primari en 

el cas de que els tractaments primari i secundari no funcionin correctament.  

Les dades de partida per aquestes canonades són les següents: 

• Qmàx = 0.141 m
3
/s 

• Pendent = 1% 

• Material: PVC� Coeficient de Manning = 0.01 

Velocitat màxima: 

d/D= 0,7�K’=0,261�D=0,4 m 

Secció mullada = 0,092 m
2
 � Velocitat (D = 400 mm) = 1,51 m/s 

En aquest cas no hi ha requisit de velocitat mínima, perquè només s’utilitza en casos 

puntuals. 

El diàmetre a utilitzar en el tram del bypass serà de 400 mm. 

V. Perfils hidràulics. Línia piezomètrica 

Els perfils hidràulics d’una planta de tractament cal realitzar-los per 3 motius: 

1. Comprovar que el gradient hidràulic és suficient per a assegurar el flux a través dels 

elements de tractament. 

2. Per a determinar la necessitats de bombament on sigui necessari. 

3. Assegurar que els elements de la planta no s’inundin en els períodes de màxim cabal. 
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Per a realitzar el perfil és necessari conèixer:  

• El cabal punta horari i mig 

• La cota d’aigua a l’entrada y sortida del sistema 

• Les alçades de resguards (en canals, tancs, ...)  

• Les unitats que poden quedar fora de servei 

Els cabals mitjans s’utilitzen per a verificar profunditats mitges i els cabals punta per a 

verificar que els resguards seran suficients. 

Preparar els perfils hidràulics requereix considerar les pèrdues per fricció, les pèrdues 

locals que es donen en el sistema de canonades i les pèrdues associades amb les 

estructures de control. Aquestes pèrdues es consideren per separat. 
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I. Introducció  
 

En el present annex es descriu i justifica el càlcul estructural dels diferents elements que 

formen les instal·lacions de l’estació depuradora de Castelldans, definint les característiques 

dels materials que s’utilitzaran així com les quanties d’armadures necessàries perquè les 

carregues siguin resistides durant el funcionament de l’EDAR. 

Els elements a dimensionar estructuralment son els sobreeixidors, el canal de desbast, els 

tancs imhoff i la caseta de control, ja que a l’aiguamoll no intervé cap estructura de formigó 

armat. Les dimensions d’aquests elements, es a dir alçada, longitud i amplada, ja s’han 

determinat a l’Annex de Dimensionament del tractament. 

Per tal de realitzar els càlculs dels elements estructurals, s’utilitzarà el mètode de càlcul de 

dipòsits rectangulars del llibre Hormigon Armado, de l’autor Jimenez Montoya. 

 

II. Bases de disseny 

1. Normativa aplicable 

La principal normativa aplicada es la normativa vigent espanyola, Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08. S’ha utilitzat per la definició de la classe d’exposició, el nivell de control 

d’execució, els coeficients de majoració de carregues, els materials, les quanties 

geomètriques mínimes, etc. 

No obstant, per la comprovació estructural de la caseta de control i la determinació de les 

accions que actuen sobre aquesta, s’han seguit les indicacions descrites en el Documento 

Básico de Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación (DB SE-AE) del Código Técnico 

de la Edificación (CTE). 

2. Classes d’exposició 

En aquest annex, com ja s’ha comentat, es dimensionen: 

• Els sobreeixidors i el canal de desbast (Pretractament) 

• Els tancs imhoff (Tractament primari) 

• La caseta de control. 

A l’hora de determinar el tipus de classe d’exposició d’aquests elements estructurals, 

haurem de diferenciar-los en dos grups: per una banda els sobreeixidors, el canal de 

desbast i el tanc imhoff, ja que estaran en contacte directe amb aigua residual, i per l’altra 

banda la caseta de control. 

Pretractament i tractament primari 

La classe general d’exposició d’aquests elements estructurals de formigó armat es la 

classe IV ja que es troben en una estació de tractament d’aigua, tal com indica la taula 

8.2.2 de l’Article 8 de la EHE-08, Clases generales de exposición relativas a la corrosión 

de armaduras. 

La classe especifica d’exposició serà Qb, es a dir classe química agressiva mitjana, ja 

que es tracta d’instal·lacions de conducció i tractament d’aigües residuals amb 
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substancies d’agressivitat mitjana. Per determinar-la, s’ha consultat la taula 8.2.3.a, 

Clases especificas deexposición relativas a otros procesos de deterioro distintos de la 

corrosión. 

Caseta de control 

Al tractar-se d’una estructura de formigó que es troba a la intempèrie en una zona 

amb precipitació mitja anual superior a 600 mm, la classe d’exposicio general de la 

caseta de control es IIa segons la taula 8.2.2 de la EHE-08. 

 

3. Coeficients de seguretat 

En cas d’accident, els danys serien exclusivament materials. El nivell de control en 

l’execució de les obres es considera normal, tant per al formigó com per a l’acer. 

Els valors basics dels coeficients parcials de seguretat per a l’estudi dels estats últim i de 

servei son doncs els següents: 

• Coeficient de minoració del formigó : 1,50 

• Coeficient de minoració de l’acer : 1,15  

• Coeficients de majoració de les carregues: 

 

TIPO D'ACCIÓ 

Situació persistent o transitòria Situació accidental 

Efecte favorable Efecte desfavorable 
Efecte 

favorable 

Efecte 

desfavorable 

Permanent 1,00 1,35 1,00 1,00 

Permanent de valor no constat 1,00 1,50 1,00 1,00 

Variable 0,00 1,50 0,00 1,00 

Accidental   1,00 1,00 

Taula 1. Coeficients de majoració d’accions 

4. Materials utilitzats 

A l’apartat anterior s’ha justificat que, segons l’element estructural que es consideri, la 

classe d’exposició es diferent i per tant també ho seran els materials. Es per això que en 

aquest apartat seguim diferenciant la caseta de control del pretractament i tractament 

primari. 
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Pretractament i tractament primari 

D’acord amb l’Article 37.3.2 de la EHE-08, Limitaciones a los contenidos de agua y de 

cemento, com l’element estructural estarà sotmès a una classe d’exposició IV+Qb 

s’hauran de complir les especificacions següents: 

• Resistència mínima característica (fCK) de 30 N/mm2 

• Contingut mínim de ciment de 350 kg/m3 

• Màxima relació aigua/ciment de 0,50 

La resistència de càlcul del formigó en compressió fCD es calcula a partir de la 

resistència característica de projecte i el coeficient parcial de seguretat. 

��� = ����� = 301,5 = 20 �/��� 

 El recobriment mínim serà de 35 mm segons la taula 37.2.4.1.b, Recubrimiento 

minimo (mm) para las clases generales de exposición III y IV. Com es tindrà un nivell de 

control d’execució normal, s’agafa un marge de recobriment de 10 mm, amb la qual 

cosa el recobriment nominal serà igual a 45 mm per tots aquests elements 

formigonats. 

Amb tot, el tipus de formigó utilitzat serà HA-30/P/20/IV+Qb.  

L’acer de les barres per armat serà de tipus B-500S. Les principals característiques 

d’aquest tipus d’acer son: 

• Resistència característica (fYK) de 500 N/mm2 

• Resistència de càlcul (fYD) de 435 N/mm2 ja que: ��� = ����� = 5001,15 = 435 �/��� 

Caseta de control 

D’acord amb l’Article 37.3.2 de la EHE-08, com la caseta de control estarà sotmesa a 

una classe d’exposició IIa, s’hauran de complir les especificacions següents: 

• Resistència mínima característica (fCK) de 25 N/mm2 

• Contingut mínim de ciment de 275 kg/m3 

• Màxima relació aigua/ciment de 0,60 

 

La resistència de càlcul del formigó en compressió fCD es calcula a partir de la 

resistència característica de projecte i el coeficient parcial de seguretat. ��� = ����� = 201,5 = 13,33 �/��� 

 

El recobriment mínim serà de 15 mm segons la taula 37.2.4.1.a, Recubrimientos 

mínimos (mm) para las clases generales de exposición I y II. Amb la qual cosa el 

recobriment nominal serà igual a 25 mm. 

Amb tot, el tipus de formigó utilitzat serà HA-25/P/20/IIa. 
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L’acer de les barres per armat serà de tipus B-500S, el mateix que el que s’utilitzarà en 

els elements del pretractament i tractament primari. 

III. Dimensionament del tanc imhoff 

El tractament primari de l’EDAR de Castelldans està format per 3 tancs imhoff iguals instal·lats 

en paral·lel. Com els 3 tancs tenen les mateixes característiques tant sols es dimensionarà un. 

El tanc imhoff és un dipòsit de formigó armat de planta rectangular. El formigó armat 

constitueix un material idoni per a la construcció d’aquests dipòsits a causa de la facilitat de 

donar-li forma, el baix cost i la durabilitat d’aquest. A la vegada en instal·lacions de dipòsits 

d’aquestes característiques la principal problemàtica és la seva estanquitat, per la qual cosa 

s’hauran d’utilitzar formigons impermeables i controlar les seves possibles fissures. 

Els elements a dimensionar en aquest tanc imhoff són: les parets exteriors i la llosa de base. 

1. Dimensionament de les parets 

Accions 

El tanc imhoff està enterrat amb la coberta al cota d’urbanització. Amb aquestes 

condicions cal tenir en compte les següent accions en  el moment de dimensionar: 

l’empenta del terreny, l’empenta de l’aigua i el pes propi.  

Pel càlcul de les empentes de terres sobre les parets, es considera un pes específic de 18 

kN/m
3
 i un angle de fricció intern de 30º. El coeficient d’empenta (ka) és el següent: 

�� = 1 − ����1 + ���� = 0,33 

Per l’empenta de l’aigua es considera un pes específic de 10 kN/m
3
. 

El pes propi, és la mateixa estructura, com es tracta de formigó armat s’ha considerat un 

pes específic de 25kN/m
3
. 

Hipòtesis de càrrega 

En els tancs hi ha les següents hipòtesis a considerar. 

• Empenta del terreny amb el tanc buit. 

• Pressió hidrostàtica de l’aigua sense l’empenta del terreny.  

Dades de partida 

En la següent taula es presenta un resum de les dades necessàries pel dimensionament.  
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Taula 2. Característiques del tanc imhoff 

Armats verticals i horitzontal de les parets  

Les armadures vertical i horitzontal de flexió necessàries es determinen amb les 

consideracions de l’estat límit d’obertura de fissures. Segons la taula 5.1.1.2 de la EHE-08, 

l’obertura màxima de fissures admeses per formigó armat de classe Qb és igual a 

w=0,1mm.  

Armadura mínima 

Les quanties geomètriques de les armadures, tant verticals com horitzontals, hauran 

de tenir un valor mínim per tal de prevenir possibles fissures. Com es té que w=0,1 

mm, en flexió, s’agafa un valor emin de 0,002, d’aquesta manera l’armadura mínima 

queda de la següent manera: 

��� = !�� · 1000 · # = 6%��/� 

Armadura vertical 

Totes les parets del tanc imhoff estan encastades amb la llosa de base i amb les altres 

parets als seus extrems. Amb aquesta hipòtesi es calculen els moments produïts per 

l’empenta del terreny i l’empenta hidrostàtica. 

Primer de tot s’ha de calcular el moment en l’encastament de la paret amb la base 

produït per la columna d’aigua que ha de suportar. El moment per metre lineal és el 

següent:  

�&,',� = (&,' · )� · ℎ+  

)� és el pes específic de l’aigua en kN/m
3
 

ℎ+ l’alçada del tanc 6,3 m 

(&,' el coeficient donat per la següent taula.  

Longitud total (L) 7,8 m

Ample (W) 2,7 m

Profunditat (P) 6,3 m

Espessor de les parets (e') 0,3 m

Espessor de la llosa base (e') 0,4 m

Resistència caract. De projecte (fck) 30 N/mm²

Resistència de càlcul a compressió (fcd) 20 N/mm²

Pes propi 25 kN/mm²

Minoració resistència 1,5

Obertura màxima de fissura (w) 0,1 mm

Resistència característica (gyk) 500 N/mm²

Resistència de càlcul (fyd) 435 N/mm²

Minoració resistència 1,15

Aigua 10 kN/m³

Terreny 18 kN/m³

Dimensions Tanc 

Imhoof

Característiques 

del formigó

Característiques 

de l'hacer

Pesos específics
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Taula 3. Relacions h/a pel càlcul de moments 

En aquest cas el valor de “a” serà diferent depenent de quin mur s’estigui mirant si és 

el longitudinal o el tranversal. En el cas del tranversal el valor de (&,' és de 0,03 i pel 

mur longitudinal és de 0,045. Això provoca el següents moments �&,',�,,=76 kN·m/m i �&,',�,-= 112 kN·m/m. 

De la mateixa manera es calcula el moment per metre lineal causat per l’empenta del 

terreny. S’utilitza la següent formula, on la Ka és el coeficient d’empenta activa segons 

la teoria de Rankine i és igual a 0,33. 

�&,',� � (&,' " . " )� " *+  

Així doncs s’obtenen els següents valors: �&,',,,,=24 kN·m/m i �&,',,,-=37 kN·m/m. 

Si es comparen les dues hipòtesis de càrrega es veu que la primera obté un moment 

més elevat, així doncs s’utilitzarà aquesta per tal de procedir al dimensionament de 

l’armat.  

Per obtenir l’armat a flexió amb les consideracions de fissura, cal calcular el factor de 

fissuració k mitjançant la següent formula de càlcul: 

� � 0,6 " �&,',�/1,39 � #1 " #� " 102 

Pels moments deguts a l’empenta hidrostàtica calculats anteriorment s’obtenen uns 

factors de fissuració kl 0,038 kN/m
3
 i kt 0,024 kN/m

3
. 

Consultant el següent àbac s’observa que es podran fer 2 disposicions d’armadura 

diferents segons sigui la paret longitudinal o tranversal. En el cas de la paret 

longitudinal es col·locaran ∅ 20 cada 0,20 metres i en el cas del mur transversal es 

posaran  ∅ 12 cada 0,2m 

A continuació es comprova la secció front a trencament per la paret més gran. Amb el 

següent factor de seguretat:  

�4 � �5�&,' 
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El moment últim es calcula amb la següent expressió: 

�5 � 6 " 7 " 8� " �9: 

On 6 és el moment reduït que es calcula a partir de la quantia mecànica ;: 

6 � ; " /1 � 0,52 " ;1 on ; � <"4
=":"4>? 

El cantell útil a partir del recobriment r i del radi de l’armadura és de 29,5 cm. 

Així la quantia mecànica és 0,21 i el moment últim o moment d’esgotament: 

�5 � 6 " 7 " 8� " �9: � 0,21 " /1 � 0,52 " 0,211 " 7,8 " 34,5� " 20 � 261 �� " �/� 

I per tant s’obté un coeficient de seguretat igual a: 

�4 � 358112 � 2,33 

Com aquest valor és superior a 1,4 que és el que demana la normativa resulta un valor 

acceptable. 

Armat horitzontal 

Per l’armat horitzontal es procedeix de la mateixa forma. Es calculen els moments 

horitzontals produïts per l’empenta hidrostàtica, ja que com ja s’ha explicat 

anteriorment els moments resultants de l’empenta del terreny son inferiors. 

El moment d’encastament de la paret longitudinal amb B � 0,013és: �C,',�,- = (&,',- · )� · ℎ+ = 28�� · �/�  

Per la paret transversal: 

�C,',�,, = (&,',, · )� · ℎ+ = 21,6�� · �/�  

Igual que en l’armat vertical es troba el factor de fissuració k a partir dels moments 

d’encastament. 

Per a la paret longitudinal s’obté un factor de fissuració kl igual a 0,01 kN/m3 i per a  la 

paret transversal un factor de fissuració kt igual a 0,0066 kN/m3. 

Per trobar els valors d’armat necessari es fa servir la següent taula, però com en 

aquest cas els 2 valors són inferiors a 0,02, s’haurà de disposar la quantia geomètrica 

mínima tant per la paret transversal com longitudinal.  

Tot i així a l’armat horitzontal és necessari sumar-li l’armat de tracció degut a 

l’empenta hidrostàtica. Per trobar aquest, primer s’ha de calcular el valor de β. 

En cas del mur longitudinal a l’entrar a la taula amb un valor de 0,8 s’obté un valor de 

β=0,45. 
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�=D = E · ( · ℎ · )2 · FG,�:� = 3,64%��/� 

Aquest armat es distribuirà entre les dues cares de la paret, de manera que resultarà 

una armadura total per a la paret longitudinal de: 

� = ��� � �=D2 = 9,64%��/� 

En el cas del mur transversal s’obté una β=0,4  i un �=D = 1,12%��/� 

De la mateixa manera que en el cas anterior  � = ��� � �=D2 = 7,64%��/� 

 

Taula 4. Taula relacions segons altura i esforços 

 

Comprovació a tallant 

A continuació es comprova si l’espessor de les parets, igual a 0,40 m, es suficient per 

resistir els esforços tallants sense necessitat d’armat transversal, mitjançant la formula 

de la instrucció espanyola. La comprovació que cal realitzar, es: 

�4 " H��I J H95 � 0,18�9 " K1 � L2008 M " N100 " ! " �9OP " 8 

 Amb un valor mínim de resistència a tallant igual a: 
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H�� = 0,075�9 " K1 � L2008 M
+ �Q

" N�9O " 8 

Pel càlcul del cantell útil es suposa un diàmetre de l’armadura de 12 mm, d’on resulta 

un cantell útil de 34,9 cm. 

A continuació es calcula el tallant màxim produït per l’aigua amb la següent expressió: 

H��I =∝" ) " ℎ� 

 Per la paret longitudinal H��I = 32��/�  i per la paret transversal   

H��I = 24,34��/�.  A continuació es calcula Vcu: 

H95 = 0,18�9 " K1 � L2008 M " N100 " ! " �9OP " 8 = 137�/�� 

La comprovació es realitza amb la següent operació: �4 " H��I < H95 com el valor més 

elevat és de 53kN/m i no supera el valor de Vcu no cal disposar armadura transversal en 

el murs. 

Detall de l’armat 

En aquest apartat s’exposa la distribució de l’armadura en els murs, la separació entre 

barres, encoratges i longituds d’empalmament.  

La separació de les barres ha de complir uns requisits segons la EHE-08. 

S > U 20��1,25 àW�8 �àX�� 25 ��Y �àX�� 20 ��  

S < U 30 %�#�Z#��[W 8# \( Z\(%( 40 %� 

Pel mur longitudinal s’ha trobat el següent armat: 

 Armat vertical 

 Es col·loquen φ 20 cada 20 cm 

Armat horitzontal 

Com s’ha trobat anteriorment que només es necessita l’armat mínim, aquest 

es calcula amb la següent expressió: 
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� � * " ]��� + �=D2 ^∅ = 66 

S = 7 − � " ∅ − 2 " W/� � 1) = 14%� 

Al ser aquesta separació menor que el valor mínim, es considera valida. Així es 

col·locaran φ 12 cada 14 cm 

Per la paret transversal es té: 

Armat vertical 

 Es disposaran ∅ 12 cada 0,2m 

Armat horitzontal 

Com s’ha trobat anteriorment que només es necessita l’armat mínim, aquest 

es calcula amb la següent expressió: 

� � * " ]��� + �=D2 ^∅ = 18 

 Això equival a una separació cada 14 cm, així es té φ 12 cada 14 cm 

Ancoratge i longitud d’empalament 

En aquest cas com les dimensions del tanc són inferiors a 12 metres, que és la longitud 

estàndard de les barres d’acer, no serà necessari l’empalmament de barres, per 

aquesta raó no es calcula. 

Donat que la resistència característica del formigó es fck = 30 MPa i que l’acer utilitzat 

es B500S, el coeficient m donat per la EHE-08 es igual a 1,3 segons la taula 69.5.1.2.a. 

Com les barres empleades són ∅ 20, la longitud bàsica d’ancoratge serà: 

_= = � " ∅� = 520�� > 500 = �̀ O20 · ∅ 

Així la longitud d’ancoratge neta és: 

_= = 1,4 " E " �G�G,a'�- = 127�� < b _=3 = 173��10 · ∅ = 200��150��  

Es pren doncs la longitud de 173 mm com a longitud d’ancoratge neta. 
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Armats verticals i horitzontal de la llosa de base 

Les armadures de la llosa de base tenen un dimensionament diferent segons sigui 

l’armat inferior o superior. 

Armadura inferior 

Armat a flexió 

Les armadures inferiors de la placa de fons es poden determinar a partir dels moments 

unitaris (per unitat de longitud de la placa) originats per l’empenta de terres, mes els 

originats pel pes propi del dipòsit buit, no tenint en compte generalment el pes de la 

solera. 

Per el cas de dipòsits de mida petita o mitjana, es a dir el nostre cas, els moments 

sobre la solera deguts al pes propi de la paret poden avaluar-se, del costat de la 

seguretat, mitjançant les formules següents: 

��' � 0,1 · Z · /( � 7) 

�=' = 0,1 · Z · /( � 7) · �=  en cas a<b 

En el cas que ens ocupa l’espessor de la base serà de 40 cm i els moments són els 

calculats a continuació: 

��' = 73,7 ����/� 

� � 0,6 · ��'/1,39 − #c1 " #′� " 102 = 0,027 

Entrant a la taula que s’ha consultat anteriorment pel dimensionament dels murs es 

troba que es necessiten φ 12 cada 20 cm. Tot i així s’ha de comprovar que es compleixi 

l’armat mínim de la llosa. 

��� = 0,1 · 1000 · #c = 8%��/� 

Així doncs es té que l’armadura mínima necessària és de 8cm
2
/m. Per l’altre costat es 

troba que només és necessària l’armadura mínima, així que es col·locarà la mateixa 

quantia. A continuació es calcula l’armat a tracció simple 

Armat a tracció 

L’armat a tracció serà el que estarà sotmès als esforços originats per la pressió 

hidrostàtica. En aquest primer de tot es busca el valor de E4, en el cas del projecte 

s’obtenen uns valors segons sigui el costat longitudinal o transversal de 0,45 i 0,37. 

L’armat necessari es calcula amb la següent formula: 

�=4 � E4 " *� " )2 " FG,�:� = 2,21%��/� 



Annex nº10: Càlculs estructurals 

12 

 

��4 = E4 · ℎ� · )2 · FG,�:� = 2,64%��/� 

Armat total 

L’armat total queda de la següent forma: 

��,efe = �� � ��42 = 10,64%��/� 

�=,efe = �= � �=42 = 10,21%��/� 

Separació de les barres 

Per l’armadura del costat a: fi 16 

� � 7 " g��,efeh∅ = 41 

S = 7 − � · ∅ − 2 · W(� − 1) = 16 %� 

Per l’armadura del costat b: 

� = 7 · g�=,efeh∅ = 15 

S = 7 − � · ∅ − 2 · W(� − 1) = 14 %� 

Ancoratge i longitud d’empalmament 

Com no hi ha cap dimensió superior ni que s’aproximi a la longitud de 12 metres que 

és la comercial per les barres d’acer no hi haurà empalmament en l’estructura, així 

doncs no s’especifiquen en aquest apartat.  

Pel que fa a la longitud d’empalmament és calcula amb la següent expressió: 

_� � B " _=, ',� 

El coeficient α depèn de la distància transversal entre empalmaments i del percentatge 

de barres que es solapen en la mateixa secció. S’extreu de la taula 69.5.2.2 de la EHE-

08. 

Per trobar Lb,neta  es fa servir la formula expressada a continuació. 
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_= = 1,4 " E " �G�G,a'�- = 160�� < b _=3 = 190��10 · ∅ = 160��150��  

En aquest cas es pren la distància de 190 mm.  

La distància transversal entre empalmaments és en realitat la separació entre barres, 

que en el cas de l’armadura paral·lela a b es igual a 21,2 cm i es doncs superior al valor 

10∅.  Amb aquesta consideració , segons la taula 69.5.2.2 es troba B = 1.3. La longitud 

de solapament es doncs: 

_G = B · _=, ',� = 1,3 · 190 = 247�� 

Finalment, cal afegir que per l’armadura paral·lela al costat a les patilles de les barres 

tindran una longitud igual a 10∅, és a dir igual a 160 mm. 

Armadura superior 

Armadura a flexió 

L’armadura superior de la placa de fons es determina a partir dels moments 

d’encastament de les parets adjacents obtinguts amb el dipòsit ple, ja que ambdós 

moments s’han d’equilibrar. 

Per una banda es té: 

��' � �&,',�,- = 112�� · �/� 

� = 0,012 → ��� = 9,64 %��/� 

I per l’altra 

�=' = �&,',�,, = 75,6�� · �/� 

� = 0,0067 → ��� = 8 %��/� 

Armat total 

A aquestes armadures serà necessari afegir l’armat de tracció simple, el valor del qual 

és el mateix que en el cas de l’armadura inferior, amb el que resulten les armadures 

totals següents: 

��,efe = �� � ��42 = 11,85%��/� 

�=,efe = �= � �=42 = 10,64%��/� 

Amb el nombre de barres es procedeix de la mateixa manera que els cops anteriors, 

tenint en compte que es tracta de ∅16, s’obté: 

Pel costat a: 42 barres ∅16 cada 15 cm 
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Pel costat b: 16 barres ∅16 cada 15 cm  

L’ancoratge és el mateix que l’armadura inferior és a dir 247 mm.  

IV. Dimensionament del pretractament 

Dins la fase de pretractament s’inclouen el sobreeixidor d’entrada i el canal de desbast. Es 

tracta tanmateix, com en el cas del tanc imhoff, de dipòsits de secció rectangular. 

En el dimensionament s’haurà de diferenciar els dos elements, ja que en ells l’alçada de 

l’aigua es diferent. A mes, les seves dimensions, es a dir l’alçada, l’amplada i la longitud, 

també canvien. 

Dimensionament de les parets 

Les accions a tenir en compte per dimensionar les parets són comunes en els  

sobreeixidors i el canal de desbast, i són l’empenta del terreny i l’empenta hidrostàtica 

de l’aigua residual que hi circularà. 

Casos de càrrega 

S’han de considerar dues hipòtesis de carrega. La primera és l’empenta del terreny 

sense  aigua circulant per l’interior del sobreeixidor i el canal, i la segona es la pressió 

hidrostàtica de l’aigua residual sense l’empenta de terres 

Dades de partida 

Dimensionament 
sobreeixidor 

Longitud (b) 0,46 m 

Ample (a) 0,5 m 

Alçada (h) 0,31 m 

Espessor de les parets (e ) 0,1 m 

Espessor de la llosa de base 
(e') 0,1 m 

Dimensions canal 
de desbast 

Longitud (b) 1,5 m 

Ample (a) 0,26 m 

Alçada (h) 0,12 m 

Espessor de les parets (e ) 0,1 m 

Espessor de la llosa de base 
(e') 0,1 m 

Taula 5.Dades partida pretractament 

Armats verticals i horitzontals de les parets 

Com anteriorment, el dimensionament de l’armadura vertical i horitzontal a 

flexió es determina amb les consideracions de l’estat límit d’obertura de 

fissures. Es recorda  que l'obertura màxima de fissures w admesa per formigó 

armat de classe Qb és igual a 0,1 mm. 

 Armadura mínima 
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Primer de tot, es calcula la quantia geomètrica mínima d’acer, necessària per 

prevenir possibles fissures degudes a la retracció i a les variacions de 

temperatures. Aquesta val: ��� � !�� " 1000 · # = 4%��/� 

Armat vertical 

En aquest cas també es calcula de la mateixa forma que el tanc imhoff, primer 

es mira el moment per metre lineal produït per l’empenta del terreny i 

l’empenta hidrostàtica. 

�&,',� = (&,' · )� · ℎ+  

�&,',, = (&,' · .� · ), · ℎ+  

En el cas del sobreeixidor està 0,31m per davall de la cota del terreny. Amb les 

seves mesures s’obté un  (&,'=0,073 que en el cas longitudinal és el més 

desfavorable i un �&,',� = 193 � · �/�. Aquest valor és molt baix i la paret 

transversal també ho serà encara més, pel mateix fet els mòduls de fissuració 

també ho seran degut a la poca altura de les parets. 

Aquest mòduls de fissuració són inferiors a 0,02 kN/m
3
 per la qual cosa en 

ambdós casos disposarà només l’armadura mínima que és 4cm
2
/m. 

En el cas del canal de desbast, com l’altura no supera l’altura del sobreeixidor 

implica que els moments que puguin esdevenir encara seran inferiors, fent que 

també només sigui necessària l’armadura mínima.  

Armat horitzontal 

Amb l’experiència dels càlculs realitzats a l’apartat anterior, es pot afirmar que 

tant en l’arqueta del sobreeixidor com en el canal de desbast no es produiran 

grans sol·licitacions a l’estructura. Per tant, el dimensionament de l’armadura 

horitzontal a flexió es pot fer directament a partir de la quantia mínima d’acer, 

ja que en el cas de l’armadura vertical l’acer calculat segons les sol·licitacions 

era molt inferior al mínim exigit per la instrucció. 

No obstant, a aquesta armadura horitzontal seria necessari sumar-li l’armat de 

tracció degut a l’empenta hidrostàtica. Però degut a les petites dimensions del 

dipòsit i el fet que l’alçada màxima de l’aigua no assolirà els 0,30 m, aquesta 

armadura assoleix valors que es poden menysprear (de l’ordre del mm2/m) i 

que l’armadura mínima pot absorbir perfectament. 

Per tant, es disposarà finalment com a armadura horitzontal en tot el 

pretractament l’armadura mínima exigida, es a dir 4 cm2/m. 

Comprovació a tallant 
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Degut a la geometria del pretractament, tant a la poca profunditat de les 

parets i la llargada de les parets es pot deduir que aquestes parets no estaran 

sotmeses a grans esforços de tallant, cosa que si a la vegada se li afegeix que 

les parets tenen un grossor de 0,1 metres es dedueix que no serà necessari la 

disposició d’armadura transversal. 

Separació de les barres cas sobreeixidor 

S’han de complir les següents característiques en la separació de les barres 

S > U 20��1,25 àW�8 �àX�� 25 ��Y �àX�� 8 ��  

S < U 230 %�#�Z#��[W 8# \( Z\(%( 10 %�12 %�, �#j[�� 7(WW#�  

� = 7 · g��,efeh∅ = 4 

S � 7 � � " ∅ − 2 " W/� � 1) = 10,5 %�  
En principi la normativa especifica que la separació no pot ser superior a 10 cm 

segons les dades de la paret, però en aquest cas degut a la poca diferencia es 

deixarà aquesta disposició calculada. En el cas de l’armat horitzontal s’arriba a 

la mateixa conclusió, col·locant 2 barres de 8 mm de diàmetre. 

Separació de les barres cas canal desbast 

Les dimensions similars entre les dues estructures fa que finalment s’arribi a la 

mateixa disposició de les armadures és a dir ∅8 cada 10 cm. 

Dimensionament de la llosa de base 

Tal i com s’ha argumentat en l’apartat anterior, no es preveu que les sol·licitacions a 

les que es veu sotmesa la llosa de base del sobreeixidor i del canal requereixi una 

armadura superior a la mínima exigida per la instrucció. La llosa de la base tindrà, per 

ambdós dipòsits rectangulars, un gruix de 10 cm i la quantia d’acer mínima serà igual a 

4 cm2/m. 

Igual que en el cas de les parets, al ser la mínima i al tenir unes dimensions molt 

reduïdes es col·loca un ∅8 cada 10 cm. En cas que per les dimensions no sigui possible 

la col·locació del nombre de barres necessaris es col·locarà les possibles, ja que per les 

sol·licitacions que pot estar sotmesa la llosa no hi haurà cap impediment del correcte 

funcionament.  
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I. Introducció 
 

La finalitat del present annex és que tots els punts característics de l’obra tinguin unes 

coordenades XY referides a uns eixos definits. 

II. Replanteig 
 

Els punt de replanteig de la planta general de l’estació depuradora es poden consultar en 

el Document Núm. II del projecte, al Plànol nº9 Replanteig. 

1. Col·lector d’arribada 

En el plànol en planta del col·lector d’arribada (veure Plànol nº6 del Document núm. II) es 

pot apreciar com el seu traçat està configurat per una successió de segments rectes on els 

pous de registre en són els seus extrems o bé també, en cas de grans longituds, el seu punt 

mig. 

El col·lector queda perfectament definit i situat en el terreny amb les coordenades 

d’aquests punts, és a dir dels pous de registre, a més de les coordenades del punt d’inici i 

del punt final. Aquests punts característics venen representats al mencionat Plànol per 

cercles. Cada cercle té com a centre un dels diferents punts característics i s’ha enumerat 

amb una lletra diferent, la qual està situada a l’interior. 

2. Punts de definició de la planta 

Es procedeix igual que en el cas del col·lector, els diferents elements de la planta general 

de l’estació depuradora s’han de poder ubicar perfectament en el terreny. En aquest cas 

en el Document Núm. II, al Plànol nº9, Replanteig, s’ha llistat les coordenades UTM dels 

punts característics que permeten definir i situar perfectament tant el perímetre de l’EDAR 

com els seus elements i instal·lacions interiors. 

Els elements que es s’han definit en l’interior són: canonades, arquetes, vèrtex tant dels 

aiguamolls com dels tractament primari i pretractament i diferents elements per procedir 

al tractament de les aigües residuals. 

A la següent taula es llisten les coordenades UTM de tots aquests punts característics, tant 

interiors com perimetrals. Venen dotats d’un codi per tal que puguin ser identificats 

segons a la tipologia d’element al a que pertanyen. 
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  Punt x-UTM y-UTM Cota Descripció 

P
re

tr
a

ct
a

m
e

n
t 

S01 312495,72 4596003,04 327 Sobreeixidor 

S02 312495,74 4596002,35 327 Sobreeixidor 

S03 312494,05 4596002,33 327 Sobreeixidor 

S04 312494,06 4596003,08 327 Sobreeixidor 

D01 312490,57 4596003,94 326,8 Desarenador 

D02 312490,62 4596000,99 326,8 Desarenador 

D03 312482,32 4596003,94 326,7 Desarenador 

D04 312482,32 4596001,99 326,7 Desarenador 

T
ra

ct
a

m
e

n
t 

p
ri

m
a

ri
 

A01 312479,66 4596002,41 326,6 Arqueta tancs 

T1 312481,99 4596007,76 326,6 Tanc Imhoff 

T2 312482,36 4596016,93 326,6 Tanc Imhoff 

T3 312478,14 4596007,95 326,6 Tanc Imhoff 

T4 312478,79 4596017,17 326,6 Tanc Imhoff 

T5 312474,97 4596008,05 326,5 Tanc Imhoff 

T6 312475,35 4596017,31 326,5 Tanc Imhoff 

T7 312471,44 4596008,23 326,5 Tanc Imhoff 

T8 312471,87 4596017,45 326,5 Tanc Imhoff 

A02 312473,78 4596019,78 326,4 Arqueta sortida tanc 

T
ra

ct
a

m
e

n
t 

se
cu

n
d

a
ri

 

A03 312467,35 4596020,01 326,3 Arqueta divisió aigüamolls 

A04 312461,2 4596043,45 326,2 Arqueta entrada aigüamoll 1 

AG01 312461,49 4596058,97 326,3 Primer aigüamoll 

AG02 312460,07 4596023,89 326,3 Primer aigüamoll 

AG03 312424,68 4596025,36 326,3 Primer aigüamoll 

AG04 312426,08 4596060,55 326,3 Primer aigüamoll 

A06 312424,95 4596043,74 325,8 Arqueta sortida aigüamoll 1 

A05 312459,13 4995497,1 326,2 Arqueta entrada aigüamoll 2 

AG05 312459,53 4596014,65 326,3 Segon aigüamoll 

AG06 312458,01 45959795 326,3 Segon aigüamoll 

AG07 312422,58 4595986,98 326,3 Segon aigüamoll 

AG08 312424,08 4596016,14 326,3 Segon aigüamoll 

A07 312422,95 4595498,87 325,8 Arqueta sortida aigüamoll 2 

A08 312421,75 4596020,97 325,8 Arqueta divisió aigüamolls 

A09 312419,81 4596043,34 325,6 Arqueta entrada aigüamoll 3 

AG09 312420,15 4596059,86 325,7 Tercer aigüamoll 

AG10 312418,66 4596024,65 325,7 Tercer aigüamoll 

AG11 312383,26 4596026,16 325,7 Tercer aigüamoll 

AG12 312384,7 4596061,36 325,7 Tercer aigüamoll 

A11 312383,59 4596043,8 325,3 Arqueta sortida aigüamoll 3 

A10 312416,83 4595999,76 325,6 Arqueta entrada aigüamoll 4 

AG13 312417,1 4596015,98 325,7 Quart aigüamoll 

AG14 312415,69 4595980,8 325,7 Quart aigüamoll 

AG15 312380,23 4595982,3 325,7 Quart aigüamoll 

AG16 312381,6 4596017,55 325,7 Quart aigüamoll 
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A12 312380,67 4596001,32 325,3 Arqueta sortida aigüamoll 4 

U
n

io
n

s 

A13 312376,92 4596044,12 325,4 Unió cabals 

A14 312374,01 4596001,6 325,4 Unió cabals 

A15 312375,63 4596022,74 325,4 Unió cabal total tractament 

A16 312375,24 4596021,75 325,4 Unió by-pass 

A17 312375,24 4596021,75 325,4 Unió sobreeixidor 

A18 312466,95 4596018,47 326,3 Arqueta 

P
e

ri
m

e
tr

e
 E

D
A

R
 

P1 312507,06 4596008,74 326,9 Perimetre EDAR 

P2 312504,95 4595999,46 327 Perimetre EDAR 

P3 312454,28 4595976,35 327 Perimetre EDAR 

P4 312424,42 4595971,61 327 Perimetre EDAR 

P5 312369,31 4595972,71 324,5 Perimetre EDAR 

P6 312367,87 4596068,6 325,3 Perimetre EDAR 

P7 312473,01 4596061,74 327,5 Perimetre EDAR 

C
a

se
ta

 C1 312498,56 4596021,74 327 Caseta control 

C2 312496,67 4596019,75 327 Caseta control 

C3 312500,86 4596012,94 327 Caseta control 

C4 312504,49 4596014,28 327 Caseta control 

E
n

tr
a

d
a

 

E1 312490,14 4596051,94 326,9 Entrada EDAR 

E2 312499,9 4596044,29 326,9 Entrada EDAR 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

Annex nº12: Expropiació i serveis afectats 



  



 

Índex 
I. Introducció ........................................................................................................................ 1 

II. Afeccions a terrenys .......................................................................................................... 1 

1. Consideracions prèvies .................................................................................................. 1 

2. Expropiacions definitives .............................................................................................. 1 

3. Imposició de servituds de pas ....................................................................................... 2 

4. Zona d’ocupació temporal ............................................................................................ 2 

5. Valoració econòmica ..................................................................................................... 3 

III. Afeccions a serveis ........................................................................................................ 3 

1. Consideracions prèvies .................................................................................................. 3 

2. Conclusions ................................................................................................................... 3 

 

 



 



Annex nº12: Expropiació i serveis afectats 

 1  

 

I. Introducció 

Aquest apartat té com a objectiu inicial definir, amb tota la precisió possible, els terrenys 

que són estrictament necessaris per la correcta execució de les obres contemplades en el 

projecte, i en segon lloc, donar a conèixer el valor econòmic dels bens i drets que són 

d’ocupació necessària. 

La zona afectada per el present projecte és la definida pel traçat dels col·lectors i la 

implantació de la depuradora, incloent les franges laterals i les àrees d’ocupació temporal. 

També serà considerada la ocupació de terreny corresponent a les obres d’ampliació i 

connexió de la xarxa de sanejament. 

Tots els terrenys afectats estan dins del terme municipal de Castelldans. 

II. Afeccions a terrenys 

1. Consideracions prèvies 

Per tal de dur a terme l’execució del projecte de l’EDAR i dels col·lectors al nucli urbà 

de Castelldans, és necessària l’ocupació dels terrenys afectats per les obres. Per a això, 

s’ha elaborat aquest annex un inventari dels béns i drets afectats, que permetrà 

tramitar l’expedient d’Expropiació Forçosa.  

Es consideren tres tipus d’afeccions del sòl: expropiacions definitives, servituds de pas i 

ocupacions temporals. 

2. Expropiacions definitives 

L’expropiació definitiva són els terrenys que seran ocupats durant la fase de 

construcció i la fase d’explotació de la infraestructura. 

L’expropiació definitiva és de caràcter permanent i la declaració d’utilitat pública o 

d’interès social del terreny serà efectuada per l’Administració competent o bé estarà 

implícita en l’aprovació del projecte constructiu. 

Els terrenys on s’executa l’expropiació definitiva són els terrenys on s’ubicarà la planta 

depuradora. Per altra banda, encara que la totalitat del traçat del col·lector es troba 

enterrat, serà també necessari realitzar l’expropiació dels elements funcionals i de les 

instal·lacions permanents, és a dir els pous de registre projectats al llarg del eix del col 

lector. 

Pel que fa al pas de la carretera, la carretera C-232,com s’ha comentat en l’annex 

d’anàlisi d’alternatives, està situada en terraplè, s’utilitzarà un pas subterrani que hi ha 

a la zona pel pas de l’aigua d’escorrentia i de la fauna per tal de poder passar el 

col·lector i d’aquesta manera no haver d’afectar en cap moment el trànsit ni haver de 

fer treballs externs en la modificació del paviment. 
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L'expropiació dels terrenys resultants de l'aplicació dels criteris i paràmetres 

anteriorment exposats afecta una superfície total de 13550,9 m
2
, que corresponen en 

la seva totalitat a terrenys rústics. 

3. Imposició de servituds de pas 

Es defineix com a zona de servitud aquella necessària per a dur a terme la conservació 

de la infraestructura. En el cas d’aquest projecte, s’inclouen la franja perimetral del 

col·lector d’entrada, del canal de desguàs i del col·lector de sortida. 

Dins la zona de servitud, els usos queden limitats per evitar l’afectació a les 

infraestructures. Aquestes limitacions són: 

• No s’hauria de realitzar cap tipus d’obra, construcció o edificació, ni tampoc cap 

tipus d’instal·lacions de canonades o altres serveis temporals, encara que siguin 

temporals, ja que es podria comprometre el bon estat i funcionament dels 

col·lectors. 

• Evitar els treballs de llaurat o similars i qualsevol activitat que comporti l’excavació 

del terreny a una profunditat superior als 50 cm, així com la plantació d’arbres i 

arbusts. 

• S’ha de permetre el lliure accés del personal i equips necessaris a fi de mantenir, 

reparar o renovar els col·lectors, amb l’abonament, si s’escau, dels danys 

ocasionats. 

La superfície afectada per la servitud de pas estan constituïdes per franges d’amplada 

total de 4 m, dels quals hi ha 2 metres a banda i banda de l’eix central de la canonada. 

Aquesta ocupació de servituds afecta una superfície total de 1600m
2
. 

4. Zona d’ocupació temporal 

La zona d’ocupació temporal ve definida per l’espai que resulta estrictament necessari 

ocupar per dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el present 

projecte i per un espai de temps determinat, generalment coincident amb el període 

de finalització d’execució de les mateixes. 

Els terrenys ocupats temporalment, i en especial els d’ús públic, seran desocupats en 

el menor temps possible un cop finalitzada l’obra per produir la mínima afectació 

possible.  

En aquest projecte, l’amplada d’aquesta ocupació temporal serà igual a 4000 metres 

en el cas de les canonades soterrades. L’espai destinat a les instal·lacions, a la 

maquinària i a les provisions generals de l’obra es localitza pròxim a l’aiguamoll de 

l’estació depuradora i ocupa un espai de 300 m
2
. 

El total ascendeix a 4300 m
2 
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5. Valoració econòmica 

Per realitzar la valoració econòmica de les afeccions del sòl, s’han definit les diferents 

superfícies necessàries i utilitzat els preus estimatius corresponents al sòl rústic de 

tipus agrari. A continuació, la taula recull tota la informació sobre la valoració 

pressupostària d’aquests terrenys afectats. 

Tipus d'afectació 

Total 

Paràmetre 

Expropiació 
definitiva 

Servitud 
de pas 

Ocupació 
temporal 

Superfície 13550,9 1600 4300 19450,9 

Preu (€/m^2) 0,8 0,2 0,1   

Cost (€) 10.841 320 430 11.591 

Taula 1. Superficies afectades 

Les expropiacions i ocupacions de terrenys afectats per la construcció de l’EDAR i dels 

col·lectors del municipi de Castelldans s’han valorat en un total de ONZE MIL CINC-

CENTS NORANTA-UN EUROS (11.591€). 

III. Afeccions a serveis 

1. Consideracions prèvies 

En aquest apartat es descriuen els possibles serveis (llum, proveïment d'aigua potable, 

clavegueram, telefonia) amb els quals la construcció de la planta pot entrar en 

conflicte, podent provocar una desviació provisional o definitiva dels mateixos, amb la 

finalitat de que l’obra es pugui portar a terme garantint la seguretat dels treballadors i 

alhora, assegurant el servei constant i eficient de cadascun dels serveis. 

En cas d’afecció, s’hauria de dur a terme una desviació provisional o definitiva del 

servei afectat, amb la finalitat de que l’obra es pugui portar a terme garantint la 

seguretat dels treballadors i, alhora, assegurant el servei constant i eficient de 

cadascun dels serveis. 

2. Conclusions 

En cap de les xarxes existents, degut a les obres o emplaçament de la nova estació 

depuradora, es preveu que hi hagi afectació (electricitat, gas, aigua potable o 

telefonia) segons dades facilitades per l’Ajuntament. Per tant, el cost de les afectacions 

als serveis és inexistent. 

S’adjunta el plànol de la xarxa elèctrica, on el cablejat està representat amb color lila, 

en el cas de la telefonia i l’aigua d’abastament, els serveis venen des del nord-est de la 

població i la telefonia també passa per la C-232, però en cap cas per la parcel·la de 

l’EDAR. 
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Figura 1. Xarxa elèctrica Castelldans 
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I. Introducció 

En el present Annex s’expliquen, el conjunt d’actuacions per tal de posar en marxa l’EDAR 

del municipi de Castelldans, per tal d’assegurar que aquesta funcioni de la manera més 

òptima, a la vegada també es busca la màxima higiene tant pels elements de l’Estació 

Depuradora com els operaris que hi puguin treballar. També és de vital importància els 

diferents controls analítics i el tractament de dades que se’n pot extreure per tal de poder 

comprovar el bon funcionament de la planta.  

Tot això relacionat amb la valoració dels costos anuals que tindrà l’EDAR en bon punt 

aquesta es trobi en fase d’explotació, aquests costos seran els referents a tractar les aigües 

residuals del municipi de Castelldans, perquè un cop en l’efluent tinguin les qualitats 

desitjades.  

II. Manteniment de la Planta de tractament 

Tot i que el tractament de les aigües residuals mitjançant la depuració per aiguamolls 

construïts sigui dels procediments que impliquen una simplicitat operativa més important, 

no eximeix a l’explotador de l’EDAR de portar a terme un manteniment constant pel 

correcte funcionament de l’EDAR. La persona encarregada ha d’estar familiaritzat amb el 

procés i ha de ser capaç de poder interpretar els possibles símptomes de mal 

funcionament així com la presa de decisions.  

El manteniment de l’EDAR se centra en dos aspectes fonamentals: 

• Cura de l'obra civil: neteja de la unitat de pretractament, i de tractament 

primari, tanques, camins, jardineria,... 

• Detecció de problemes de funcionament i adopció de les mesures correctores. 

Aquests dos punts del manteniment son complementaris, ja que la deixadesa de l’obra 

civil, condueix a problemes de funcionament. 

1.  Posada en funcionament 

Aiguamolls construïts 

A continuació s’indiquen recomanacions a seguir per tal d’assegurar la posada en 

funcionament l’estació depuradora. 

Plantació de macròfits 

El correcte funcionament recau en la major part en la correcta plantació dels 

macròfits, arribar a una bona cobertura vegetal és relativament simple; no obstant, 

s’han de respectar una sèrie de principis que es detallen seguidament. Abans de la 

plantació és convenient que el contractista hagi fet les proves de impermeabilitat. En 
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cas contrari, si es detecten punts o zones permeables després de la plantació, la seva 

reparació serà més costosa. 

• La plantació optima del canyís seria durant la primavera, per tal de poder 

veure el creixement vegetal de la millor manera possible, no obstant també es 

pot realitzar aquesta plantació en les altres estacions de l’any, però s’ha de 

tenir en compte que el creixement vegetal en aquest cas no serà evident fins la 

següent temporada. Sempre es faran servir plantes que provenen de 

proveïdors qualificats. 

• El nivell de cobertura arribat depèn especialment de la densitat de la plantació. 

Si la plantació és per exemple 3 plantes /m2, la cobertura al final de l’època de 

creixement pot ser l’adequada. En qualsevol cas, l’experiència prèvia en 

aiguamolls construïts indica que l’abast d'una bona cobertura pot retardar-se 

durant 1 o 2 anys en el cas dels aiguamolls de flux subsuperficial. 

Preparació del sòl 

Per tal de garantir el bon creixement de les plantes, en el moment de fer la plantació el 

sòl haurà de ser esponjós, en cap cas estarà compactat, i s’assegurarà que aquest sòl 

estigui humit durant tota l’explotació, per evitar l’assecament de les arrels i el possible 

creixement de males herbes. 

Aigua a utilitzar  

L’addició de l’aigua residual tractada en aquest sistema és recomanable iniciar-la a 

partir de que es vegi que les plantes han crescut una mica. D’aquesta forma es 

garanteix un mínim de creixement de les plantes abans de començar a afegir aigua 

amb una salinitat elevada, que pot afectar al desenvolupament de les plantes. Durant 

la posta en funcionament del sistema es recomana utilitzar aigua potable; en el cas 

que això no sigui possible, s’ha de tenir en compte que l’aigua residual pot afectar al 

creixement de les plantes i fer que sigui més lent.  

2.  Cura de l’obra civil 

L’operador de la planta s’encarregarà del correcte manteniment de l’obra civil. Aquest 

manteniment de l’obra és fonamental pel correcte funcionament de la l’EDAR, en cas 

contrari podria succeir que no s’arribés a la qualitat de l’aigua desitjada en l’efluent, 

causant perjudicis en el Medi. Per aquesta raó l’operador de la Planta haurà de ser 

conscient de la seva responsabilitat. 

Reixes de desbast 

Els sòlids atrapats per la reixa son eliminats periòdicament, i s’acumulen en un 

contenidor, des d’on han de ser retirats per l’operador en un altre contenidor. S’han 

de retirar al menys un cop al dia. Aquesta tasca la realitzarà l’operari contractat. 
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Els sòlids s’acumularan en un contenidor i s’hauran d'entregar de manera periòdica, 

preferiblement cada dia, a l’abocador municipal d’escombraries. 

Tanc Imhoff 

Per garantir el correcte funcionament del Tanc Imhoff s’hauran de retirar els fangs 

acumulats cada 6 mesos. Ja que la producció de fangs s’ha calculat de forma 

aproximada que depèn de la qualitat de les aigües d’arribada a l’EDAR, s’haurà de 

revisar la producció de fangs mensualment, per tal que en cas necessari es procedeixi a 

la seva extracció. Aquest procediment és necessari per tal de garantir el correcte 

funcionament del tanc imhoff. 

Arquetes de repartiment i canonades 

La inspecció de cada un d’aquests elements es realitzarà diàriament per tal de retirar 

plàstics, fulles, draps i, en general, qualsevol matèria que faciliti possibles obstruccions. 

Desarenador 

En el desarenador té lloc la decantació dels sòlids pesants que s’acumulen al fons del 
canal de desbast. Aquesta sedimentació indica un bon funcionament del desarenador. 
L’operador haurà d’encarregar-se de tant de retirar els sòlids dipositats en el fons del 
canal, amb la mateixa freqüència amb la qual es neteja la reixa de gruixuts, com de 
realitzar periòdicament una inspecció visual de l’estat del desarenador . 

Recollida de macròfits 

No es preveu un manteniment abans dels 2 o 3 anys posteriors a la posta en 

funcionament del sistema de tractament. La recollida dels macròfits s’ha de realitzar 

segons el percentatge de la cobertura vegetal i en el moment de la seva mort (una 

vegada a l’any, normalment a la fi de la tardor), recollint tan sols la part superior de la 

planta i la capa de matèria orgànica acumulada en la superfície del substrat; d’aquesta 

forma s’evita l’aportament de matèria orgànica a l’aigua que circula pels aiguamolls.  

Als aiguamolls de flux subsuperficial no és necessària el buidat dels llits. 

Talussos 

És un dels punts més delicats del manteniment de l’EDAR, ja que es poden degradar de 

diferents maneres, aquesta degradació podria aportar sediments no desitjats als 

aiguamolls construïts o altres tipus de materials que dificultarien la seva funció.  

Les causes del deteriorament són diverses, creixement no desitjat de plantes, erosió 

degut a fenòmens meteorològics o possibles caus d’animals. 

L’operador ha d’inspeccionar els talussos per a detectar senyals d’erosió i el possible 

desenvolupament d’esquerdes.  

Actuacions en cas de presentar-se algun dels anteriors problemes: 
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• Reblir les esquerdes amb terra, preferiblement argila. Igualar el terreny i 

compactar-ho. 

• Eliminar les males herbes que vagin creixent. 

Camins, reixa de tancament i altres elements 

La planta depuradora esta rodejada per una tanca metàl·lica, que deixa lliure l'accés al 

vent. Caldrà fer una revisió de la tanca un cop per setmana per detectar danys en el 

filferro o en els postes. En cas que es produeixi un possible deteriorament de la tanca, 

s’haurà d’arreglar immediatament, ja que el recinte ha de quedar ben aïllat a l’entrada 

de persones o animals. 

Els camins d’accés a la planta han d’estar lliures del creixement de plantes i de 

formació de tolls d’aigua.  

Els camins interiors s’han de mantenir sempre lliures de males herbes. Si s’hi 

produeixen esquerdes o desperfectes ocasionats per les pluges, cal reparar-los de 

manera immediata. 

Llibre d’incidències 

Per efectuar els programes de control i manteniment, s’haurà de disposar a l’estació 

depuradora d’un seguit de fitxes o manuals de manteniment per a cada element de la 

planta. 

Totes les incidències o avaries que s’hi produeixin hauran de quedar degudament 

notificades i registrades en aquestes fitxes. 

Aquestes fitxes inclouen: 

• Fitxa històrica de l’element: Conté el programa de manteniment i les dades més 

• importants. 

• Fitxa de manteniment preventiu: Inclou tot tipus de revisions. 

• Fitxa de resolució d’incidències: Comprèn la data de la incidència, la possible 

causa, el temps transcorregut abans de la detecció, el temps transcorregut durant 

la reparació, la data de la nova posada en funcionament i la solució adoptada. 

En un àmbit més general, s’ha de disposar també d’un llibre de registre d’incidències 

d’explotació, on s’inclouran les incidències, les reparacions efectuades, les analítiques i 

mesures realitzades i les operacions de manteniment. 

3. Mesures higièniques 

S’ha de tenir en compte que els treballadors, de la classe que siguin, estaran treballant 

en una planta d’aigües residuals, això implica que s’estigui treballant en una zona amb 

un focus d’infeccions, per aquest motiu és necessari que es prenguin les mesures 

convenients per tal d’evitar possibles riscs per la seva salut.  
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Les mesures de seguretat que s’enumeren a continuació han estat recomanades per 

l’Organització Mundial de la Salut: 

1. Instal·lar aigua corrent, i comptar amb bombones de lleixiu, sabó i tovalloles. 

2. Farmaciola amb el següent contingut: 

• Esparadrap 

• Cotó 

• Alcohol o aigua oxigenada 

• Mercromina o similar 

• Dissolució detergent desinfectant 

• Tisores 

• Pinces 

• Líquid repel·lent per insectes 

3. Roba de vestir pel treball: 

•  Guants de goma 

•  Botes de goma 

•  Casc 

•  Dos monos 

4. Netejar-se les mans abans de menjar, i menjar únicament en zones 

específicament designades per a aquest us. 

5. Netejar les eines amb aigua neta desprès d’utilitzar-les. 

6. Desinfecta immediatament qualsevol ferida, tall o abrasió. 

7. Assecar-se curosament les mans, calçat i roba abans de manipular equips 

elèctrics. 

8. Usar solament eines especials amb aïllament en els equips elèctrics. 

9. Vacunar-se contra el tifus, tètanus, i altres malalties que recomanen les 

autoritats sanitàries locals. 

10. Rebre informació de primers auxilis. 

4.  Control analític  

Durant l’explotació de la planta caldrà fer un seguiment mínim per tal d’aconseguir una 

avaluació adequada del comportament de la planta de tractament. Aquest seguiment 

es molt important per dues raons: 

• Conèixer l’eficàcia de la depuració en les diferents èpoques de l’any i en els 

diferents aspectes relatius a la qualitat de l’efluent per als seus possibles usos. 
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• Detectar anomalies de funcionament i prendre mesures correctores adequades 

per a evitar-les. 

Mostrejos: metodologia 

El mostreig òptim és la recollida de mostres de forma mensual, per tal de poder veure 

les diferents variacions mensuals, en cas que aquest procediment no fos possible, es 

realitzaria un mostreig en un dels mesos més freds i l’altre en un dels mesos més 

calorosos, ja que d’aquesta manera es tindrien mostres de l’època de major i menor 

rendiment de la Planta.  

Els mostrejos s’han de fer amb una periodicitat setmanal durant almenys cinc 

setmanes situades a la zona central de l’època seleccionada. Les mostres que es 

prendran seran puntuals, compostes o en profunditat, segons el que convingui. Els 

anàlisis les realitzarà l’empresa o institució que el propietari determini. 

Anàlisis i presentació de resultats 

A mesura que passi el temps s’anirà generant una acumulació de resultats 

experimentals. És important que l’empresa o institució que s’encarregui de les anàlisi 

presenti els resultats de manera que siguin fàcils d’interpretar. Es realitzaran mitges, 

intervals de variació, es calcularà la variància, la mitjana, la moda, es calcularà el 

rendiment, i es realitzaran gràfics de barres o de línies per a cada un dels paràmetres. 

Posteriorment, tota aquesta informació s’arxivarà de manera ordenada, clara i 

adequada. 

III. Valoració del cost anual d’explotació de l’EDAR 

1. Introducció 

Per tal de determinar el preu anual de servei s’han analitzat separadament els costos 

fixes i els costos variables. 

Costos fixes: aquells que no depenen del volum d’aigua tractada i que es generen 

independentment del ritme de funcionament de la planta depuradora d’aigües 

residuals. 

Costos variables: aquells que són generats per la contaminació aportada per cada 

metre cúbic d’aigua tractada així com aquells costos d’energia que suposa el flux 

hidràulic del mateix. 

2. Costos fixes 
Personal 

La planta disposarà d’un sol empleat que treballa a mitja jornada. Aquest empleat 

tindrà una formació que asseguri un bon coneixement dels processos que intervenen 

en la depuració de les aigües 

Aquesta persona suposa un cost valorat en 9.000,00 €/any + Seguretat Social (25 %) 
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Cost total personal      11.250,00 €/any 

Conservació i manteniment 

La descomposició dels costos de l’estació depuradora és la següent: 

Obra civil 

Segons experiències en obres similars, el cost de manteniment anual suposa un 1 % del 

cost de la implantació de l’obra civil. 

• Cost material de l’obra civil   578.400,64 € 

• Percentatge del cost de manteniment   1 % 

Cost total manteniment obra civil EDAR                  5.784 €/any 

Varis 

Dins d’aquest capítol s’inclouen els següents conceptes: 

• Material fungible          500,00 € 

• Despeses generals (neteja, insecticides, utensilis de treball, etc...)        1.200,0 € 

Cost total despeses varis             1.700,00 €/any 

Resum costos d'explotació fixos 

Despeses fixes 

Personal               11.250,00 €/any 

Manteniment i conservació              5.784,00 €/any 

Altres               1.700,00 €/any 

 

COST TOTAL DESPESES FIXES                   18.734,00 €/any 

3. Costos variables 
Evacuació de fangs 

Els fangs es transportaran a un abocador per a la seva disposició final. 

El cost d’evacuació incloent-hi càrrega, transport i cànon d’abocament, l’estimem en 

100 €/m3 

El rendiment esperat del Pretractament és el següent: 

• Eliminació del 50 % de la matèria en suspensió (MES); i, 
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• Eliminació del 20 % de la matèria orgànica (MO). 

La càrrega mitja esperada en els pròxims 25 anys és de: 

• 12,5 kg MES/dia 

• 8,4 kg DBO5/dia 

Suposant una densitat de 1,9 Tn/m3 per a la MES y de 1,2 Tn/m3 per a la DBO5, llavors 

el volum anual de sòlids en suspensió a evacuar resulta ser: 

•  6,6 m3 MES/any  

•  7 m3 DBO5/any 

El cost anual d’evacuació de fangs serà llavors d’aproximadament 1.300 €/any. 

Cost total evacuació de fangs de la EDAR    1.300,00 €/any 

4. Resum costos d'explotació variables 
Despeses fixes 

Evacuació de fangs    1.300,00 €/any 

COST TOTAL DESPESES VARIABLES          1.300 €/any 

5. Resum costos d'explotació 
A.- Despeses fixes 

A.1.- Personal           11.250,00 €/any 

A.2.- Manteniment i conservació                   5.784,00 €/any 

A.3.- Varis              1.700,00 €/any 

COST TOTAL DESPESES FIXES               18.734,00€/any 

B.- Despeses variables 

B.1.- Evacuació de fangs   1.300,00 €/any 

COST TOTAL DESPESES VARIABLES                  1.300,00 €/any 

COST TOTAL EXPLOTACIÓ                                20.034,00 €/any 

El volum anual tractat per l’EDAR serà de 85.000 m3/any. Això suposa un cost de tractament 

unitari (per m3) de 0,25 €/m3. 

  



 

 

 



 

 

 

Annex nº14: Urbanització i jardineria 
  



  



Índex 
I. Introducció ........................................................................................................................ 1 

II. Tancament de la parcel·la i accés ...................................................................................... 1 

III. Camins interiors ............................................................................................................ 2 

IV. Drenatge superficial ...................................................................................................... 2 

V. Abastament d’aigua .......................................................................................................... 3 

VI. Impermeabilització ........................................................................................................ 3 

VII. Electricitat i enllumenat ................................................................................................ 3 

VIII. Jardineria ....................................................................................................................... 4 

 

 

  



 



Annex nº14: Urbanització i jardineria 

1 
 

I. Introducció 

En aquest annex es descriuen les actuacions que duran a terme en el recinte de l’EDAR de 

Castelldans per tal d’urbanitzar-la adequadament. Aquests aspectes d’urbanització i 

jardineria són molt importants per tal d’intentar causar el menor impacte paisatgístic 

possible al tractar-se d’una obra a cel obert. A la vegada la transmissió d’una imatge adient 

i estèticament positiva reflecteix el bon manteniment de l’EDAR. 

així doncs els elements que es presentaran són els següents: 

• Accés 

• Pavimentació 

• Drenatge superficial 

• Abastament d’aigua 

• Electricitat 

• Jardineria 

Per a cada un d’aquests elements, i en funció de les seves necessitats funcionals i 

estètiques, es definiran les seves característiques. 

II. Tancament de la parcel·la i accés 

L’accés a l’estació depuradora de Castelldans es realitzarà a partir d’un camí forestal 

existent en l’actualitat. Es tracta d’un camí en bones condicions de pas de vehicles rodats 

pesats, aquest camí té una longitud menor de 100 metres fins a l’EDAR, un cop passats 

aquests 100 metres, es passa a circular per la carretera comarcal C-233 que uneix 

Castelldans i l’Albagés.  

Com l’únic trànsit que s’hi preveu en aquest camí d’accés és el del camió de recollida de 

fangs generats pels tancs imhoff que es recullen cada 6 mesos o el d’algun turisme per 

realitzar el manteniment de la planta, és a dir un trànsit mínim, no es considera necessari 

cap mena d’intervenció sobre aquest i es considera prou resistent per a absorbir les 

càrregues d’aquest trànsit mencionat. Així doncs, un cop construïda l’EDAR, aquest camí 

seguirà tenint la mateixa configuració. 
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Figura 1. Camí d’accés al recinte 

Des d’aquest camí es podrà doncs accedir a la depuradora. S’hi instal·larà una porta 

metàl·lica de doble porta i d’accionament manual que entroncarà per ambdós laterals amb 

el tancament metàl·lic que envoltarà tot el perímetre del recinte. Aquest tancament es 

farà amb una de malla metàl·lica de 2 metres d’alçada, amb subjecció a piquets separats 

cada 3 metres i amb filferros torsors. 

Aquest tancament es fa per a evitar la possible entrada de nens o animals a la planta, 

degut als perills que per a ells això pot comportar. Per altra banda, el tancament de 

l’aiguamoll es fa mitjançant una tanca metàl·lica de simple torsió de color verd. 

III. Camins interiors 

Els camins que transcorren per dins la parcel·la s’ha decidit que es faran de matxaca 0-40, 

ja que és una material que permet un bon drenatge de l’escolament superficial i necessita 

un manteniment molt baix. 

Aquests camins tenen una longitud aproximada de 550metres amb una amplada que va 

des dels 2,5 als 3,5 metres i transcorren pels voltants dels aiguamolls i vora el 

pretractament i tractament primari. 

Per tal d’obtenir una superfície adequada per a poder-hi transitar, serà de vital 

importància anivellar bé el terreny, és a dir, crear una explanada prou llisa abans d’abocar-

hi la matxaca. 

Pel que fa el tram on es preveu la circulació de vehicles pesat per dins la parcel·la, es 

preveu la pavimentació del terreny amb una capa de formigó en massa. 

IV. Drenatge superficial 

S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge als talussos que envolten els 

aiguamolls, així com els talussos que es troben al perímetre de la zona de construcció, 

construïts amb l’objectiu d’anivellar el terreny.  

És de gran importància evacuar adequadament les aigües pluvials que precipitin dins la 

zona de tractament, ja que poden provocar erosions en els talussos, provocar 

acumulacions importants d’aigua en cert punts i poden afectar el funcionament dels 

aiguamolls construïts. 

Per tal de poder satisfer aquesta necessitat, el terreny, tindrà un lleuger pendent d’est a 

oest de la parcel·la i a la vegada un pendent contrari a la direcció dels aiguamolls construïts 

en sentit perpendicular, per assegurar que la possible escorrentia superficial, que no 

s’infiltri en el terreny entri en contacte amb l’aigua que s’està tractant. 

Aquesta possible escorrentia superficial, amb el conjunt de pendents descrits anteriorment 

serà evacuada de l’explanada on es troben els aiguamolls construïts. 
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V. Abastament d’aigua 

L’abastament d’aigua potable de la planta és necessari per qüestions d’higiene personal i 

neteja de maquinària i de qualsevol de les instal·lacions de l’EDAR. 

L’aigua potable s’obté de la connexió que té una granja porcina propera, aquesta granja en 

qüestió està situada a la carretera que connecta Castelldans i l’Albagés. Com està 

connectada directament a la xarxa d’abastament d’aigua, es farà una connexió amb la 

canonada que hi arriba per tal de dotar d’aigua potable a l’EDAR. Ja que l’ús serà esporàdic 

i només per finalitats higièniques no serà necessari la modificació de les canonades per un 

canvi en la sol·licitació de cabal.  

Aqueta aigua serà recollida per una aixeta col·locada a la part exterior de la paret encarada 

cap al sud de l’estació de bombament. 

VI. Impermeabilització 

La impermeabilització dels aiguamolls depèn en gran mesura de les condicions del terreny 

on es col·locaran les capes impermeables. Sovint potser suficient una bona compactació 

del terreny; en altres cassos serà necessària l’aportació d’argila o bé l'ús de làmines 

sintètiques. 

Per a la impermeabilització dels aiguamolls d’aquest projecte es farà ús de làmines 

sintètiques, ja que les condicions locals del terreny vindran donades per un terreny 

d’aportació granular el qual tindrà una permeabilitat inadequada per contenir les aigües 

dels aiguamolls. Aquesta capa de material d’aportació tindrà grans angulosos, igual que les 

graves de reomplert dels aiguamolls, fet que podria arribar a danyar la làmina sintètica. 

Per aquest motiu s’utilitzarà una làmina de PEAD de 1 mm d’espessor, i dos capes de 

geotèxtil de 300 g/m2 col·locades per sota i sobre d’aquesta làmina, a fi de protegir-la dels 

grans angulosos.  

Aquestes tres capes ocuparan tota la superfície dels aiguamolls i dels talussos 

corresponents. A més a més, es realitzarà una prolongació d’uns 50 cm per tal fixar-les 

correctament al terreny. 

VII. Electricitat i enllumenat 
Com que pel funcionament de l’Estació Depuradora no és necessària la connexió a la xarxa 

elèctrica al funcionar tota la planta per gravetat, simplement es connectarà a l’enllumenat 

a partir dels pals de tensió que passen propers a la parcel·la i que doten d’electricitat les 

granges que hi ha a la zona.  

El punt de llum s’instal·la al costat del pretractament i el tractament primari, a prop de 

l’entrada de la planta. Aquest punt de llum es tracta d’un focus. Al costat del focus també 

s’instal·la el caixetí amb els endolls. S’ha optat per instal·lar una columna troncocònica 

amb globus de policarbonat i una potència de 250 W.  
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VIII. Jardineria 
La jardineria permet millorar l’aspecte general de la planta i reduir el seu impacte 

ambiental. 

De forma general s’ha evitat situar zones de jardineria prop dels aiguamolls per la 

possibilitat de que les arrels acabin afectant la impermeabilitat dels aiguamolls. També 

s’ha evitat la instal·lació d’espècies que requereixin de reg de forma habitual i s’han 

escollit plantes de la zona habituades a la climatologia de la zona. Es decideix enjardinar la 

zona propera als accessos a la planta, amb un objectiu eminentment estètic. 

Els criteris de selecció de la coberta vegetal d’aquest espai han estat: 

• Baix requeriment hídric: No està previst utilitzar aigua de reg en els seu manteniment 

de manera habitual. En situacions de sequera extrema es preveu destinar part de 

l’aigua potable del punt que hi ha instal·lat per a aquesta finalitat però recalcant 

l’excepcionalitat de la mesura. Es descarten doncs gespes. 

• Adaptació a les condicions de l’entorn: Per aquest motiu s’ha seleccionat vegetació 

autòctona, que no suposi una alteració de les condicions de l’entorn ni pugui actuar 

com a vector de transmissió de noves espècies. Alhora, aquest criteri enllaça amb 

l’anterior. 

• Presència d’espècies de ribera: Per acostar les característiques de l’espai a un hàbitat 

de ribera, optant per aquelles espècies amb menor requeriments hídrics.  

• Cobertura vegetal mitjana: No es requereix una estabilització important del sòl ni 

aconseguir un efecte de pantalla visual. 

Tenint en compte aquests condicionants, s’han escollit com a arbusts el bruc d’escombres 

(Erica scoparia) i el bruc boal (Erica arborea). Ambdós floreixen a començaments de la 

primavera i hi apareixen fruits a la tardor. Les flors de l’Erica scoparia són petites i d’un 

color groc verdós. En canvi, les de l’Erica arborea són de color blanc. 

 

Figura 2. Plantes a col·locar 

L’altre superfície on es realitzarà una plantació, són els aiguamolls construïts. Aquests 

estan formats per quatre parcel·les. Per escollir la millor plantació s’han utilitzat les 

següents recomanacions: 
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• Les espècies han de ser colonitzadores actives, amb extensions eficients del sistema de 

rizomes. 

• Han de ser espècies que assoleixin una biomassa considerable per unitat de superfície 

per tal d’aconseguir la màxima assimilació de nutrients. 

• La biomassa subterrània ha de posseir una gran superfície específica per potenciar el 

creixement de la biopelícula. 

• Han de disposar d’un sistema eficaç de transport d’oxigen cap a les parts subterrànies 

per promoure la degradació aeròbica i la nitrificació. 

• Han de ser espècies que puguin créixer fàcilment en les condicions ambientals dels 

sistema projectat. 

• Ha de ser espècies amb una elevada productivitat. 

• Les espècies han de tolerar els contaminants presents en les aigües residuals. 

• S’han d’utilitzar espècies pròpies de la flora local. 

Així doncs seguint aquestes recomanacions en els aiguamolls construïts de flux 

subsuperficial horitzontal, s’ha decidit la utilització de canyís (Phragmites australis) amb 

una densitat de tres exemplars per metre quadrat. 

El canyís és una planta ben freqüent a totes les zones humides, canals i basses. Viu sempre 

amb els rizomes a dintre del sediment sota l'aigua, malgrat que esporàdicament es pot 

trobar en sec i llavors sol estar mal desenvolupat. Es caracteritza per la seva tija alta i 

esvelta coberta per fulles llargues i amples. La inflorescència apareix a la part superior 

ampla i sedosa, una mica penjant. Les espiguetes tenen llargs cilis, que li donen aquesta 

textura una mica sedosa. Floreix a l'estiu i a la tardor. 

 

Figura 3. Canyís 
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I. Introducció  

En l’actualitat tot el territori de Catalunya està regularitzat i en certes zones s’han decretat 

espais d’interès natural o zones amb limitacions d’activitats.  

És el cas de Castelldans, el municipi en que s’emmarca l’EDAR d’aquest projecte, on part 

del seu territori està definit com a ZEPA Mas de Melons i Matxerri. Així doncs és rellevant 

tenir en compte les possibles conseqüències de la instal·lació d’una EDAR en una zona 

propera d’interès natural.  

II. Afectació a la ZEPA de Mas de Melons i Matxerri 

Una ZEPA, és una Zona especial de protecció d’aus, aquesta categoria de protecció d’aus 

va ser definida per la Unió Europea, es van definir aquestes zones per tal de protegir certes 

aus en perill d’extinció d’unes àrees en concret, la directiva comunitària que l’emmarca és 

79/409/CEE. Aquestes àrees s’engloben en un conjunt major també definit per la Unió 

Europea anomenada Xarxa Natura 2000.  

L’objectiu principal d’aquestes àrees és protegir les aus migratòries que passen per un 

certs corredors biològics i les aus que tenen com a punt fixe una zona que es veu afectada 

per la presencia de l’home.  

Com s’observa en el plànol de l’elecció d’alternatives, la part Oest del municipi de 

Castelldans està afectada per una ZEPA, no obstant, ja s’ha fet l’elecció de l’alternativa 

tenint en compte aquest punt, com a resultat l’alternativa es troba ubicada fora de la 

ZEPA, així no hi haurà afectacions significatives amb ella. 

Per altra banda, per les petites dimensions d’aquesta obra, l’afectació serà mínima.  
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I. Introducció 

La construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals al municipi de Castelldans 

sorgeix de la necessitat de solucionar el sistema de sanejament d’aquesta població, ja que 

a l’actualitat les aigües residuals són abocades directament al torrent de Matxerri  sense 

cap tipus de tractament previ. 

No obstant, degut al seu funcionament, la superfície que ocupa i el producte que tracta, la 

construcció d’una estació depuradora altera amb major o menor grau el medi que l’acull i 

pot a més generar cert rebuig per part de les persones que viuen o treballen a prop. 

Les obres civils sempre afecten a l’entorn en menor o major mesura. Tota obra comporta 

un benefici a la societat però, automàticament, comporta també una sèrie d’inconvenients 

que cal quantificar i afinar. Encara que la implantació d’una EDAR és, per ella mateixa, un 

fet positiu, les característiques de la planta, la seva ubicació, la línia de tractament, els 

residus generats, etc., poden incidir desfavorablement sobre el medi on s’instal·larà. 

En aquest annex s’intenta avaluar aquests inconvenients i les seves repercussions sobre la 

societat i el medi natural, és a dir, sobre la població i l’entorn. Per altra banda, s’estudiaran 

mesures correctores per minimitzar o corregir aquests impactes produïts tant durant la 

construcció com l’explotació de la planta de tractament. 

II. Marc legal 

Aquest annex reflecteix el que determina el Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de gener, 

en el que s’aprova el text refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de projectes. 

Aquesta llei defineix en els seus annexes I i II els projectes que requereixen ser sotmesos al 

procediment de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

Segons aquesta normativa, el present projecte, per les seves característiques, no requereix 

procediment d’avaluació d’impacte ambiental, ja que les obres d’aquest projecte no estan 

incloses a cap dels annexos de la citada legislació. Així, aquest projecte no està inclòs en 

l’annex I, Grup 7, apartat “d” de la llei 6/2001 d’Avaluació d’Impacte Ambiental, al tractar-

se d’una estació depuradora dissenyada per a un número d’habitants equivalents inferior a 

150.000. Aquesta obra tampoc queda inclosa en l’annex II de la citada llei, al no tractar-se 

d’una planta de tractament d’aigües residuals amb capacitat superior a 10.000 habitants 

equivalents. Per tant, no es planteja tampoc que aquest projecte es sotmeti a una 

avaluació d’impacte ambiental quan l’organisme ambiental competent ho consideri adient. 

Pel que fa el Marc Legal que escau a Catalunya, també s’ha de considerar el Decret 

328/1992, del 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Naturals de 

Catalunya (PEIN). Aquest decret defineix en l’annex II les obres, instal·lacions o activitats 

que hauran de ser sotmeses al procediment de avaluació de impacte ambiental quan es 

vulguin desenvolupar en espais compresos al PEIN.  
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Tot i així com s’ha indicat en l’Annex d’afectació a la ZEPA i al PEIN, aquest projecte es 

troba situat en una zona fora de les àrees protegides amb aquesta qualificació.  

Pels punts descrits anteriorment, s’extreu que l’EDAR del municipi de Castelldans, no està 

localitzada en cap espai protegit i a la vegada no està recollida cap actuació similar en la 

llei Reial Decret Legislatiu 1/2008. Per aquestes raons, a termes legals no és necessari que 

el projecte es sotmeti a una Avaluació d’Impacte Ambiental. No obstant es realitza el 

present estudi d’impacte ambiental de cara a assenyalar els principals aspectes 

mediambientals de la zona. 

III. Impacte ambiental sobre el medi físic 

Primer de tot es tractarà l’impacte ambiental sobre el medi físic, causat pel projecte 

d’EDAR i col·lectors al municipi de Castelldans. 

1. Impacte sobre el clima 

La principal causa d’una possible causa de canvi en el clima, seria la presència d’una 

àrea d’aigua en una zona que anteriorment no en tingués. En aquest cas la superfície 

de la làmina d’aigua de l’EDAR de Castelldans és aproximadament 5000m2. Aquesta és 

una superfície molt petita d’aigua, que fa impossible que tingui influencies en la 

dinàmica climàtica de la zona.  

Com a conseqüència més possible, seria l’augment de la humitat relativa en l’aire, en 

les zones més properes del recinte de l’EDAR, però al tractar-se d’un augment molt 

limitat i local no es té com a important, ja que tampoc hi ha zones properes que hi 

habitin persones ni edificacions.  

2. Impacte sobre l’ús 

El terreny on es proposa la implantació de la planta depuradora es destina actualment 

al cultiu. Per tant, la construcció de l’estació suposarà una pèrdua d’espai agrícola tant 

durant la fase de construcció com durant la d’explotació, provocant un impacte 

negatiu sobre l’activitat agrícola actual. 

Pel que fa al camí d’accés ja existent, aquest només s’afectarà temporalment. Tot i així, 

donat que es tracta d’un camí amb poca servitud, no suposarà un impacte rellevant. 

3. Impacte sobre el sòl 

El principal impacte pel sòl és el causat per l’explanació del terreny, al necessitar d’una 

superfície plana pels aiguamolls contradits, s’han hagut de fer modificacions el relleu 

inicial per tal de poder instal·lar-los de forma idònia. No obstant, el caràcter petit de 

l’obra en el referent a la superfície que ocupa i que la localització de l’EDAR es troba en 

una zona amb poca pendent, fa que conjuntament amb la voluntat d’aprofitar les 

terres dels desmunts per realitzar terraplens, que l’impacte causat al sòl sigui mínim.  
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Pel que fa a les terres que s’extreguin del sòl i que no puguin ser aprofitables pel 

reblert i que s’hagin de transportar a un abocador constituiran un impacte en el 

referent al transport. Per altra banda, la supressió del cultiu existent podria arribar a 

influenciar molt lleugerament en l’erosionabilitat i la inestabilitat de la parcel·la. 

L’execució de les obres es farà amb un grau de control suficient que asseguri que no hi 

haurà filtracions d’aigua residual durant l’explotació de l’estació. La impermeabilització  

els llits s’ha previst realitzar mitjançant geotèxtils i làmines d’alta densitat de polietilè. 

A més, durant aquesta fase constructiva pot haver una contaminació del sòl deguda a 

l’abocament d’olis i lubricants procedents de la maquinària emprada. 

Els fangs generats pels dos tancs imhoff, després de comprovar que compleixen les 

característiques adequades, es podrien utilitzar com a abonaments als cultius pròxims i 

a les zones enjardinades de l’estació. Això suposaria un impacte positiu ja que 

disminuiria la necessitat d’importar els abonaments i s’aconseguiria un reciclatge del 

fang generat. En cas de no complir aquestes característiques, es portarien com previst 

a l’abocador per a la seva disposició final. 

Mesures correctores 

Durant l’execució de les obres, es procedirà al moviment de la maquinaria o la 

devolució a l’empresa en cas que ja no sigui necessària, per tal de necessitar la menor 

superfície del terreny possible, d’aquesta manera l’afectació al sòl serà menor. 

A la vegada es farà un manteniment periòdic de la maquinària i es tindran diferents 

tancs per tal de poder emmagatzemar diferents olis i grasses procedents de les 

màquines, aquest punt té com a objectiu eliminar el possible vessament d’aquestes 

substàncies al sòl. 

4. Impacte sobre la hidrologia de la zona 

Actualment les aigües residuals de Castelldans s’aboca directament al torrent de 

Matxerri, aquest abocament incontrolat pot causar la contaminació de la llera i dels 

aqüífers subterranis per aportació de matèria orgànica i bacteriològica.  

Amb la construcció i explotació de l’EDAR, es soluciona aquesta problemàtica, ja que 

les aigües residuals es conduiran mitjançant col·lector fins a l’EDAR, on l’aigua serà 

tractada i un cop aquesta compleixi les condicions necessàries serà abocada al mateix 

torrent Matxerri. 

IV. Impacte ambiental sobre el medi biòtic 

En aquest segon apartat es porta a terme la valoració del impacte ambiental sobre el medi 

biòtic, és a dir sobre la flora i la fauna de l’entorn, degut al projecte de l’EDAR i dels 

col·lectors del municipi de Castelldans. També s’analitzaran els aspectes positius que 

suposa pel medi la instal·lació d’aquesta estació depuradora. 
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1. Impacte sobre la flora 

No s’estima que la vegetació propera al recinte de l’EDAR pateixi variacions, només la 

present en la superfície on s’executarà l’obra de l’EDAR. 

És possible que durant el procés de construcció el pas de maquinària pesada pels 

camins de terres i el moviment de terres en el propi recinte, aixequi certa quantitat de 

pols que pot ser transportada fins als conreus del voltant. 

La vegetació que s’estableix de forma natural en els aiguamolls de flux superficial és 

abundant, sent possible l’existència de llentilles d’aigua (Lemna spp. – Herbes flotants). 

Les altres plantes que es poden trobar són: canyís (Phragmites communis), joncs 

(Scirpus spp.), vogues (Typha spp.) i diverses espècies de gramínies de petita grandària.  

Mesures correctores 

Durant la fase de construcció s’ha d’evitar al màxim la generació de pols ja que gran 

part d’aquesta sedimentarà sobre els cultius que hi ha pròxims a la parcel·la de 

l’estació depuradora. 

Per evitar aquest fenomen es farà un reg periòdic de la zona d’obres, per tal que 

d’aquesta manera es minimitzi el transport de pols a parcel·les veïnes.  

Es recomana, un cop finalitzada la fase de construcció, portar a terme una repoblació 

de les zones afectades i de l’interior de la planta incloent els talussos. Es plantaran 

espècies autòctones o bé les quals requereixi el cultiu pertinent. 

A causa de la gran velocitat de creixement i propagació de la vegetació al voltant i dins 

dels aiguamolls, és necessari mantenir un programa de gestió que inclogui: 

• Segons com evolucioni la vegetació aèria dels aiguamolls, serà necessari realitzar 

segues de manteniment cada 2 o 3 anys. 

• Programa de recol·lecció de llentilles d’aigua quan sigui necessari 

2. Impacte sobre la fauna 

La microfauna associada als aiguamolls sol estar constituïda principalment per 

organismes aquàtics: crustacis, rotífers i larves d’insectes. Aquests organismes solen 

estar presents en els aiguamolls de flux superficial. Cal destacar la presència 

generalitzada de les puces d’aigua (Daphnia sp.). La qualitat dels efluents augmenta on 

hi ha abundància de Daphnia, ja que s’alimenten d’algues i redueixen, d’aquesta 

forma, la concentració de matèria en suspensió. 

La fauna superior associada als sistemes naturals sol ser abundant i variada. S’ha 

comprovat que la presència de vegetació en els aiguamolls de flux subsuperficial 

serveix de protecció per a petits rosegadors, conills, gats i aus. 
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En general, aquestes plantes de depuració naturals atrauen a la fauna de la zona, de 

manera que aquestes instal·lacions s’han convertit en molts casos en petites reserves 

naturals en zones relativament alterades. No són pocs els casos en els quals les EDAR 

tenen un paper molt important enriquint l’hàbitat que els envolta. Aquest tipus 

d’impacte és positiu, agradable per a la població i sinònim del bon funcionament de la 

planta. 

Per altra banda, en algunes plantes d’aiguamolls es produeix una proliferació 

d’insectes, especialment mosquits, a causa del microhàbitat de temperatura i humitat 

que generen aquest tipus de sistemes. El desenvolupament d’aquests insectes suposa 

un desequilibri pel medi natural i un impacte negatiu per la població. 

Malgrat que no és un problema comú en la gran part de les estacions depuradores 

d’aiguamolls, es pot donar, especialment a la primavera i a l’estiu, si s’han deixat 

créixer les plantes aquàtiques. És possible reduir la magnitud d’aquest impacte fent 

uns talussos inclinats que no afavoreixin la posta d’ous i el desenvolupament de les 

larves de mosquit. 

Mesures correctives 

La principal mesura, és el correcte funcionament dels aiguamolls construïts, en aquests 

l’aigua ha de circular per sota la grava, impedint que els mosquits tinguin accés directe 

a l’aigua. En el manteniment, s’han de retirar tots els restes orgànics com poden ser 

fulles o branques de la superfície dels aiguamolls per evitar que siguin superfícies on es 

puguin desenvolupar els insectes.  

En cas que s’escaigui es pot procedir a la instal·lació de nius d’aus autòctones per tal 

que puguin mitigar la presencia d’insectes a la zona. En cas que el problema continuï 

persistint es podrien fer servir insecticides, sempre tenint en compte que no puguin 

arribar a contaminar l’aigua de l’efluent, ja que en aquest cas la funció de l’EDAR 

quedaria entredita.  

3. Aprofitament ambiental 

Al introduir una millora en l’aigua de l’efluent, això pot causar que els animals 

s’apropin a aquesta zona, principalment les aus que poden estar en la ZEPA que més 

propera, això fa que sigui un impacte positiu i que es millori la qualitat de l’ecosistema 

de la zona. 

V. Impacte ambiental sobre l’ésser humà 

En aquest apartat es mira l’impacte que té sobre les persones, sobretot en l’aspecte de la 

qualitat de l’aire i nivells sonors durant l’etapa de construcció i també durant l’explotació. 
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1. Emissions d’olors desagradables 

En principi aquest no hauria de ser un problema important en la planta depuradora en 

projecte, ja que si l’aiguamoll construït de flux subsuperficial funciona correctament, 

no ha d’emetre olors desagradables. De totes maneres, és convenient valorar les 

possibilitats que aquestes olors apareguin i s’han d’estudiar els mètodes d’eliminació. 

En els aiguamolls, les olors desagradables poden aparèixer per les següents raons: 

• Sobrecàrrega 

• Zones mortes als llits 

• Manca de coordinació per a mantenir un pla de neteja dels llits, dels canals 

d’entrada i de la resta d’elements 

• Desconeixement dels processos de depuració per part dels operaris o falta de 

suport tècnic als explotadors de l’EDAR 

Mesures correctores 

El bon manteniment de l’EDAR serà la millor forma d’assegurar que no hi hagi 

emissions de males olors, normalment el tractament primari no és el causant de les 

males olors. 

Les solucions a les causes de les males olors en aiguamolls i llacunes són les següents: 

• Sobrecàrrega: En primer lloc convé fer un by-pass de la planta fins que es 

localitzin els causants de la sobrecàrrega. En funció de la gravetat de la 

situació, les plantes dels aiguamolls es poden recuperar amb més o menys 

temps. Una possible solució per tal d’agilitzar el procés és renovar l’aigua 

emmagatzemada en els llits afectats. Si la sobrecàrrega és deguda a un 

problema en el procés de la planta depuradora, per un mal dimensionament 

per exemple, l’única solució seria tornar a fer circular part de l’efluent (per tal 

d’aconseguir-ho caldria instal·lar bombes d’impulsió). 

• Zones mortes: Poden ser degudes a diferents causes. Una d’elles és un mal 

disseny de les entrades i/o sortida de l’aigua del llit, conseqüentment caldrà 

tornar a dissenyarles amb la finalitat d’evitar el problema. Si la causa es deu a 

l’acumulació de fangs, s’haurà de procedir a retirar-los. 

2. Qualitat de l’aire 

La principal causa d’un possible empitjorament de la qualitat de l’aire és l’aixecament 

de pols durant la construcció, degut al moviment de la maquinaria o de les terres. 

També s’ha de tenir en compte els gasos procedents de l’escapament de la 

maquinària.  Durant l’explotació de l’EDAR no s’esperen canvis en la qualitat de l’aire. 

Mesura correctora 
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Com s’ha dit en el cas anterior per reduir l’afectació a les plantes, s’aconsella que es 

facin aspersions aigua per la zona d’obres per tal de minimitzar la quantitat de pols 

que es pot enlairar.  

3. Contaminació acústica 

Es produirà una modificació del nivell sonor durant la fase de construcció, deguda a la 

circulació de camions i al funcionament de la maquinària. És un problema comú en la 

majoria de les obres i que presenta difícil correcció. 

Durant la fase d’explotació, el tipus de tractament escollit, és a dir un sistema 

d’aiguamolls construïts, no presentarà problemes de generació de sorolls. 

VI. Cost ambiental degut al mal funcionament  

En cas que algun dels tractaments no funcionés correctament i fos necessari l’aturada del 

tractament, es farien servir en aquests casos els by-pass que s’han dimensionat per a tal 

finalitat. En cas que fossin els aiguamolls construïts, l’aigua passaria pel tractament primari 

abans de ser abocada al medi receptor. 

En aquests casos, l’aigua seria aboca al medi receptor sense passar part o la totalitat del 

tractament, provocant un impacte negatiu en el medi, tot i així aquest impacte no seria 

major que el que actualment s’està cometent al abocar les aigües de Castelldans 

directament al Torrent de Matxerri.  

VII. Integració en l’entorn físic 

Des d’un punt de vista paisatgístic, els sistemes naturals poden presentar dificultats per a 

integrar-se en el seu entorn, especialment per la gran superfície que ocupen. Ara bé, el 

disseny i la tipologia dels aiguamolls en projecte donen la possibilitat d’adaptar-se a les 

condicions topogràfiques i regionals. En alguns casos, es pot fins i tot arribar a aprofitar 

aquesta tecnologia per a millorar un entorn degradat o amb la finalitat d’evitar la seva 

degradació. 

La tanca exterior que delimita la parcel·la no pot ser de pedra o d’obra vista, sinó que ha 

d’ésser de malla metàl·lica, doncs així no s’obstaculitzarà l’acció del vent ni, al mateix 

temps, l’observació visual de la planta per part de les persones que circulin pel camí  

contigu a la depuradora. Aquesta tanca haurà estar sempre en bon estat, per a així reflectir 

una imatge d’ordre, neteja i un treball de manteniment ben fet. 

VIII. Conclusions 

D’aquest estudi d’impacte ambiental, es pot extreure que l’impacte sobre el medi ambient 

per la construcció de l’EDAR en totes les etapes de la seva vida, és mínim. Les principals 

afectacions que s’han estudiat serien les referents a l’ocupació del sòl i a la possible 

proliferació d’insectes en la zona propera.  
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Tot i així també es presenten mesures correctores per aquests impactes i els altres 

estudiats, per tal d’eliminar o minimitzar el màxim possible.  

A la vegada s’ha de tenir en compte, que l’objectiu principal de la construcció de l’EDAR és 

la millora del medi receptor i de la qualitat de vida generada en l’entorn d’aquest. 
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I. Introducció 

En aquest annex s’exposa la proposta de treball per dur a terme la construcció i les 

actuacions necessàries per a la realització de l’EDAR del municipi de Castelldans. En 

aquesta planificació es distingeixen les diferents unitats d’obra i es presenten amb un 

diagrama de Gant. 

D’acord amb l’obra necessària de cada unitat considerada i a partir dels rendiments per 

equips dels materials i el nombre d’equips s’assoleix el nombre de dies necessaris per 

l’execució de cada unitat d’obra. 

II. Descripció de les activitats d’obra 

A continuació s’expliquen de forma resumida les principals activitats de l’obra. 

1. Replanteig, Tancament de l’obra i Preparació del camí d’accés  

La primera activitat que haurà de realitzar el Contractista serà replantejar les obres i 

comprovar que les dades del projecte són les reals. No es començarà cap altra activitat fins 

que aquest no estigui totalment finalitzada i es signi l’Acta de Replanteig. 

També està inclosa en aquesta activitat la col·locació de total la senyalització projectada en 

el Pla de Seguretat i Salut, les obres d’adequació del camí d’accés, la col·locació de la 

caseta d’obra i altres instal·lacions destinades al benestar dels treballadors. 

2. Esbrossada, Moviments de terres i perfilats dels talussos 

Primer de tot es realitzarà la retirada dels arbres i la terra vegetal, tot seguit es procedeix a 

la realització dels moviments de terres o s’inclouen els terraplens els desmunts i la 

corresponent compactació dels nous nivells del terreny. En aquest punt també s’inclouen 

els transports tant de materials sobrants a abocadors com els materials necessaris 

procedents de préstec. 

3. Excavació de les rases i col·locació dels col·lectors 

Aquesta activitat recull l’excavació de les rases a realitzar per la col·locació dels col·lectors 

d’arribada a l’EDAR, des del punt d’intercepció dels sistema d’aigües residuals, com les 

rases a l’interior del recinte de l’EDAR i les rases de sortida de l’EDAR i la col·locació dels 

col·lectors. També inclou la col·locació dels pous de registre i arquetes.  

4. Pretractament 

Aquesta recull la part de la construcció del sobreeixidor, amb l’entrada del col·lector a 

l’EDAR, el desarenador i el canal de desbast. 
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5. Construcció dels tancs imhoff 

Aquesta activitat agrupa tant l’excavació de la zona que estarà ocupada per aquests tancs 

com la seva construcció.  

 

6. Construcció dels aiguamolls 

Aquesta activitat engloba diferents subactivitats com són la impermeabilització dels llits, 

és a dir la profunditat dels aiguamolls, s’ha de tenir en compte la unió dels possibles teixits, 

la col·locació de les conduccions de l’interior dels aiguamolls que permetran consolidar la 

làmina d’aigua que es vol i per últim la col·locació del substrat per tal de poder plantar en 

l’últim pas les plantes de canyís. 

7. Urbanització 

En aquesta part es recullen tant la definició dels acabats de la superfície de l’EDAR, com la 

col·locació de la reixa perimetral 

8. Engegada definitiva de l’estació depuradora 

Un cop realitzades satisfactòriament la resta d’activitats es procedeix a posar en 

funcionament la planta depuradora. 

9. Seguretat i Salut 

En tota la durada de l’obra es disposarà de mesures de seguretat i salut, descrites en el Pla 

de Seguretat i Salut d’aquest projecte, associades a cada activitat de treball que es realitzi 

durant el període d’execució de l’obra. 
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I. Antecedents 

Per Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre s’implanta l’obligació de l’Estudi de 

Seguretat i Salut en el treball en els Projectes d’edificació i Obres Públiques. 

Aquest estudi estableix, durant la construcció d’aquesta obra, les previsions 

respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties  professionals, així com els 

derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les 

instal·lacions preceptives de Salut i benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius a l’Empresa constructora per portar cap a 

obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el 

desenvolupament, sota el control de la Direcció Facultativa. 

D’acord amb l’objectiu indicat, es contemplaran els següents apartats dins de 

l’esmentat Estudi: 

• Proteccions individuals per el personal d’obra 

• Proteccions col·lectives, senyalització i abalisament dels diferents treballs 

• Proteccions d’instal·lacions elèctriques i contra incendis 

• Instal·lacions de Salut i benestar del personal 

• Medicina preventiva i primers auxilis 

• Reunions del comitè per la seguretat 

II. Objecte de l’estudi de Seguretat Salut 
Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al "Projecte d’Execució de l’E.D.A.R. 

de la població de Castelldans". 

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de 

riscos d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de 

reparació, conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions 

preceptives d’higiene i benestar dels treballs. 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 

• Conèixer el projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la 

realització tècnica de l’obra. 

• Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 

• Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al 

llarg de la realització dels treballs. 

• Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció 

col·lectiva i equips de protecció individual a implantar durant tot el 

procés de construcció. 
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• Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu 

corresponent Pla de Seguretat i Salut tots els que intervenen en el 

procés de construcció. 

• Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 

• Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 

• Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 

• Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o 

autònoms que treballin en l’obra. 

• Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes 

condicions de seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i 

manteniment. 

III. Caracterísitiques de les obres 

1. Descripció de l’obra 

L’obra està situada al terme municipal de Castelldans, al sud-est del nucli urbà. 

Aquesta obra consisteix en la execució d’una EDAR formada pels següents elements: 

un sobreeixidor, un pretractament que inclou una reixa de desbast de gruixuts i 

desarenadors, dos tancs imhoff en paral·lel i quatre aiguamolls de flux subsuperficial 

horitzontal. A més es realitza la construcció del col·lector de les aigües residuals des 

del límit del nucli urbà fins a l’EDAR.  

2. Pressupost de les obres 

El Pressupost d’Execució per Contracte es pot observar el seu desglossament en el capítol 

del Pressupost. Mencionar que ascendeix a CINC-CENTS SETANTA-VUIT MIL, QUATRE-

CENTS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS.  (578.400,64) 

3. Termini d’execució 

El termini d’execució de les obres és de 167 dies en total, en el cas del capítol de 

seguretat i salut, com hi ha casos que les activitats d’obra les seves unitats són mesos 

es farà servir com a termini d’execució de les obres un total de SIS (6) mesos.  

4. Personal previst 

Es preveu un nombre màxim de 10 persones en el període de màxims treballs en 

l’obra.  

5. Serveis afectats 

No hi ha serveis afectats en la zona d’obres. 

6. Unitats constructives que composen l'obra 

• Excavació a cel-obert. 

• Excavació en rases 
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• Replenats 

• Estructures de formigó armat (Tanc Imhoff) 

• Paviments. 

• Jardineria 

• Obres accessòries i remats 

7. Centre assistencials pròxims 
Dispensari municipal (CAP) de Castelldans 

Ubicació: Passeig Moragues, Nº23 

Telèfon: 973120155 

Distància: 1 Km 

Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 

Ubicació: Avinguda de l’Alcalde Rovira Roure, Nº80 

Telèfon: 973705200 

Distància: 24 km 

 

IV. Mesures prèvies al inici de l’obra 

1. Mesures generals 

En  aquest apartat s’estudien les possibles situacions d’emergència, lluita contra 

incendis i la evacuació dels treballadors de la zona d’obres. Aquest conjunt de mesures 

en un següent pas es designarà el personal encarregat de posar-les en pràctica. 

Aquest personal haurà de tenir la formació adient per tal de dur aquestes operacions a 

terme a la vegada que haurà de tenir a la seva disposició tot el material i eines per tal 

de dur-ho a terme. 

2. Situacions d’emergència 

En cas de sonar l’alarma, el personal tècnic emprendrà diferents accions depenent de 

l’emergència que es tracti.  

• Conat d’emergència: Quan l'accident pot ser controlat i dominat de forma ràpida i 

fàcil pel propi personal gràcies als mitjans tècnics de què es disposen. 

• Emergència parcial: En el cas que sigui necessària l'actuació d'equips especialitzats 

de l'exterior de l'obra i l'evacuació si més no parcial de l'obra. 

• Emergència total: L’evacuació es fa necessària totalment no només en l'obra, sinó 

també en la zona on aquesta està ubicada. 

Per aquestes raons tots els llocs de treball han de poder ser evacuats ràpidament i amb 

les condicions de màxima seguretat pels treballadors. Les vies de sortides hauran de 

tenir sempre pas lliure i estar senyalitzades amb la normativa vigent. 

Al ser una obra on en certs moments de l’execució hi haurà diferent maquinaria 

treballant és necessària el nomenament d’un coordinador de maniobres, aquesta 
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persona s’encarregarà d’evitar les possibles col·lisions durant el moviment d’aquesta 

maquinaria, això es farà donant les odres i directrius adequades per tal de minimitzar 

aquest risc. Aquesta persona haurà d’estar present en l’obra tot el temps que hi hagi 

aquest risc. 

3. Control i distribució del Pla de Seguretat i Salut 

En l'acte de signatura de contracte privat entre els subcontractistes i la constructora, 

es procedirà al lliurament d'un exemplar del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 

Tots aquells canvis proposats pel subcontractista al que estigui descrit en el present Pla 

de Seguretat i Salut podran incorporar-se a aquest una vegada s'hagin sotmès a 

l'aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra, i amb això es podran 

incorporar al procés de treball en l'obra. 

4. Mesures de prevenció i extinció d’incendis 

Els extintors d’escuma química, soda àcida o aigua queden prohibits en els incendis 

que afecten instal·lacions elèctriques. 

En els llocs de treball on hi hagi més risc d’incendi, es col·locaran en les seves 

proximitats extintors portàtils de anhídrid carboni o aigua, segons la font de risc que es 

tracti. A la vegada es realitzarà una revisió periòdica dels extintors si la durada de 

l’obra hi escau. En cas d’utilització dels extintors aquests es reemplaçaran per altres en 

condicions d’ús immediatament. El canvi dels extintors i el reomplert d’aquests sempre 

es farà per empreses homologades. 

5. Prohibicions 

En zones amb elevat risc d’incendi i les dependències del treballadors quedarà 

totalment prohibit fumar o l’ús de qualsevol aparell o dispositiu que pugui generar 

espurnes o flames. Aquesta prohibició es senyalitzarà de forma visible en les zones on 

s’escaigui. 

6. Primers auxilis i instal·lacions sanitàries 

Els serveis mèdics, preventius i assistencials reuniran les característiques establertes 

per les disposicions vigents sobre la matèria. Hauran de quedar precisats els serveis a 

disposar per a l'obra, especificant totes les dades necessàries per a la seva localització i 

identificació immediata per part de qualsevol treballador. 

Tots els accidents ocorreguts durant l’execució de les obres, hauran de ser 

documentats immediatament segons la normativa vigent pel responsable de Seguretat 

i Salut de l’obra complint la seva obligació.  



Annex 18 : Seguretat i Salut 
DOCUMENT NºI: MEMÒRIA 

5 
 

7. Farmaciola 

Per tal de fer front a possibles urgències en cas d’accident o lesió, es col·locarà una 

farmaciola en un espai senyalitzat i de fàcil accés dins de l’obra. Aquesta farmaciola 

estarà protegida de tal forma que no hi pugui entrar ni pols ni aigua des de l’exterior. 

L’ús de la farmaciola estarà restringit a les persones que hagin obtingut el títol de 

primers auxilis i socorrisme. En cas d’utilització de material, aquest s’haurà de renovar 

de forma immediata per possibles futures necessitats. A la vegada també serà 

necessari la revisió i inspecció de la farmaciola regularment per tal d’assegurar la 

presencia de tot el material necessari. 

8. Formació dels treballadors 

Serà responsabilitat de l’empresari que els treballadors que ho desitgin puguin rebre 

una formació teòrica i pràctica apropiada per les tasques a realitzar en l’obra en 

qüestió, per tal de poder garantir la seva seguretat durant l’execució de les obres.  En 

cas que aquests treballadors estiguin subjectes a canvis de zona de treball i el treball 

que realitzin es diferenciï de forma considerable, s’haurà de fer un curs per tal de 

poder donar els coneixements necessaris de protecció de riscs en el nou lloc de treball 

en cas que sigui necessari. Aquests cursos s’hauran d’anar repetint de forma periòdica.  

Per operaris, el contingut de les sessions de formació s'ha de seleccionar 
fonamentalment en funció dels riscos específics de l'obra i estarà integrat 
principalment, entre altres, pels següents temes: 

• Riscos específics de l'obra i mesures de prevenció previstes en el Pla de 
Seguretat i Salut 

• Causes i conseqüències dels accidents 

• Normes de Seguretat i Salut (Senyalització, circulació, manipulació de 
càrregues) 

• Senyalitzacions i sectors d'alt risc 

• Socorrisme i primers auxilis 

• Actitud davant el risc i formes d'actuar en cas d'accident 

• Salut laboral 

• Obligacions i drets 

9. Instruccions generals i especifiques 

El treballador haurà de rebre la formació i informació necessària dels possibles riscs 

que comporta el lloc de treball que estarà destinat, aquesta informació té com a 

principal objectiu poder preveure aquests riscos i d’aquesta manera garantir que es 

compleixen totes les mesures preventives per tal d’evitar-los de la forma més adient. 

Aquestes instruccions estan relacionades amb: 

• Els riscos inherents al treball, especialment quan no es tracti de la seva 

ocupació habitual 

• Les instruccions relatives als riscos generals de l'obra que el puguin afectar 

• Les instruccions referides a les mesures preventives que s'hagin d'observar 

• El maneig i ús de les proteccions individuals 
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10. Informació i divulgació 
S'han d'informar als treballadors de les dades relatives al seu estat de salut en relació 

amb els riscos als quals es puguin exposar. Així mateix, s’haurà de proporcionar 

informació als treballadors, per part de l'empresari o els seus representants en l'obra, 

sobre: 

• Obligacions i drets de l'empresari i dels treballadors 

• Funcions i facultats dels Comitès de Seguretat i Salut i delegats de prevenció 

• Serveis mèdics i d'assistència sanitària amb indicació del nom i ubicació del 

centre assistencial al que acudir en cas d'accident 

• Organigrama funcional del personal de seguretat de l'empresa 

• Dades sobre el seguiment de la sinistralitat i sobre les actuacions preventives 

que es duen a terme en l'obra per l'empresa 

• Estudis, investigacions i estadístiques sobre la salut dels treballadors 

Tota la informació referida es proporcionarà per escrit als treballadors o, si no, es 

col·locarà en llocs visibles accessibles als mateixos com la oficina i els vestidors de 

l'obra, rètols o cartells anunciadors amb missatges preventius de sensibilització i 

motivació col·lectiva. 

S’haurà d’exposar també els que li siguin proporcionats pels organismes i institucions 

competents en la matèria, sobre campanyes de divulgació. En aquest cas, haurà de 

donar-se coneixement. 

Es disposarà sempre a l'oficina d'obra d'un exemplar del Pla de Seguretat i Salut 

aprovat i de les normes i disposicions vigents que incideixin en l'obra, per posar-los a 

disposició de totes les persones 

11. Consideracions legals 

Serà responsabilitat de l’empresa adjudicatària davant la llei la que tindrà l’olbigació de 

formar en el mètode de treball als treballadors, per tal que aquests duguin a terme les 

seves tasques de forma segura. Encara que es subcontractin processos o treballadors 

autònoms, aquesta responsabilitat recaurà en l’empresa adjudicatària. A la vegada 

aquesta empresa exigirà a les persones o entitats subcontractades que compleixin amb 

la normativa especifica. 

En compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, es realitzaran les 
següents activitats: 

1º) Després del reconeixement mèdic i de la signatura del contracte, formació i 

informació dels riscos laborals que té el treball de cada operari. 

2º) Explicació a cada treballador de la prevenció dissenyada en el Pla de Seguretat i 

Higiene que l'afecti directament. 

3º) Presentació a cada treballador de la persona que controla la seguretat. 
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4º) Realització d'un curs formatiu general per a tots els treballadors. 

 

12. Instal·lacions d’higiene i benestar 

Vestidors i lavabos  

Aquestes instal·lacions estaran formades per unitats prefabricades mòbils que en cas 

de no disposar-les es podran llogar durant el transcurs de l’obra. Estaran dotades de 

xarxa elèctrica i calefacció per garantir el ben estar dels treballadors. En el vestuari hi 

ha d’haver una superfícies suficient perquè tots els treballadors puguin estar-hi de 

forma còmode.  

Per tal d’evitar possibles males olors, els vestidors i els lavabos estaran degudament 

separats, però a la vegada hauran d’estar connectats per portes o passadís per tal de 

garantir una fàcil comunicació entre ambdós. També estaran dotats de sistemes de 

ventilació independents, tant sigui mitjançant finestres o altres sistemes de 

refrigeració. 

Menjador 

La superfície del menjador serà la necessària per contenir les taules, cadires, bancs, 

pileta pica i l’escalfa-dinars, permetent les lògiques circulacions de persones i de béns. 

Les casetes prefabricades destinades a menjador han d'estar separades dels vestidors i 

lavabos; disposant de calefacció al hivern i ventilació directa a l'exterior, facilitada per 

les finestres de les casetes. 

La superfície mínima serà de 2 m2 per treballador contractat i el seu contingut serà: 

• 1 escalfa-dinars de 4 focs per cada 50 operaris 

• 1 aixeta amb la seva corresponent pica rentaplats per cada 10 operaris 

• Parament de menjador d’una sola utilització 

• Contenidor d’escombraries 

• Mobiliari (taules, cadires, bancs) en quantitat suficient 

Roba de treball 

L’empresa serà la responsable de facilitar de forma gratuïta i en el degut moment la 

roba als treballadors. Aquesta roba estarà adequada al lloc de treball en el qual estarà 

situat el treballador i a la vegada a les condicions climàtiques de l’estació. 

En cas que el treballador hagi de desenvolupar activitats en zones humides o presencia 

d’aigua, es facilitarà roba amb teixits impermeables, d’igual forma si el treballador està 

en una zona en presencia d’espurnes o fonts d’ignició es dotarà a aquest treballador 

de roba adequada per aquest treball. 

Aquestes peces de roba es renovaran degudament en cas que per l’ús es deteriorin i 

no complixin la funció per la qual han estat dissenyades.  
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A la vegada serà necessari l’ús de l’armilla groga per tots els treballadors que es trobin 

en el recinte i al mateix temps l’ús de sabates de treball, que estaran caracteritzades 

per una punta dura i una sola que eviti possibles problemes amb perforació de la sola i 

possibles patinades en el terreny.  

També cal indicar que aquestes normatives de vestimenta també seran aplicables a les 

persones que visitin l’obra independentment del seu càrrec i funció dins o fora l’obra. 

V. Identificació dels riscs dels procediments i equips tècnics 
presents en l’execució de l’obra 

A continuació es presenten els procediments i equips tècnics que s’utilitzaran durant 

l’execució de l’obra. S’han descrit els possibles riscs que hi ha presents en cadascuna 

d’aquestes activitats tant siguin directes o indirectament.  

Aquest pas és el previ a poder definir les possibles mesures preventives per tal de reduir 

aquests riscs durant l’execució.  

1. Moviment de terres incloent excavació de rases i pous 

Equips 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Maquinària de compactació 

• Camions de transport 

• Compressors i martells pneumàtics 

• Eines manuals 

• Grups electrògens 

Riscs més freqüents 

• Bolcada del talls laterals d’una rasa o pou 

• Desploms de terra per sobrecàrrega 

• Caigudes de persones a diferent nivell 

• Caiguda de persones al mateix nivell 

• Cops per la maquinària 

• Atropellaments per la maquinària 

• Talls i cops per eines 

• Col·lisions 

• Bolcades 

• Els derivats dels ambients amb pols 

• Projeccions de partícules als ulls 

• Despreniment de terres per talús inadequat, per acopi de terres en cap de talús 

sense guardar la distància mínima de seguretat, per aflorament del nivell freàtic, 

per pluges, per vibracions produïdes per les màquines, per alteracions del terreny 

a causa de variacions de temperatura 
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2. Estructures de formigó “in situ” 
Equips 

• Encofrats 

• Acers 

• Formigoneres 

• Eines manuals 

 Riscs més freqüents 

• Caigudes durant la fase d’encofrat, formigonat i desencofrat 

• Caiguda d’objectes sobre les persones 

• Atropellaments per la maquinària 

• Trencament o rebentada d’encofrats 

• Talls i ferides punxants en mans i peus per maneig de la ferralla 

• Talls i cops per eines 

• Entropessades i torçades al caminar sobre les armadures 

• Caigudes i ferides per caiguda d’objectes 

• Dermatitis per contacte amb el formigó 

• Sobreesforços 

• Projecció de gotes de formigó als ulls 

3. Sanejament i canalitzacions 

Equips 

• Formigoneres 

• Tubs i canonades 

• Recobriments 

• Grues 

• Prefabricats 

• Eines manuals 

Riscs més freqüents 

• Bolcada dels talls laterals d'una rasa o pou  

• Desploms de terra per sobrecàrrega de les vores de coronació dels talussos i per 
circulació propera de maquinària (vibracions) 

• Caiguda de persones a l'interior de la rasa o pou, per absència de la protecció 
col·lectiva prevista. 

• Caigudes de persones per qualsevol causa 

• Cops per la maquinària 

• Atropellaments per la maquinària 

• Caiguda de la maquinària a la rasa. 

• Inundació per augment del nivell freàtic, pluja torrencial, etc. 

• Talls i cops per eines 

• Els derivats dels ambients amb pols 

• Projeccions de partícules als ulls 
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4. Riscs per al manteniment posterior durant l’explotació 

Durant l’explotació de l’obra es preveu que els riscs baixin de forma significativa, en 

aquest cas les mesures es centraran en delimitar les possibles zones de treball i 

prendre les mesures individuals necessàries.  

Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador, ens podem remetre als 

medis de protecció individual com són els guants, vestits impermeables i màscares. És 

important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que aquests tinguin 

uns costums de treball que facin reduir els sinistres de forma important. 

5. Riscs de danys a tercers 

Aquests són els derivats de: 

• La localització de l’obra, la proximitat de trànsit de vianants i rodat a la proximitat 

de l’obra. 

• La circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de 

rases i pous. 

• La possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 

 

VI. Mitjans per a l’eliminació i prevenció de riscos 
A continuació es presenten les diferents mesures preventives que es poden utilitzar per tal 

de minimitzar els riscs en les diferents unitats d’obra que s’han descrit anteriorment. 

En excavació i moviment de terres 

• Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats 

• Barana de limitació i protecció 

• Cinta d’abalisament 

• Entibacions per a rases 

• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària 

• Baranes 

• Senyals de seguretat 

• Detectors de corrents erràtiques 

• Regat de pistes 

Transport, abocament, estesa i compactació: 

• Tanques de limitació i protecció 

• Barana d’abalisament 

• Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària 

         En formigons: 

• Passadís de seguretat 

• Barana de limitació i protecció 

• Cinta d’abalisament 

• Senyals de seguretat 
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• Baranes 

• Cables de subjecció de cinturons de seguretat 

        En incendis 

• Extintors portàtils de diferents tipus 

 

Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb tanques o baranes i 

senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran 

d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot 

cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 

1. Proteccions individuals 

Amb l’anàlisi anterior es pot comprovar que hi ha una sèrie de riscs que no es poden 

eliminar amb les mesures col·lectives, aquests riscs són deguts directament a l’activitat 

que realitza la pròpia persona, per aquesta raó serà necessari la prevenció d’aquests 

riscs individuals amb la realització dels següents punts: 

• Cascs: per a totes les persones que participin a l’obra, inclòs visitants 

• Peces reflectants 

• Botes de seguretat de cuir  

• Botes impermeables a l'aigua i a la humitat 

• Guants  

• Cinturó de seguretat de subjecció 

•  Cinturó de seguretat de caiguda 

• Màscara antipols 

• Ulleres contra impactes i antipols 

• Pantalles facials 

• Protectors auditius 

• Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 

2. Prevenció especifica 

A continuació s’exposa com s’identificaran els possibles riscs més rellevants de les 

diferents activitats realitzades en l’obra per tal de disminuir el risc i les possibles 

mesures preventives. 

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual 

previstos, es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot 

moment els riscs existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions 

defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. 

La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix, a mode informatiu, a  
continuació: 

• Advertència risc elèctric 

• Banda d’advertència de perill 

• Prohibit el pas a vianants 

Atropellament Maquinaria pesada i vehicles 
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Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de 

persones i evitar riscs. En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran 

cartells adossats a les màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 

A les possibles cruïlles amb carreteres i camins on hi hagi zones de treball, els operaris 

treballaran amb roba reflectant per tal de ser visibles per a terceres persones.  

Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna 

d'aigua. El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

Caigudes a diferent nivell 

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors 

d'excavacions, etc. Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’ abalisament. 

Caigudes al mateix nivell 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. Per al 

creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos 

a cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de 

cinturó de seguretat. 

Punxades 

El personal present durant l’execució de les obres haurà d’anar degudament calçat 

amb una plantilla anticlaus. 

Ensorraments d’excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal 

d'evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a 

adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades 

per la Direcció Facultativa. 

3. Prevenció de riscs de danys a tercers 
Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. Es col·locaran 

cartells que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens. Tanmateix caldrà 

prevenir a tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles. 

 

VII. Avaluació dels riscos una vegada aplicades les mesures de 
protecció  

Un cop identificats els diferents riscs i mirar quines són les millors opcions per tal de reduir 

aquests riscs, és el moment d’avaluar els riscs que continuen presents un cop s’han 
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adoptat aquestes mesures, aquesta possibilitat que és la que s’avalarà es considerarà 

“riscs d’accident”. 

L’escala dels riscs d’accidents és la següent: 

• Alt 

• Mig 

• Baix 

• Molt baix 

En la següent taula es mostra l’esquema d’aquests riscs. 

 

 

  

Activitat Risc

Caiguda de murs Baix

Desprendiments Molt baix

Caiguda de personal al mateix o diferent nivell Baix

Atropellament Molt baix

Sorolls Baix

Pols Baix

Atropellament baix

Talls i cops Baix

Vibracions Mig

Pols Baix

Caiguda de personal al mateix o diferent nivell Baix

Caiguda de material Molt baix
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Tasques de neteja i reparacions Mig

Contacte amb aigües residuals Mig

Efecte mecànic del vent Mig

Efecte pluja o neu Baix

Efecte baixes temperatures Mig

Efecte de la boira Mig

Feines manteniment
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Tractament del terreny
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I. Objectius 

El present Plec de Prescripcions Tècniques de Seguretat i Salut és un document contractual 

d’aquesta obra que té per objecte: 

• Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest 

Estudi de Seguretat i Salut. 

• Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 

• Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al 

Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut aquelles que són 

pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra. 

• Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior del 

construït. 

• Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar, 

amb la fi de garantir el seu èxit. 

• Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i 

la seva administració. 

• Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi 

per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 

 

Aquests punts tenen com a objectiu garantir que l’obra es pugui executar sense causar 

accidents ni malalties professionals al personal que hi treball, seguint els estàndards 

marcats per la Memòria de Seguretat i Salut, la qual s’ha de seguir com a norma 

fonamental al tractar-se d’un document contractual. 

II. Disposicions legals d’aplicació 

1. Disposicions d’obligat compliment 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

• Estatut dels treballadors 

• Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

• Pla Nacional de Salut i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 

• Comitès de Seguretat i Salut en el treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

• Reglament de Seguretat i Salut en la indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 

15-6-52). 

• Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 

• Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 

29-5-74). 

• Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 

• Normes per a la senyalització d’obres de carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3- 60). 

• Obligatorietat de la inclusió d’un estudi de Seguretat i Salut en el treball en els 

Projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1.986, 21-2-86. (B.O.E. 21-1-

86). 
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• Normes UNE i ISO que les disposicions anteriors fixin com d’obligat compliment. 

• Reial decret del Ministeri de la Presidència del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre, 

(B.O.E. 25.10.97), que reglamenta les condicions necessàries per a garantir la seguretat 

i la salut en les obres de construcció. 

2. Normativa general 

• Decret de 31 de gener de 1941, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat i Salut en 

el treball. 

• Ordre de 26 d'agost de 1940, per la que es dicten normes per la il·luminació de centres 

de treball. 

• Decret de 26 de juliol de 1957, pel que es fixen els treballs prohibits a dones i menors. 

• Decret 1156/1960, de 2 de juny, pel que es prohibeixen els treballs de nit a menors de 

divuit anys. 

• Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Activitats 

Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

• Ordre de 15 de març de 1963, per la que s'aprova una instrucció que dicta normes 

complementàries per a l'aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Nocives i 

Perilloses. 

• Decret 3494/1964, de 5 de novembre, pel que es modifiquen determinats articles del 

reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives, i Perilloses, aprovat per Decret de 

30 de novembre de 1961. 

• Ordre de 9 de març, pel que s'aprova la Ordenança General de Seguretat i Salut en el 

Treball. 

• Resolució de 27 de novembre de 1971, de la Direcció General de Energia i 

Combustibles, per la que es dicten instruccions complementàries del Reglament sobre 

emmagatzematge de Gasos Liquats del Petroli (GLP) envasats. 

• Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la 

Seguretat Social. 

• Resolució de 15 de febrer de 1977, per la que s'actualitzen les instruccions 

complementàries de desenvolupament de l'Ordre de 14 de setembre de 1959, que 

regula la utilització de dissolvents i altres compostos que continguin benzè. 

• Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. 

• Instrument de ratificació de 29 d'abril de 1980 de la Carta Social Europea, feta a Torí 

en 18 d'octubre de 1961. 

• Llei 8/1980, de 1 de març, de l'Estatut dels Treballadors. 

• Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 

jornades especials i descansos. 

• Reial Decret Llei 1/1986, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, 

financeres, fiscals i laborals. 

• Ordre de 6 d'octubre de 1986, per la que es determinen els requisits de dades que han 

de reunir les comunicacions d'obertura dels centres de treball. 

• Codi Penal Espanyol, (després de la reforma urgent i parcial de 1983 especialment 

l'article 348 BIS-A). 
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• Real decret 164/1985 de 1 d'agost, pel que s'ordenen les activitats de normalització i 

certificació. 

• Ordre del Ministeri de Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986. Designació de 

A.E.N.O.R., com entitat reconeguda. 

• Ordre de 16 de desembre de 1987, per la que s'estableixen nous models per a la 

notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per la seva complementació i 

tramitació. 

• Llei 8/1988, de 7 d'abril, sobre infraccions i sancions d'Ordre social. 

3. Normativa especifica de la construcció 

• Ordre de 20 de maig de 1952, per la que s'aprova el Reglament de Seguretat del 

Treball en la Indústria de la Construcció. 

• Ordre de 28 d'agost de 1970, per la que s'aprova la Ordenança de Treball de la 

Construcció, Vidre i Ceràmica. 

• Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s'aproven les modificacions de determinats 

articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d'agost de 

1970. 

• Decret de 23 de maig de 1983, pel que es modifica la classificació sistemàtica de les 

Normes Tecnològiques de la Edificació, NTE, continguda en l'annex del Decret 

3565/1972, de 23 de desembre. 

• Real Decret 555/1986, de 21 de febrer, pel que s'implanta la obligatorietat de la 

inclusió d'un Estudi, de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes de edificació i 

obres públiques. 

•  Ordre de 20 de setembre de 1986, per la que s'estableix el model de llibre de 

incidències corresponents a les obres en què sigui obligatori un Estudi de Seguretat i 

Salut en el Treball. 

• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció de la província de Barcelona. 

• Normativa sobre Maquinària 

• Ordre de 28 de juliol de 1980, per la que es modifica la Instrucció MI-BT-040 aprovada 

per Ordre de 31 d'octubre de 1973 en el que es refereix a la concessió a Entitats del 

Títol de Instal·lador Autoritzat. 

• Real Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel que s'aprova el Reglament de seguretat en 

les màquines. 

• Codi de Circulació. 

4. Normativa sobre homologacions 
 

• Ordre de 17 de maig de 1974, per la que es regula la homologació de mitjans de 

protecció personal dels treballadors. 

• Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat Social 

• Norma Tècnica Reglamentària Mt-1 Cascs de seguretat no metàl·lics. 

• Norma Tècnica Reglamentària MT-2 Protectors auditius. 

• Norma Tècnica Reglamentària MT-5 Calçat de seguretat. 
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• Norma Tècnica Reglamentària MT-7 i 8 Equips de protecció personal de vies 

respiratòries. 

5. Normativa sobre senyalització 

• Real Decret 1403/1986, de 9 de maig, pel que s'aprova la norma sobre senyalització de 

seguretat en els centres i locals de treball. 

6. Normativa sobre serveis mèdics 

• Decret 1036/1959 de 10 de juny, pel que es reorganitzen els Serveis Mèdics 
d’Empresa. 

• Ordre de 21 de novembre de 1959, per la que s'aprova el Reglament dels Serveis 
Mèdics d’Empresa. 

7. Normativa sobre extintors d’incendi 

• Reglamentària MIE-AP5 sobre extintors d'incendis. 

 

En cas que alguna d’aquestes normes s’actualitzin un cop adjudicada l’obra i mentre 

s’estigui executant l’obra, aquesta norma entrarà en vigor actualitzant l’anterior. Així 

mateix si durant el transcurs de l’obra entra en vigor una nova normativa referent a 

aquesta tipologia d’obra, aquesta també entrarà a formar part de la normativa a seguir per 

a aquesta obra. 

III. Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 

període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 

determinada peça o equip es substituirà aquesta, independentment de la seva durada o de 

la data d’entrega.  Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un ús límit, es a dir, el 

màxim pel que fora concebut (per exemple en un accident), serà rebutjat i reposat 

immediatament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin sofert toleràncies o vagin més grosses del admès pel 

fabricant, seran substituïdes immediatament. L’ús d’una peça o equip de protecció no 

representarà un risc en sí mateix. 

1. Proteccions personals    

Tot element de protecció personal s’adaptarà a les Normes d’homologació del 
Ministeri de treball (O.M.17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) sempre que es trobi en el mercat. 

En els casos en què no existeixi Norma d’homologació Oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 

Els elements més necessaris són els següents: 

 

• Casc de seguretat Classe N: Quan existeixi possibilitat de cop al cap, o caiguda 
d'objectes. 
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• Ulleres contra pols: Per a utilitzar en ambients polsosos. 

• Protector auditiu de sustentació sobre casc: En aquells treballs en que la 
formació del soroll sigui excessiva. Es pot adaptar al casc. 

• Granota de treball: Per a tot tipus de treball. 

• Vestit impermeable: Per a dies de pluja o en zones que existeixin filtracions o 
esquitxades. 

• Guants de goma: Quan es treballen formigons, morters, guixos ï altres  
substàncies tòxiques formades per aglomerants hidràulics. 

• Extintors: Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible i 
es revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

2. Proteccions col·lectives    

L'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles. Les mesures de protecció de zones  
o punts perillosos seran, entre altres, les següents: 

• Barana i tanques per a protecció i limitació de zones perilloses. Aquestes 
tindran una alçada de al menys 0,90 m. i estaran construïdes amb tubs o 
rodons metàl·lics de rigidesa suficient. 

• Senyals. Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats 
pels Ministeris de Transports i d'Obres Públiques. 

• Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les 
condicions específicament senyalades en la normativa vigent i molt 
especialment en la NBE/CPI-82. 

S'ha de tenir molt en compte la influència de les filtracions d'aigua en el transcurs de 
l’obra, en la seguretat de la mateixa i en la de tot el personal.  

• Per evitar el perill de bolcament, cap vehicle anirà sobrecarregat especialment 
els dedicats a moviment de terres i tots els que han de circular per camins 
precaris. 

• Per a millor control hauran de portar ben visibles plaques a on s'especifiquin la 
tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la 
maquinària que es mou sobre cadenes. 

Respecte a altres riscs s'adopten fonamentalment les següents mesures: 

• La maquinària i mitjans auxiliars seran entregats en obra, revisats en els seus 
elements de protecció per l'Encarregat com a garantia del seu bon estat, 
donant compte a la Direcció Facultativa, en especial en cas de Subcontractació. 

IV. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 

En compliment de ,’article 171 amb referència al 167 de l'Ordenança Laboral de la 

Construcció, Vidre i Ceràmica i l'Article 9è. de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en 

el Treball, s’anomenarà un Vigilant de Seguretat, amb la funció de vigilar les prescripcions 

contingudes en aquest Pla de Seguretat i Salut junt a les contingudes en l'article 9è de 

l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball entre les que s’extreuen les 

següents: 

• Promoure l'interès i cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut en el 
Treball. 



Annex 18. Seguretat i Salut 
DOCUMENT Nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

6 
 

• Comunicar al Cap d’Obra o a la Direcció Facultativa, les situacions de perill que puguin 
produir-se en qualsevol lloc de treball, proposant les mesures que a la seva raó hagin 
d'adoptar-se. 

• Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 
ferramenta, etc., i processos laborals en la empresa; comunicant al Cap d'Obra la 
existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors per tal de que 
siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

• Prestar els primers auxilis als accidentats i procurar quan sigui necessari que rebin la 
immediata assistència sanitària que l'estat o situació dels mateixos pogués requerir. 

Com en aquesta obra, segons el pla de treball el màxim de treballadors que estaran treballant 
serà de 20 persones, no es constituirà cap Comité de Seguretat en l’Obra.  

V. Instal·lacions mèdiques 

Es destinarà un lloc net visible i de fàcil accés per tenir localitzada una farmaciola a l’obra, 

aquesta farmaciola haurà de contenir tot el material necessari per tal de fer front a possibles 

accidents i garantir els correctes primers auxilis. Així doncs es revisarà el material de dins la 

farmaciola de forma periòdica setmanal i en cas de faltar algun material o estri es reposarà 

aquest, també en cas d’utilització del material serà necessari restablir tot el material utilitzat.  

La farmaciola estarà en un lloc sec sense contacte directe de la llum solar per tal de garantir la 

bona conservació dels materials en l’interior. 

VI. Accidents 

1. Cas d’accident laboral 

En cas d’accident, es seguirà de la següent manera: De la forma més ràpida possible 

s’arribarà al lloc on ha succeït l’accident i es farà una primera avaluació dels possibles 

danys per tal de poder diagnosticar si es pot moure el ferit de forma segura sense 

empitjorar les lesions sofertes.  En cas de ser necessari, es mourà la persona amb llitera. 

En cas que sigui necessari es desplaçarà la persona ferida al centre mèdic que hagi 

establert l’empresa adjudicatària, les persones que treballin en l’obra sabran en tot 

moment de quin centre es tracta i estarà indicat de forma clara a les despenses dels 

treballadors i el camí més indicat per arribar-hi. 

2. Actuacions administratives 

Els accidentats amb baixa originaran un comunicat oficial d'accidents que es presentarà a 

l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la 

data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o 

més treballadors es comunicaran telegràficament o telefònicament a la autoritat laboral 

en el termini de 24 hores a partir del sinistre. 

El Diagnòstic facultatiu s’haurà de conèixer abans de passar 24 hores des de l’accident, 

tant sigui definitiu com reservat. 
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Els accidents sense baixa es compilaran en la "fulla relació d'accidents de treball 

ocorreguts sense baixa mèdica” que serà presentada a l’Entitat Gestora o Col·laboradora 

en el termini dels 5 primers dies hàbils del mes següent. 

VII. Instal·lacions d’higiene i benestar 

 
Tenint en compte que segons el pla d’obra hi haurà un nombre màxim de DEU (10) 
treballadors treballant de forma simultània en l’execució de l’obra, es preveu: 

1. Serveis higiènics 

Com a condició per Ordenances, les necessitats són: 

• Wàter per cada 10 places, amb paper higiènic 1 Ut. 

• Dutxa amb aigua calenta per cada 10 places 1 Ut. 

• Lavabo amb aigua calenta per cada 10 places 1 Ut. 

• Mirall per cada 10 places 1 Ut. 

• Armari individual, amb clau 10 Ut. 

Wàters 

La caseta prefabricada destinada a neteja tindrà els elements de WC, dutxa, lavabo i 

mirall precisos segons l’Ordenança. 

Vestidor 

La caseta prefabricada destinada a vestuari, tindrà els seients necessaris, armaris 

metàl·lics individuals amb clau per a guardar la roba i els efectes personals. 

Aigües residuals 

Es construirà una fossa sèptica on abocar els residus procedents dels serveis higiènics i 

menjador, ja que no és possible anar a la xarxa general. 

Deixalles 

Es disposarà en l'obra d'utensilis en els que s'abocaran les deixalles, recollint-les 

diàriament per ser cremades en un lloc de l'obra protegit dels vents, per evitar la 

propagació dels olors desagradables. 

Neteja 

Està previst que totes les casetes es sotmetin a una neteja diària, i a una desinfecció 

periòdica. 

VIII. Pla de seguretat i salut 

El contractista estarà obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest estudi 
als seus mitjans i mètodes d’execució. 
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IX. Normes de prevenció 

En aquest punt es descriuran les mesures a adoptar per tal de preveure la possibilitat 
d’accidents ens les diferents fases de l’obra. 

1. Moviment de terres 

Excavacions 

 
• No es realitzaran treballs per sota de zones en les que s'utilitzin martells 

trencadors en prevenció del risc de cops per objectes o trossos. 

• Es vigilarà que les punteres estiguin en bon estat i seran del diàmetre adequat a les 
eines que s'utilitzin, assegurant-se de què les punteres estiguin sòlidament fixades 
abans de començar el treball, per evitar trencades o esquitxades incontrolades. 

• Els compressors s'ubicaran el més apartats possible de la zona de martells per 
evitar en el possible l’acoblament dels sorolls. 

Reblerts 

 
• La maquinària de vehicles llogats o subcontractats seran revisats abans de 

començar a treballar en l'obra, en tots els elements de seguretat, exigint-se al dia 
el llibre de manteniment i el certificat que acrediti, la seva revisió per un taller 
qualificat. 

• Es prohibeix sobrepassar el límit de càrrega màxima especificat per a cada vehicle. 

• Es prohibeix que els vehicles transportin personal fora de la cabina de conducció i 
en número superior als seients existents. 

• Es regaran amb freqüència els pilons i caixes dels camions per evitar polsegueres. 

• Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles. 

• Les maniobres de marxa enrere dels vehicles al costat de terraplens, es dirigiran 
per personal especialitzat, per evitar desplom i caigudes. 

• Es protegiran els terraplens amb senyalització i baranes sòlides de 90 cm. d'alçada, 
llistó entremig i rodapeu. 

• Es senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant senyalització vial 
normalitzada de perill indefinit i stop. 

• Els vehicles subcontractats tindran vigent la pòlissa d'assegurança amb 
responsabilitat civil il·limitada, el carnet d'empresa i les assegurances socials 
coberts, abans de començar els treballs en l'obra. 

• S'advertirà al personal d'obra mitjançant rètols divulgatius i senyalització 
normalitzada, dels riscs de bolcament, atropellament i col·lisió. 

• La zona en fase de compactació quedarà tancada al accés de les persones o 
vehicles aliens a la compactació, en prevenció d'accidents. 
 

2. Formigonats 

Formigonat directe per canaleta 

• Prèviament al inici de l'abocament del formigó del camió formigonera, 
s’instal·laran forts topalls antilliscants en el lloc a on s'hagi de quedar situat el 
camió.  
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• Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de 
marxa enrere; aquestes maniobres sempre hauran de ser dirigides des de fora del 
vehicle per un dels treballadors. Tampoc es situaran, en el lloc de formigonat, fins 
que el camió formigonera no estigui en posició d'abocament. 

• Per a facilitar el pas segur del personal encarregat de muntar, desmuntar i realitzar 
treballs amb la canaleta d'abocament de formigó per talussos fins el fonament, es 
col·locaran escales reglamentàries. 

• Es prohibeix el canvi de posició del camió formigonera al mateix temps que s'aboca 
el formigó. Aquesta maniobra haurà d'efectuar-se en el seu cas amb la canaleta 
fixa per evitar moviments incontrolats. 

• Els camions formigonera no s'acostaran a menys de 2 metres dels talls del terreny. 

Formigonat amb cubilots 

• No es carregarà el cub per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. Es 
senyalarà expressament el nivell equivalent al màxim, que es mantindrà visible. 

• Es prohibeix restar sota de les càrregues suspeses per les grues, per evitar cops per 
fragments despresos. 

• S'obligarà als operaris en contacte amb els cubs, a l’ús de guants protectors per a 
la seva guia i accionament dels mecanismes d'obertura o tancada. 

• Els cubilots es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o desequilibris a les 
persones. Es prohibeix expressament rebre el cubilot directament per evitar 
caigudes. 

3. Treballs especialitzats 

• Abans del inici dels treballs es farà un estudi del terreny i de detecció de les 
possibles conduccions d’aigua, gas, electricitat o d’altre tipus, que puguin existir, 
per evitar l’aparició de situacions imprevistes. 

• Mai haurà d’estar un home sol en un pou o galeria. Estarà acompanyat per un altre 
treballador per a que en cas d’accident hi hagin millors possibilitats d’auxili. 

• Abans de fer la perforació d’un clavegueró o claveguera, s’inspeccionarà per l’altre  
costat per a netejar en el possible la zona, especialment de rosegadors. 

• Totes les zones de treball hauran de tenir una il·luminació suficient per a poder 
realitzar el treball encomanat. 

4. Instal·lacions provisionals d’obra 

Estudi previ 

Es determinaran les seccions dels cables, els quadres necessaris, la seva situació, així 

com les proteccions necessàries per a les persones i les màquines. Tot això segons el 

contingut en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

Cables i connexions 

Els diàmetres dels cables seran els adequats per a la càrrega que han de suportar en 

funció dels càlculs. 

La funda dels fils serà perfectament aïllant, menyspreant les que apareixen repelades, 

empalmades o amb sospita d'estar trencades. La distribució a partir del quadre general 
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es farà amb cable mànega anti-humitat perfectament protegit; sempre que sigui 

possible anirà enterrat, senyalitzant-se amb taulons el seu trajecte en els llocs de pas. 

Quadres elèctrics 

Cada quadre elèctric anirà proveït de la seva presa de terra corresponent, a través del 
quadre elèctric general i senyal normalitzada de "Perill Electricitat” sobre la porta, que 
estarà proveïda de tanca. 

Interruptors automàtics 

Es col·locaran tots els que la instal·lació requereixi però d'un calibre tal que "saltin” 

abans de què la zona de cable que protegeix arribi a la càrrega màxima. 

Amb ells es protegiran totes les màquines, així com la instal·lació de l'enllumenat. 

Disjuntors diferencials 

Totes les màquines així com la instal·lació de l'enllumenat aniran protegits amb un 

disjuntor diferencial de 300 mA. per a la protecció de la maquinària i de 30 mA. per a la 

protecció del sistema d'enllumenat, ubicat en el quadre elèctric general. 

Les màquines elèctriques quedaran protegides en els seus quadres, mitjançant 

disjuntors diferencials selectius, calibrats amb respecte al del quadre general per a què 

es desconnectin abans que aquell o aquells de les màquines amb fallides, i evitar la 

desconnexió general de tota l'obra. 

Preses de terra 

En cas de ser necessària la instal·lació d'un transformador se’l dotarà de la presa de 

terra adequada als reglaments i exigències de l'empresa subministradora. 

Enllumenat 

L'enllumenat de l'obra en general i dels talls en particular, serà "bo i suficient", amb la 

claredat necessària per a permetre la realització dels treballs, segons les intensitats 

marcades en la Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. Mai serà inferior 

a 100 lux amidats a 2 m. del pla de treball. 

L'enllumenat estarà protegit per un disjuntor diferencial de 30 m.A. instal·lat en el 

quadre general elèctric. 

5. Bastides metàl·liques tubulars 

Durant el muntatge i desmuntatge, es pujaran les barres amb cordes i nusos tipus 

mariner, i els operaris adoptaran les precaucions necessàries per a evitar la seva 

caiguda i obligatòriament, hauran d’utilitzar el cinturó de seguretat, que subjectaran a 

elements sòlids de l’estructura tubular. 
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L’ancoratge d’aquestes bastides s’efectuarà al portell, segons el detall dels plànols en 

planta i alçat. 

En aquestes bastides constituïdes per tubs o perfils metàl·lics, es determinarà el 

número dels mateixos, la seva secció i la disposició i separació entre ells, peces de 

unió, arriostraments, ancoratges de façanes i suports sobre el terreny de forma que 

quedi completament assegurada l’estabilitat i seguretat general dels treballs 

respectius. 

El terra de les bastides es subjectarà als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant mordaces 

o ròtules que impedeixin el basculament i facin la subjecció segura. 

Les plataformes de treball quedaran sempre immobilitzades mitjançant brides. 

L’estructura tubular s’arriostrarà a cada cara extrema i a les diagonals espacials, 

mitjançant creus de Sant Andreu i mordassa d’apretada o ròtules. 

En qualsevol dels casos, el muntatge s’ha de realitzar mitjançant les instruccions 

subministrades pel fabricant, i es realitzarà per personal preparat i especialitzat en 

aquests muntatges. 

Es vigilarà l’apretat uniforme de la mordaça o ròtules de forma que no quedi cap cargol 

fluix, o puguin permetre moviments descontrolats dels tubs. 

El suport del cap del tubs contra zones resistents s’ha de fer amb la interposició d’altre 

base que, a la vegada, portarà uns taladres per a passar les puntes o cargols de 

subjecció. 

Les plataformes de treball provisionals, a intercalar entre les fixes de seguretat, tindran 

una amplada mínima de 60 cm. (3 taulons de 7 cm. de gruix), es travaran entre sí i 

s’immobilitzaran a l’estructura tubular mitjançant brides. 

6. Maquinaria 

En aquest punt es descriuen les principals mesures i formes de funcionament de la 

maquinària que pot estar treballant en l’obra.  

Maquinària auxiliar en general 

Les màquines i eines que originen vibracions tals com martell neumàtics, 

compactadores, vibradors o similars, hauran d'estar proveïdes d'agulles i altres 

dispositius amortiguadors. El treballador que les utilitzi se’l proveirà d’equip de 

protecció personal antivibratori (cinturó de seguretat, guants, coixins, botes, etc.). 

Els motors elèctrics estaran proveïts de cobertes permanents o altres resguards 

apropiats, disposats de tal manera que previnguin el contacte de les persones i 

objectes. 
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Els engranatges al descobert, amb moviment mecànic o accionats a mà, estaran 

protegits amb cobertes completes, que sense necessitat d'alçar-les permetin lubricar-

los, adoptant-se anàlegs mitjans de protecció per a les transmissions per cargols sens 

fi, cremalleres i cadenes. 

Si s’haguessin d’instal·lar motors elèctrics en llocs amb matèries fàcilment 

combustibles, en locals on l'ambient contingui gasos, partícules, pols inflamables o 

explosius, tindran un blindatge antideflagrant.  

Es prohibeix la permanència de qualsevol treballador en la vertical de les càrregues 

enlairades o sota el trajecte del recorregut de les mateixes. 

Els aparells d’enlairament i transport en general estaran equipats amb dispositius per a 

fre efectiu i mesurarà la càrrega límit autoritzada. Els accionats elèctricament estaran 

proveïts de dispositius limitadors que automàticament tallin l’energia elèctrica al 

sobrepassar l'alçada o desplaçament màxim permissible. 

Els ajustaments de traus i els llaços pels ganxos, anells i argolles estaran proveïts de 

guardacaps resistents. 

S'inspeccionarà setmanalment el número dels fils trencats, rebutjant aquells cables 

que ho estiguin en més del 10% dels mateixos. 

Els aparells i vehicles portaran un rètol visible amb indicacions de càrrega màxima que 

puguin admetre i que per cap concepte serà sobrepassada. 

Tota la maquinària elèctrica, haurà de disposar de presa de terra i proteccions 

diferencials correctes. 

Maquinària de moviment de terres i excavacions    

Estaran equipades amb: 

• Senyalització acústica automàtica. 

• Fars per a desplaçaments cap endavant o cap enrere. 

• Servofrens i frens de mà. 

• Pòrtics de seguretat. 

• Extintors. 

• Retrovisors de cada costat. 

I en la seva utilització se seguiran les següents regles: 

Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l'accés al 

terreny comprés en el seu radi de treball; si roman estàtica, es senyalarà la seva zona 

de perillositat actuant en el mateix sentit. 

No s'abandonarà la màquina sense abans haver deixat reposada en el terra la cullera o 

la pala, parat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 
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No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 

No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 

Els camins de circulació interna es senyalaran amb claredat per a evitar col·lisions o 

fregaments i posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant de la màquina que 

menor pendent admeti. 

No es realitzaran ni amidaments ni replanteig en les zones a on estiguin treballant 

màquines de moviment de terres fins que estiguin separades i en lloc segur de què no 

hi hagi perill de bolcaments o despreniments de terra. 

Maquinària de compactació 

Aquestes màquines, per la seva fàcil utilització i per consistir el seu treball en anar i 

venir repetides vegades pel mateix camí són les que presenten un major índex 

d'accidents, fonamentalment per les següents causes: 

Treball monòton que fa freqüent la distracció del conductor provocant atropellaments, 

bolcaments i col·lisions. És necessari rotacions de personal i controlar períodes de 

permanència en la seva utilització. 

Inexperiència del maquinista doncs, en general, es deixen aquestes màquines en mans 

de qualsevol operari amb carnet de conduir o sense ell, donant-li petites nocions del 

canvi de marxa i poc més. Per tant, el conductor estarà en possessió del carnet de 

conduir i de capacitació per a utilitzar una maquinària pesada. 

Es prohibirà realitzar operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 

S’assegurarà el bon estat del seient del conductor amb el fi d'amortir les vibracions de 

la màquina i que no passin a l’operari. 

Es dotarà a la màquina de senyals acústiques intermitents de marxa enrere. 

Formigonera elèctrica 

Tindrà protegits, per mitjà de carcassa, tots els seus òrgans mòbils i de transmissió 

(engranatges i corona en la seva unió) per evitar atrapaments. 

-Tindrà en perfecte estat el fre de basculament del bombo. 

Es connectarà al quadre de disjuntors diferencials per cables de 4 conductors (un de 

posta a terra). 

Les operacions de neteja i manteniment s'executaran amb la màquina desconnectada 

de la xarxa. 

El personal que la utilitzi tindrà autorització expressa. 

  



 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amidaments 
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AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Titol 3 S1  PROTECCIONS PEL CAP

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Titol 3 S2  PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS

1 H1462242 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 plantilles i
puntera metàl·liques

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

AMIDAMENT DIRECTE 8,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Titol 3 S3  PROTECCIONS DEL COS

1 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

2 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

4 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

6 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Titol 3 S1  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

EUR
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AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Unitats per longitud 2,000 1,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pretractament 18,000 18,000 C#*D#*E#*F#

2 Tanc 40,000 40,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 58,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Titol 3 S2  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 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

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 S1  MÒDULS PREFABRICATS

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

AMIDAMENT DIRECTE 24,000

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció

EUR
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diferencial

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Titol 3 S2  EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I TANQUES DE SEGURETAT

1 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

EUR



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al municipi de Castelldans

AMIDAMENTS Data: 17/09/14 Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 600,000

5 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques AASHO, per a barreres
de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 265,000

Obra 01 PRESSUPOST PSS
Capítol 05  MESURES PREVENTIVES

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

EUR
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,30 €

(SIS EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,94 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

H1426160P-3 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,36 €

(CINC EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

H142BA00P-4 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,22 €

(SET EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

H142CE70P-5 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

7,04 €

(SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

H1441201P-6 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1451110P-7 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

H1455710P-8 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

2,42 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H1456821P-9 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

36,01 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

H145C002P-10 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

H1461164P-11 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,62 €

(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

H1462242P-12 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 plantilles i puntera metàl·liques

13,87 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

H1463253P-13 u Parella de botes dielèctriques 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, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

61,38 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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H1473203P-14 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

118,42 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

H1481131P-15 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,60 €

(ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

H1481542P-16 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,38 €

(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

H1483132P-17 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,65 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

H1484110P-18 u Samarreta de treball, de cotó 2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

H1485800P-19 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

20,10 €

(VINT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

H1522111P-20 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

13,20 €

(TRETZE EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

H152KBD1P-21 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

23,58 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

H1532581P-22 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,03 €

(CINC EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H16F1004P-23 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

H16F3000P-24 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,11 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

HB2A1111P-25 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques
AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

24,31 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

HBB11111P-26 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

49,82 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

HBB11251P-27 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

55,82 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
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HBB11351P-28 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

67,69 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

HBC1B001P-29 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs

1,17 €

(UN EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

HM31161JP-30 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

46,04 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

HQU1531AP-31 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

245,40 €

(DOS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HQU1A50AP-32 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,16 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

HQU1H53AP-33 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,24 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

HQU22301P-34 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

57,57 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

HQU25201P-35 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,63 €

(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

HQU25701P-36 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

21,99 €

(VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

HQU27502P-37 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,56 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

HQU2E001P-38 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 87,92 €

(VUITANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

HQU2GF01P-39 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,60 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

HQU2P001P-40 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,88 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)
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HQUA2100P-41 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

112,96 €

(CENT DOTZE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

HQUAM000P-42 u Reconeixement mèdic 33,81 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

HQUAP000P-43 u Curset de primers auxilis i socorrisme 196,40 €

(CENT NORANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

HQUZM000P-44 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,03 €

(DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

l´autor del projecte

Ramon Gelonch Roca

E.T.S. d´Enginyers Camins, Canals i Ports

Barcelona, Octubre 2014
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,30 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,09000 €

Altres conceptes 0,21000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,94 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,74000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-3 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de

malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,36 €

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb vi 5,18000 €

Altres conceptes 0,18000 €

P-4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,

de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,22 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 6,98000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-5 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per

acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

7,04 €

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 6,80000 €

Altres conceptes 0,24000 €

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,78 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

Altres conceptes 0,03000 €

P-7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,

dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,15 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,11000 €

Altres conceptes 0,04000 €

P-8 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

2,42 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,34000 €

Altres conceptes 0,08000 €

P-9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig

avantbraç

36,01 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 34,79000 €

Altres conceptes 1,22000 €

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,

homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,99 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 5,79000 €

Altres conceptes 0,20000 €

P-11 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla

metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO

20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,62 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al municipi de Castelldans

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Data: 17/09/14 Pàg.: 2

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,09000 €

Altres conceptes 0,53000 €

P-12 H1462242 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 plantilles i puntera metàl·liques

13,87 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,40000 €

Altres conceptes 0,47000 €

P-13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades

segons DIN 4843

61,38 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 59,30000 €

Altres conceptes 2,08000 €

P-14 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i

ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,

homologat segons CE

118,42 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièst 114,42000 €

Altres conceptes 4,00000 €

P-15 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,60 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,21000 €

Altres conceptes 0,39000 €

P-16 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,38 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blan 17,76000 €

Altres conceptes 0,62000 €

P-17 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,65 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,39000 €

Altres conceptes 0,26000 €

P-18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,63 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €

Altres conceptes 0,09000 €

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

20,10 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 19,42000 €

Altres conceptes 0,68000 €

P-20 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

13,20 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,38500 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,74360 €

Altres conceptes 12,07140 €

P-21 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer

corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge

inclòs

23,58 €
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B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 6,37000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,30000 €

Altres conceptes 12,91000 €

P-22 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa

d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,03 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,02000 €

Altres conceptes 2,01000 €

P-23 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,03 €

Altres conceptes 19,03000 €

P-24 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius 24,11 €

Altres conceptes 24,11000 €

P-25 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona amb característiques

AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el desmuntatge inclòs

24,31 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 1,34000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secci 16,75000 €

Altres conceptes 6,22000 €

P-26 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

49,82 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 29,75000 €

Altres conceptes 20,07000 €

P-27 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

55,82 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 35,54000 €

Altres conceptes 20,28000 €

P-28 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i

amb el desmuntatge inclòs

67,69 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 47,01000 €

Altres conceptes 20,68000 €

P-29 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el

desmuntatge inclòs

1,17 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,21000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-30 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

46,04 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

Altres conceptes 10,01000 €

P-31 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les

d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2

plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de

llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

245,40 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 237,10000 €
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Altres conceptes 8,30000 €

P-32 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament

de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de

lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació

elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

171,16 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 165,37000 €

Altres conceptes 5,79000 €

P-33 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de

35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer

galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,

aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,

endolls i protecció diferencial

160,24 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 154,82000 €

Altres conceptes 5,42000 €

P-34 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

57,57 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 51,03000 €

Altres conceptes 6,54000 €

P-35 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,63 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,37500 €

Altres conceptes 3,25500 €

P-36 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,

col·locat i amb el desmuntatge inclòs

21,99 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €

Altres conceptes 3,50500 €

P-37 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,56 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,50000 €

Altres conceptes 7,06000 €

P-38 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 87,92 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

Altres conceptes 3,92000 €

P-39 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs

54,60 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

Altres conceptes 3,69000 €

P-40 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,88 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €

Altres conceptes 0,98000 €

P-41 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i

salut en el treball

112,96 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 109,14000 €

Altres conceptes 3,82000 €

P-42 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 33,81 €
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BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €

Altres conceptes 1,14000 €

P-43 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 196,40 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €

Altres conceptes 6,64000 €

P-44 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,03 €

Altres conceptes 19,03000 €

l´autor del projecte

Ramon Gelonch Roca

E.T.S. d´Enginyers Camins, Canals i Ports

Barcelona, Octubre 2014
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 22,72000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 23,29000 €
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MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,68000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,50000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 15,43000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 94,44000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,65000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,38000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,11000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,02000 €

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

6,09000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,74000 €

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,18000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

6,98000 €

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

6,80000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,75000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,11000 €

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

2,34000 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 34,79000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,79000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,09000 €

B1462242 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 plantilles i puntera metàl·liques

13,40000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

59,30000 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

114,42000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 11,21000 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

17,76000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,39000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,54000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

19,42000 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,21000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 29,75000 €
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BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 35,54000 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 47,01000 €

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat, formada per perfil longitudinal, de secció en doble
ona amb característiques AASHO

16,75000 €

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres de seguretat 5,36000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 35,76000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,27000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

237,10000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

165,37000 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

154,82000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos 51,03000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 45,50000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 73,94000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 46,00000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 84,00000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 50,91000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

109,14000 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 32,67000 €

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 189,76000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,90000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

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 76,30000 €

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 1,68000 = 1,00800

Subtotal: 1,00800 1,00800

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 94,44000 = 18,88800

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 15,43000 = 23,91650

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,50000 = 11,37500

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,01000 = 0,18180

Subtotal: 54,36130 54,36130

COST DIRECTE 76,30230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,30230
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PARTIDES D'OBRA

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 6,30 €

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 6,09000 = 6,09000

Subtotal: 6,09000 6,09000

COST DIRECTE 6,09000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,21315

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,30315

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,74000 = 5,74000

Subtotal: 5,74000 5,74000

COST DIRECTE 5,74000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,20090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,94090

P-3 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

Rend.: 1,000 5,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

1,000      x 5,18000 = 5,18000

Subtotal: 5,18000 5,18000

COST DIRECTE 5,18000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,18130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,36130

P-4 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

Rend.: 1,000 7,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de

1,000      x 6,98000 = 6,98000
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PARTIDES D'OBRA

policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

Subtotal: 6,98000 6,98000

COST DIRECTE 6,98000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,24430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,22430

P-5 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 7,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

1,000      x 6,80000 = 6,80000

Subtotal: 6,80000 6,80000

COST DIRECTE 6,80000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,23800

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03800

P-6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,75000 = 0,75000

Subtotal: 0,75000 0,75000

COST DIRECTE 0,75000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,02625

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77625

P-7 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,11000 = 1,11000

Subtotal: 1,11000 1,11000

COST DIRECTE 1,11000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,03885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14885
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PARTIDES D'OBRA

P-8 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 2,42 €

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 2,34000 = 2,34000

Subtotal: 2,34000 2,34000

COST DIRECTE 2,34000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,08190

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,42190

P-9 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 36,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 34,79000 = 34,79000

Subtotal: 34,79000 34,79000

COST DIRECTE 34,79000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 1,21765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,00765

P-10 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 5,79000 = 5,79000

Subtotal: 5,79000 5,79000

COST DIRECTE 5,79000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,20265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99265

P-11 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 15,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 15,09000 = 15,09000
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Subtotal: 15,09000 15,09000

COST DIRECTE 15,09000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,52815

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,61815

P-12 H1462242 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
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 13,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1462242 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
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 13,40000 = 13,40000

Subtotal: 13,40000 13,40000

COST DIRECTE 13,40000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,46900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,86900

P-13 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 61,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 59,30000 = 59,30000

Subtotal: 59,30000 59,30000

COST DIRECTE 59,30000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 2,07550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,37550

P-14 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 118,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat

1,000      x 114,42000 = 114,42000
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segons CE

Subtotal: 114,42000 114,42000

COST DIRECTE 114,42000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 4,00470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,42470

P-15 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 11,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 11,21000 = 11,21000

Subtotal: 11,21000 11,21000

COST DIRECTE 11,21000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,39235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,60235

P-16 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 18,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1,000      x 17,76000 = 17,76000

Subtotal: 17,76000 17,76000

COST DIRECTE 17,76000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,62160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,38160

P-17 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 7,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 7,39000 = 7,39000

Subtotal: 7,39000 7,39000

COST DIRECTE 7,39000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,25865

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,64865

P-18 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,54000 = 2,54000

Subtotal: 2,54000 2,54000

COST DIRECTE 2,54000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,08890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,62890

P-19 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 20,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 19,42000 = 19,42000

Subtotal: 19,42000 19,42000

COST DIRECTE 19,42000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,67970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,09970

P-20 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 13,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 21,99000 = 5,49750

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 18,39000 = 4,59750

Subtotal: 10,09500 10,09500

Materials

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,38000 = 0,74360

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 76,30230 = 1,52605

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,11000 = 0,38500

Subtotal: 2,65465 2,65465

COST DIRECTE 12,74965
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,44624

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,19589

P-21 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària
1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 18,39000 = 5,51700

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 21,99000 = 6,59700
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Subtotal: 12,11400 12,11400

Materials

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

9,800      x 0,65000 = 6,37000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000

Subtotal: 10,67000 10,67000

COST DIRECTE 22,78400
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,79744

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,58144

P-22 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,03 €

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

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,000      x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 3,02000 3,02000

COST DIRECTE 4,85900
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,17007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,02907

P-23 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,64365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,03365

P-24 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius Rend.: 1,000 24,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A01H1000 h Coordinador d'activitats preventives 1,000 /R x 23,29000 = 23,29000

Subtotal: 23,29000 23,29000
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COST DIRECTE 23,29000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,81515

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,10515

P-25 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció
de doble ona amb característiques AASHO, per a
barreres de seguretat, col·locat sobre suport i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 24,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 21,99000 = 1,53930

A0140000 h Manobre 0,210 /R x 18,39000 = 3,86190

Subtotal: 5,40120 5,40120

Materials

BBMZP010 m Part proporcional d'elements de fixació, per a barreres
de seguretat

0,250      x 5,36000 = 1,34000

BBM2AA00 m Barrera de seguretat flexible d'acer galvanitzat,
formada per perfil longitudinal, de secció en doble ona
amb característiques AASHO

1,000      x 16,75000 = 16,75000

Subtotal: 18,09000 18,09000

COST DIRECTE 23,49120
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,82219

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,31339

P-26 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 49,82 €

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

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

1,000      x 29,75000 = 29,75000

Subtotal: 29,75000 29,75000

COST DIRECTE 48,14000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 1,68490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,82490

P-27 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 55,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000
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Materials

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

1,000      x 35,54000 = 35,54000

Subtotal: 35,54000 35,54000

COST DIRECTE 53,93000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 1,88755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,81755

P-28 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 67,69 €

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

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos

1,000      x 47,01000 = 47,01000

Subtotal: 47,01000 47,01000

COST DIRECTE 65,40000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 2,28900

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,68900

P-29 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,17 €

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

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 0,21000 0,21000

COST DIRECTE 1,12950
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,03953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16903

P-30 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 46,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 22,72000 = 4,54400

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 19,53000 = 3,90600

Subtotal: 8,45000 8,45000
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Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 35,76000 = 35,76000

Subtotal: 36,03000 36,03000

COST DIRECTE 44,48000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 1,55680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,03680

P-31 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 245,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 237,10000 = 237,10000

Subtotal: 237,10000 237,10000

COST DIRECTE 237,10000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 8,29850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 245,39850

P-32 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 171,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 165,37000 = 165,37000

Subtotal: 165,37000 165,37000
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COST DIRECTE 165,37000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 5,78795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,15795

P-33 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 160,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 154,82000 = 154,82000

Subtotal: 154,82000 154,82000

COST DIRECTE 154,82000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 5,41870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,23870

P-34 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 57,57 €

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 51,03000 = 51,03000

Subtotal: 51,03000 51,03000

COST DIRECTE 55,62750
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 1,94696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,57446

P-35 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,63 €

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
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BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

0,250      x 45,50000 = 11,37500

Subtotal: 11,37500 11,37500

COST DIRECTE 14,13350
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,49467

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,62817

P-36 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 21,99 €

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

BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 73,94000 = 18,48500

Subtotal: 18,48500 18,48500

COST DIRECTE 21,24350
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,74352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,98702

P-37 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,56 €

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 46,00000 = 11,50000

Subtotal: 11,50000 11,50000

COST DIRECTE 17,93650
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,62778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,56428

P-38 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 87,92 €

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 84,00000 = 84,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 84,00000 84,00000

COST DIRECTE 84,95150
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 2,97330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,92480

P-39 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,60 €

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 50,91000 = 50,91000

Subtotal: 50,91000 50,91000

COST DIRECTE 52,74900
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 1,84622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,59522

P-40 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,88 €

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 0,90000 = 0,90000

Subtotal: 0,90000 0,90000

COST DIRECTE 1,81950
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,06368

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88318

P-41 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 112,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 109,14000 = 109,14000

Subtotal: 109,14000 109,14000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 109,14000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 3,81990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,95990

P-42 HQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 33,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 1,000      x 32,67000 = 32,67000

Subtotal: 32,67000 32,67000

COST DIRECTE 32,67000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 1,14345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,81345

P-43 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme Rend.: 1,000 196,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 1,000      x 189,76000 = 189,76000

Subtotal: 189,76000 189,76000

COST DIRECTE 189,76000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 6,64160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 196,40160

P-44 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 19,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 18,39000 = 18,39000

Subtotal: 18,39000 18,39000

COST DIRECTE 18,39000
DESPESES INDIRECTES 3,50 % 0,64365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,03365
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Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Titol 3 S1 PROTECCIONS PEL CAP

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

6,30 10,000 63,00

2 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès, homologada
segons UNE-EN 1731 (P - 5)

7,04 4,000 28,16

3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 4)

7,22 4,000 28,88

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,94 6,000 35,64

5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 3)

5,36 6,000 32,16

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 6)

0,78 10,000 7,80

TOTAL Titol 3 01.01.S1 195,64

Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Titol 3 S2 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS

1 H1462242 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 plantilles i puntera metàl·liques (P - 12)

13,87 10,000 138,70

2 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

15,62 4,000 62,48

3 H1463253 u Parella de botes dielèctriques 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, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 13)

61,38 2,000 122,76

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 7)

1,15 10,000 11,50

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
8)

2,42 2,000 4,84

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 9)

36,01 3,000 108,03

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 10)

5,99 8,000 47,92

euros
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TOTAL Titol 3 01.01.S2 496,23

Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Titol 3 S3 PROTECCIONS DEL COS

1 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
14)

118,42 5,000 592,10

2 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

20,10 2,000 40,20

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 15) 11,60 10,000 116,00

4 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)

18,38 1,000 18,38

5 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 18) 2,63 20,000 52,60

6 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 17) 7,65 10,000 76,50

TOTAL Titol 3 01.01.S3 895,78

Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Titol 3 S1 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

23,58 4,000 94,32

2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 22)

5,03 4,000 20,12

3 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 (P - 20)

13,20 58,000 765,60

TOTAL Titol 3 01.02.S1 880,04

Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Titol 3 S2 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

46,04 1,000 46,04

TOTAL Titol 3 01.02.S2 46,04

Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Titol 3 S1 MÒDULS PREFABRICATS

euros
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1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 44) 19,03 24,000 456,72

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 33)

160,24 6,000 961,44

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 31)

245,40 6,000 1.472,40

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 32)

171,16 6,000 1.026,96

TOTAL Titol 3 01.03.S1 3.917,52

Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 03 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Titol 3 S2 EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 41)

112,96 1,000 112,96

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

18,56 1,000 18,56

3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

14,63 2,000 29,26

4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40) 1,88 15,000 28,20

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 38)

87,92 2,000 175,84

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

54,60 2,000 109,20

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

21,99 2,000 43,98

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

57,57 10,000 575,70

TOTAL Titol 3 01.03.S2 1.093,70

Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 04 SENYALITZACIÓ I TANQUES DE SEGURETAT

1 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 28)

67,69 1,000 67,69

2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

49,82 2,000 99,64

euros
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3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

55,82 2,000 111,64

4 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

1,17 600,000 702,00

5 HB2A1111 m Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció de doble ona
amb característiques AASHO, per a barreres de seguretat, col·locat
sobre suport i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

24,31 265,000 6.442,15

TOTAL Capítol 01.04 7.423,12

Obra 01 Pressupost PSS

Capítol 05 MESURES PREVENTIVES

1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
23)

19,03 15,000 285,45

2 H16F3000 h Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 24) 24,11 15,000 361,65

3 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 43) 196,40 2,000 392,80

4 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 33,81 10,000 338,10

TOTAL Capítol 01.05 1.378,00

euros



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resum de pressupost 



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al municipi de Castelldans

RESUM DE PRESSUPOST Data: 17/09/14 Pàg.: 1

NIVELL 3: Titol 3 Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.S1  PROTECCIONS PEL CAP 195,64

Titol 3 01.01.S2  PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS 496,23

Titol 3 01.01.S3  PROTECCIONS DEL COS 895,78

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.587,65

Titol 3 01.02.S1  PROTECCIONS COL·LECTIVES 880,04

Titol 3 01.02.S2  PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 46,04

Capítol 01.02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 926,08

Titol 3 01.03.S1  MÒDULS PREFABRICATS 3.917,52

Titol 3 01.03.S2  EQUIPAMENTS I MOBILIARI 1.093,70

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 5.011,22

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
7.524,95

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 1.587,65

Capítol 01.02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 926,08

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 5.011,22

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ I TANQUES DE SEGURETAT 7.423,12

Capítol 01.05  MESURES PREVENTIVES 1.378,00

Obra 01 Pressupost PSS 16.326,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.326,07

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost PSS 16.326,07

16.326,07

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ....................................................................... 16.326,07 €

Subtotal ............... 16.326,07 €

0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE D'OBRA ............. ....................... 16.326,07 €

Aquest pressupost d'execució per contracte d'obra, puja a la quantitat de : 

( SETZE MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS )

IMPORT CONTROL QUALITAT ....................................................................................... 0,00 €

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONTROL DE QUALITAT  ....... 0,00 €

Aquest pressupost d'execució per contracte del control de qualitat, puja a la quantitat de : 

( ZERO EUROS )

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE CONJUNT  ........... ..................... 16.326,07 €

Aquest pressupost d'execució per contracte conjunt d'obra i control de qualitat, puja a la
quantitat de :

( SETZE MIL TRES-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS )

l´autor del projecte

Ramon Gelonch Roca

E.T.S. d´Enginyers Camins, Canals i Ports

Barcelona, Octubre 2014
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/14 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 23,29000 €

A0121000 h Oficial 1a 21,99000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 21,99000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013U001 h Ajudant 19,53000 €

A0140000 h Manobre 18,39000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,03000 €

A0160000 h Peó 18,83000 €

A016P000 h Peó jardiner 19,71000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/14 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,38000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 72,67000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 16,76000 €

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 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 147,68000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 41,30000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 47,05000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 58,54000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 71,04000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 119,57000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

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 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 9,06000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 39,24000 €

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 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 77,52000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 84,45000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

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 41,71000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 48,44000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 54,58000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 104,20000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,95000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 101,07000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C1709G0U h Estenedora de granulat 43,92000 €

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 87,42000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,10000 €

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 3,56000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 50,54000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 6,85000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 17,28000 €



Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans
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MAQUINÀRIA

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé 3,73000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,01000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,65000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 40 mm 22,15000 €

B037200U m3 Grava fina 6-8 mm, inclòs transport a l'obra i col·locació 42,98000 €

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després de la compactació 16,99000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,39000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 4,76000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,55000 €

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N segons UNE-EN 197-1, a granel 77,65000 €

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

68,25000 €

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 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 75,72000 €

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 84,07000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,04000 €

B071UC01 m3 Morter M-80 89,99000 €

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 1,63000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,13000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,21000 €

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 €

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 €

B0D8U001 m2 Barres metàl·liques resistens a l'oxidació 287,40000 €

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 7,01000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,27000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,40000 €

B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,39000 €

B7B1U001 m2 Membrana de 3 mm de PEAD 7,75000 €

B7B1U005 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 3850 N

2,21000 €

BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de
diàmetre

3,06000 €

BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle 9,34000 €

BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30 cm 5,80000 €

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

247,05000 €

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre 103,93000 €

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

134,76000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

113,39000 €

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre

5,97000 €
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BFA1U140 m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

25,31000 €

BFA1U242 m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

39,83000 €

BFB1U111 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 110 mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

3,99000 €

BFB1U216 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

9,68000 €

BFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 180 mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

12,20000 €

BHM10010 u Columna troncocònica de 4,5 m d'alçada. Inclosa caixa de connexió 131,59000 €

BHN20010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 125 W de VMCC 345,37000 €

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,78000 €

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria orgànica i 20% d'àcids húmics 0,16000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,39000 €

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 10,22000 €

BR400015 u Gènere espècie 'canyís' (Phragmites Australis), de '0,1' a '0,4' m d'alçada, en formació arbustiva,
ramificat des de la base, presentat amb pa de terra protegit amb malla

1,09000 €

BR710003 kg Llavors amb les varietats millorades més adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie,
z% gènere espècie

3,81000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

Rend.: 1,000 109,97000 €

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

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 103,55000 = 20,71000

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,530      x 20,65000 = 31,59450

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,01000 = 0,20200

Subtotal: 88,50650 88,50650

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19982

COST DIRECTE 109,97107

COST EXECUCIÓ MATERIAL 109,97107
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PARTIDES D'OBRA

P-1 F2270110 m2 Perfilat i allissat de talussos amb mitjans mecànics o
manuals. Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 0,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,015 /R x 56,95000 = 0,85425

Subtotal: 0,85425 0,85425

COST DIRECTE 0,85425
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04271

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,89696

P-2 F6120010 u Porta de dues fulles de 2x2, d'acer galvanitzat, amb
bastidor de tub 80x50 mm i malla electrosoldada de
200x50 mm i D 6 mm, sòcol de planxa d'1,5m,
muntants de 100 x 100 mm, passador, pany i pom

Rend.: 1,000 225,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,3423 /R x 18,39000 = 24,68490

A0121000 h Oficial 1a 2,6846 /R x 21,99000 = 59,03435

Subtotal: 83,71925 83,71925

Materials

B0F1D2N2 u Maó calat, de 290x140x75 mm, cares vistes,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

280,000      x 0,39000 = 109,20000

D070I025 m3 Morter mixt de ciment portland, calç i sorra amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporcio en volum 1:2:10

0,187      x 109,97107 = 20,56459

Subtotal: 129,76459 129,76459

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,83719

COST DIRECTE 214,32103
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 10,71605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 225,03708

P-3 FHM10010 u Columna troncocònica de 4,5 m d'alçada. Inclosa
caixa de connexió, cablejat interior i fonamentació.
Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs
segons plànols.

Rend.: 1,000 271,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,2632 /R x 18,39000 = 4,84025

A013H000 h Ajudant electricista 0,5263 /R x 20,41000 = 10,74178

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,5263 /R x 23,78000 = 12,51541

Subtotal: 28,09744 28,09744

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,5263 /R x 46,00000 = 24,20980

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,5263 /R x 38,97000 = 20,50991

Subtotal: 44,71971 44,71971

Materials

BHM10010 u Columna troncocònica de 4,5 m d'alçada. Inclosa
caixa de connexió

1,000      x 131,59000 = 131,59000



Projecte de l´EDAR i els col·lectors al municipi de Castelldans

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 17/09/14 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 64,04000 = 15,49768

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,78000 = 38,78000

Subtotal: 185,86768 185,86768

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28097

COST DIRECTE 258,96580
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 12,94829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 271,91409

P-4 FHN20010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 125
W de VMCC. Inclou subministrament i col·locació. Tot
inclòs segons plànols.

Rend.: 1,000 379,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,350 /R x 20,41000 = 7,14350

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 23,78000 = 8,32300

Subtotal: 15,46650 15,46650

Materials

BHN20010 u Lluminària tancada i equipada, inclòs làmpada de 125
W de VMCC

1,000      x 345,37000 = 345,37000

Subtotal: 345,37000 345,37000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,15467

COST DIRECTE 360,99117
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 18,04956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,04072

P-5 FR400015 u Gènere espècie 'canyís' (Phragmites Australis), de
'0,1' a '0,4' m d'alçada, en formació arbustiva,
ramificat des de la base, presentat amb pa de terra
protegit amb malla

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR400015 u Gènere espècie 'canyís' (Phragmites Australis), de
'0,1' a '0,4' m d'alçada, en formació arbustiva,
ramificat des de la base, presentat amb pa de terra
protegit amb malla

1,000      x 1,09000 = 1,09000

Subtotal: 1,09000 1,09000

COST DIRECTE 1,09000
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,05450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14450

P-6 FR6B0004 u Obertura de clot de 0,1x0,1x0,1m i plantació de planta
presentada en contenidor tipus forest-pot, inclou reg
de plantació.

Rend.: 1,000 0,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,0069 /R x 19,71000 = 0,13600
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A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0035 /R x 21,99000 = 0,07697

Subtotal: 0,21297 0,21297

Maquinària

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,0035 /R x 42,60000 = 0,14910

Subtotal: 0,14910 0,14910

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00213

COST DIRECTE 0,36420
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01821

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,38241

P-7 FR710003 m2 Sembra manual, amb una dosi de 35 g/m2 de la
barreja de llavors amb les varietats millorades més
adients del tipus: x% gènere espècie, y% gènere
espècie, z% gènere espècie, inclou cobriment de
llavor i passada de corró.

Rend.: 1,000 1,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A016P000 h Peó jardiner 0,0667 /R x 19,71000 = 1,31466

Subtotal: 1,31466 1,31466

Materials

BR710003 kg Llavors amb les varietats millorades més adients del
tipus: x% gènere espècie, y% gènere espècie, z%
gènere espècie

0,035      x 3,81000 = 0,13335

Subtotal: 0,13335 0,13335

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01315

COST DIRECTE 1,46116
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,07306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,53421

P-8 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 1,000 5,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 21,99000 = 2,74875

A0112000 h Cap de colla 0,025 /R x 23,29000 = 0,58225

Subtotal: 3,33100 3,33100

Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

0,125 /R x 16,76000 = 2,09500

Subtotal: 2,09500 2,09500

COST DIRECTE 5,42600
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27130

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,69730
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P-9 G21R0002 u Arrancada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 44,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,040 /R x 23,29000 = 0,93160

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,39000 = 7,35600

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 21,99000 = 4,39800

Subtotal: 12,68560 12,68560

Maquinària

C1503U20 h Camió grua de 10 t 0,200 /R x 48,44000 = 9,68800

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,200 /R x 51,37000 = 10,27400

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,200 /R x 2,55000 = 0,51000

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,200 /R x 47,05000 = 9,41000

Subtotal: 29,88200 29,88200

COST DIRECTE 42,56760
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,12838

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,69598

P-10 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.: 1,000 2,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0027 /R x 23,29000 = 0,06288

A0150000 h Manobre especialista 0,0137 /R x 19,03000 = 0,26071

Subtotal: 0,32359 0,32359

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0274 /R x 51,37000 = 1,40754

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o
equivalent

0,0137 /R x 53,56000 = 0,73377

Subtotal: 2,14131 2,14131

COST DIRECTE 2,46490
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,12325

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,58815

P-11 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 1,000 4,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0076 /R x 19,03000 = 0,14463

A0112000 h Cap de colla 0,0023 /R x 23,29000 = 0,05357
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,19820 0,19820

Maquinària

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,003 /R x 119,57000 = 0,35871

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

0,0076 /R x 147,68000 = 1,12237

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0068 /R x 72,67000 = 0,49416

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 0,0227 /R x 84,45000 = 1,91702

Subtotal: 3,89226 3,89226

COST DIRECTE 4,09046
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20452

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,29498

P-12 G222U104 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.: 1,000 10,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0345 /R x 19,03000 = 0,65654

A0112000 h Cap de colla 0,0172 /R x 23,29000 = 0,40059

Subtotal: 1,05713 1,05713

Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,1034 /R x 51,37000 = 5,31166

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0345 /R x 58,54000 = 2,01963

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,0172 /R x 72,67000 = 1,24992

Subtotal: 8,58121 8,58121

COST DIRECTE 9,63834
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,48192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12026

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.: 1,000 1,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0059 /R x 19,03000 = 0,11228

A0112000 h Cap de colla 0,0012 /R x 23,29000 = 0,02795

Subtotal: 0,14023 0,14023

Maquinària

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0059 /R x 68,66000 = 0,40509

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0029 /R x 59,20000 = 0,17168
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C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0059 /R x 71,04000 = 0,41914

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0029 /R x 40,01000 = 0,11603

Subtotal: 1,11194 1,11194

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 0,05050 0,05050

COST DIRECTE 1,30267
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06513

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36780

P-14 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0067 /R x 18,39000 = 0,12321

A0112000 h Cap de colla 0,0017 /R x 23,29000 = 0,03959

Subtotal: 0,16280 0,16280

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0067 /R x 71,04000 = 0,47597

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0033 /R x 40,01000 = 0,13203

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0067 /R x 68,66000 = 0,46002

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0033 /R x 59,20000 = 0,19536

Subtotal: 1,26338 1,26338

Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 4,76000 = 5,71200

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

Subtotal: 5,76250 5,76250

COST DIRECTE 7,18868
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,35943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54811

P-15 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.: 1,000 4,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0119 /R x 23,29000 = 0,27715

A0150000 h Manobre especialista 0,0571 /R x 19,03000 = 1,08661

Subtotal: 1,36376 1,36376

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,0476 /R x 12,86000 = 0,61214

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0048 /R x 40,01000 = 0,19205

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0238 /R x 58,54000 = 1,39325

Subtotal: 2,19744 2,19744

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 4,07970
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,20399

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,28369

P-16 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb
grava de pedrera de 3 a 4 mm, sense fins, inclòs
estesa en condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 29,33 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0769 /R x 19,03000 = 1,46341

A0112000 h Cap de colla 0,0192 /R x 23,29000 = 0,44717

Subtotal: 1,91058 1,91058

Maquinària

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 0,0769 /R x 9,06000 = 0,69671

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,0769 /R x 41,30000 = 3,17597

Subtotal: 3,87268 3,87268

Materials

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 3 a 40 mm 1,000      x 22,15000 = 22,15000

Subtotal: 22,15000 22,15000

COST DIRECTE 27,93326
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,39666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,32992

P-17 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.: 1,000 0,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0043 /R x 21,99000 = 0,09456

A0112000 h Cap de colla 0,0007 /R x 23,29000 = 0,01630

A0150000 h Manobre especialista 0,0043 /R x 19,03000 = 0,08183

Subtotal: 0,19269 0,19269
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PARTIDES D'OBRA

Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,0003 /R x 71,04000 = 0,02131

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,0003 /R x 58,54000 = 0,01756

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,0014 /R x 41,01000 = 0,05741

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0003 /R x 66,65000 = 0,02000

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 0,0043 /R x 2,55000 = 0,01097

Subtotal: 0,12725 0,12725

COST DIRECTE 0,31994
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,01600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,33594

P-18 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.: 1,000 9,29 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 18,39000 = 0,73560

A0121000 h Oficial 1a 0,020 /R x 21,99000 = 0,43980

A0112000 h Cap de colla 0,005 /R x 23,29000 = 0,11645

A013U001 h Ajudant 0,020 /R x 19,53000 = 0,39060

Subtotal: 1,68245 1,68245

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 68,25000 = 7,16625

Subtotal: 7,16625 7,16625

COST DIRECTE 8,84870
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,44244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,29114

P-19 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 1,000 108,83 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,027 /R x 23,29000 = 0,62883

A0121000 h Oficial 1a 0,1081 /R x 21,99000 = 2,37712

A013U001 h Ajudant 0,0541 /R x 19,53000 = 1,05657

A0140000 h Manobre 0,1622 /R x 18,39000 = 2,98286

Subtotal: 7,04538 7,04538

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,0324 /R x 6,85000 = 0,22194

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0649 /R x 17,28000 = 1,12147

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,2162 /R x 1,95000 = 0,42159
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PARTIDES D'OBRA

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,0649 /R x 101,07000 = 6,55944

Subtotal: 8,32444 8,32444

Materials

B060U450 m3 Formigó HA-30, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 84,07000 = 88,27350

Subtotal: 88,27350 88,27350

COST DIRECTE 103,64332
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 5,18217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,82549

P-20 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat

Rend.: 1,000 1,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0006 /R x 23,29000 = 0,01397

A0121000 h Oficial 1a 0,0069 /R x 21,99000 = 0,15173

A013U001 h Ajudant 0,0069 /R x 19,53000 = 0,13476

Subtotal: 0,30046 0,30046

Maquinària

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,0017 /R x 2,22000 = 0,00377

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0005 /R x 41,71000 = 0,02086

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,0017 /R x 2,39000 = 0,00406

Subtotal: 0,02869 0,02869

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

Subtotal: 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 0,99145
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,04957

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,04102

P-21 G4B0U030 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no
menor de 500 N/mm2, col·locat en fusts, capitells i
llindes de piles de mes de 10 m d'alçària, mesurada
des de la part superior del fonament

Rend.: 1,000 1,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0006 /R x 23,29000 = 0,01397

A0121000 h Oficial 1a 0,008 /R x 21,99000 = 0,17592

A013U001 h Ajudant 0,008 /R x 19,53000 = 0,15624

Subtotal: 0,34613 0,34613

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0005 /R x 41,71000 = 0,02086

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,0016 /R x 104,20000 = 0,16672
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PARTIDES D'OBRA

C200U002 h Màquina per a doblegar rodó d'acer 0,0017 /R x 2,22000 = 0,00377

C200U003 h Cisalla elèctrica 0,0017 /R x 2,39000 = 0,00406

Subtotal: 0,19541 0,19541

Materials

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,010      x 1,13000 = 0,01130

B0B2U002 kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,62000 = 0,65100

B0DFU001 m3 Amortització de cindri metàl·lica 0,010      x 7,01000 = 0,07010

Subtotal: 0,73240 0,73240

COST DIRECTE 1,27394
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,06370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,33764

P-22 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 1,000 32,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,3333 /R x 19,53000 = 6,50935

A0140000 h Manobre 0,3333 /R x 18,39000 = 6,12939

A0121000 h Oficial 1a 0,4444 /R x 21,99000 = 9,77236

A0112000 h Cap de colla 0,1111 /R x 23,29000 = 2,58752

Subtotal: 24,99862 24,99862

Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

0,1111 /R x 6,85000 = 0,76104

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0222 /R x 54,58000 = 1,21168

Subtotal: 1,97272 1,97272

Materials

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150
usos

0,030      x 20,64000 = 0,61920

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,27000 = 0,17025

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,40000 = 0,56000

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

Subtotal: 3,89945 3,89945

COST DIRECTE 30,87079
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,54354

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,41433

P-23 G7B1U010 m2 Làmina de PEAD polietilè d'alta densitat de 3 mm de
gruix, 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.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A013U001 h Ajudant 0,0182 /R x 19,53000 = 0,35545

A0121000 h Oficial 1a 0,0182 /R x 21,99000 = 0,40022

A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 23,29000 = 0,04192

Subtotal: 0,79759 0,79759

Materials

B7B1U001 m2 Membrana de 3 mm de PEAD 1,100      x 7,75000 = 8,52500

Subtotal: 8,52500 8,52500

COST DIRECTE 9,32259
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,46613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,78872

P-24 G7B1U050 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 3850 N, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat

Rend.: 1,000 3,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0182 /R x 21,99000 = 0,40022

A0112000 h Cap de colla 0,0018 /R x 23,29000 = 0,04192

A013U001 h Ajudant 0,0182 /R x 19,53000 = 0,35545

Subtotal: 0,79759 0,79759

Materials

B7B1U005 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 300 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 3850 N

1,100      x 2,21000 = 2,43100

Subtotal: 2,43100 2,43100

COST DIRECTE 3,22859
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,16143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,39002

P-25 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 55,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,0071 /R x 19,03000 = 0,13511

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,29000 = 0,08384

Subtotal: 0,21895 0,21895

Maquinària

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,0071 /R x 59,20000 = 0,42032

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 0,0071 /R x 61,84000 = 0,43906

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0036 /R x 45,99000 = 0,16556

Subtotal: 1,02494 1,02494

Materials
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B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,01000 = 0,05050

B037200U m3 Grava fina 6-8 mm, inclòs transport a l'obra i
col·locació

1,200      x 42,98000 = 51,57600

Subtotal: 51,62650 51,62650

COST DIRECTE 52,87039
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,64352

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,51391

P-26 G935U012 m3 Base de sòl-ciment, amb ciment pòrtland amb escòria
CEM II/B-S 32,5 N, elaborada a l'obra en planta,
inclòs estesa, prefisuració i compactació, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 38,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0091 /R x 23,29000 = 0,21194

A0150000 h Manobre especialista 0,0182 /R x 19,03000 = 0,34635

A0121000 h Oficial 1a 0,0182 /R x 21,99000 = 0,40022

A0140000 h Manobre 0,0364 /R x 18,39000 = 0,66940

Subtotal: 1,62791 1,62791

Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 0,0727 /R x 77,52000 = 5,63570

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 0,0182 /R x 68,66000 = 1,24961

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,0091 /R x 45,99000 = 0,41851

C1709G0U h Estenedora de granulat 0,0182 /R x 43,92000 = 0,79934

C17A20QU h Planta de formigó per a 60 m3/h 0,0182 /R x 87,42000 = 1,59104

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,0182 /R x 66,65000 = 1,21303

Subtotal: 10,90723 10,90723

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,150      x 1,01000 = 0,15150

B039U010 m3 Barreja de granulat per a sòl-ciment, mesurat després
de la compactació

1,000      x 16,99000 = 16,99000

B051U024 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5 N
segons UNE-EN 197-1, a granel

0,096      x 77,65000 = 7,45440

Subtotal: 24,59590 24,59590

COST DIRECTE 37,13104
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,85655

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,98759

P-27 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.: 1,000 97,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0417 /R x 23,29000 = 0,97119
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A0150000 h Manobre especialista 0,3333 /R x 19,03000 = 6,34270

A0121000 h Oficial 1a 0,3333 /R x 21,99000 = 7,32927

Subtotal: 14,64316 14,64316

Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 0,1667 /R x 4,10000 = 0,68347

Subtotal: 0,68347 0,68347

Materials

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

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

B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,21000 = 0,30250

Subtotal: 77,21250 77,21250

COST DIRECTE 92,53913
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 4,62696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,16609

P-28 GAR1U010 m Tancament exterior d'1,5 m d'alçària, amb malla
d'acer galvanitzat, inclòs excavació i fonament
d'ancoratge

Rend.: 1,000 18,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 19,03000 = 1,90300

A0112000 h Cap de colla 0,020 /R x 23,29000 = 0,46580

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 21,99000 = 2,19900

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 18,39000 = 0,36780

Subtotal: 4,93560 4,93560

Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,025 /R x 17,28000 = 0,43200

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,050 /R x 1,95000 = 0,09750

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,020 /R x 39,24000 = 0,78480

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,025 /R x 47,05000 = 1,17625

Subtotal: 2,49055 2,49055

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

0,030      x 68,25000 = 2,04750

BBP1U001 m Tanca d'1,5 m d'alçària d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 40x40 mm i 3 mm de diàmetre

1,000      x 3,06000 = 3,06000

B0A12U00 kg Filferro acer galvanitzat 0,200      x 1,63000 = 0,32600

BBPZU001 u Pal de tub d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària, per a
tanca metàl·lica, inclòs part proporcional d'angle

0,500      x 9,34000 = 4,67000

Subtotal: 10,10350 10,10350
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COST DIRECTE 17,52965
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,87648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,40613

P-29 GD75U010 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 30
cm de diàmetre, inclòs base i reblert per sobre de la
generatriu superior amb formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 1,000 40,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0842 /R x 21,99000 = 1,85156

A0150000 h Manobre especialista 0,1685 /R x 19,03000 = 3,20656

A0112000 h Cap de colla 0,0212 /R x 23,29000 = 0,49375

Subtotal: 5,55187 5,55187

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0606 /R x 41,71000 = 2,52763

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,0242 /R x 17,28000 = 0,41818

C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,0485 /R x 1,95000 = 0,09458

Subtotal: 3,04039 3,04039

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

0,350      x 68,25000 = 23,88750

BD75U030 m Tub de formigó vibropremsat de diàmetre interior 30
cm

1,050      x 5,80000 = 6,09000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,003      x 89,99000 = 0,26997

Subtotal: 30,24747 30,24747

COST DIRECTE 38,83973
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,94199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,78172

P-30 GDD1U014 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.: 1,000 979,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 21,99000 = 87,96000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 11,64500

A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 19,03000 = 76,12000

Subtotal: 175,72500 175,72500

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,500 /R x 41,71000 = 20,85500

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 1,95000 = 3,90000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 2,000 /R x 17,28000 = 34,56000
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Subtotal: 59,31500 59,31500

Materials

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 247,05000 = 247,05000

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 113,39000 = 113,39000

B071UC01 m3 Morter M-80 0,100      x 89,99000 = 8,99900

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 134,76000 = 134,76000

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 5,97000 = 29,85000

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 68,25000 = 163,80000

Subtotal: 697,84900 697,84900

COST DIRECTE 932,88900
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 46,64445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 979,53345

P-31 GDD1U114 m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de
registre de 120 cm de diàmetre, amb anells
prefabricats de formigó, inclòs part proporcional de
graons

Rend.: 1,000 336,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,8182 /R x 19,03000 = 34,60035

A0121000 h Oficial 1a 1,8182 /R x 21,99000 = 39,98222

A0112000 h Cap de colla 0,2273 /R x 23,29000 = 5,29382

Subtotal: 79,87639 79,87639

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,6818 /R x 41,71000 = 28,43788

Subtotal: 28,43788 28,43788

Materials

BDDZU010 u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

3,000      x 5,97000 = 17,91000

BDD1U016 u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de
diàmetre i 60 cm d'alçària, per a pou de registre

1,750      x 103,93000 = 181,87750

B071UC01 m3 Morter M-80 0,140      x 89,99000 = 12,59860

Subtotal: 212,38610 212,38610

COST DIRECTE 320,70037
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 16,03502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 336,73539
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P-32 GDDZU010 u Reixa metàl·lica amb acer galvanitzat en calent S
355JR, col·locada. Incloent tots els materials i mà
d'obra

Rend.: 1,000 329,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,500 /R x 21,99000 = 10,99500

A0112000 h Cap de colla 0,075 /R x 23,29000 = 1,74675

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,03000 = 9,51500

Subtotal: 22,25675 22,25675

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,100 /R x 41,71000 = 4,17100

Subtotal: 4,17100 4,17100

Materials

B0D8U001 m2 Barres metàl·liques resistens a l'oxidació 1,000      x 287,40000 = 287,40000

Subtotal: 287,40000 287,40000

COST DIRECTE 313,82775
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 15,69139

COST EXECUCIÓ MATERIAL 329,51914

P-33 GDK2U010 u Arqueta de secció segons perfil dels plànols de
formigó HM20, inclòs excavació, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 1.680,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,39000 = 36,78000

A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 19,53000 = 39,06000

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 23,29000 = 11,64500

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 21,99000 = 43,98000

Subtotal: 131,46500 131,46500

Maquinària

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,200 /R x 50,38000 = 10,07600

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,300 /R x 51,37000 = 15,41100

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,400 /R x 41,30000 = 16,52000

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,450 /R x 41,71000 = 18,76950

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 1,95000 = 1,95000

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,500 /R x 17,28000 = 8,64000

Subtotal: 71,36650 71,36650

Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,000      x 1,40000 = 5,60000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,43000 = 4,30000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,220      x 75,72000 = 92,37840

B0D8U001 m2 Barres metàl·liques resistens a l'oxidació 4,500      x 287,40000 = 1.293,30000

B0DZA000 l Desencofrant 0,710      x 2,27000 = 1,61170
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Subtotal: 1.397,19010 1.397,19010

COST DIRECTE 1.600,02160
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 80,00108

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.680,02268

P-34 GFA1U140 m Tub de PVC de DN 400 mm, per a PN 6 bar, amb
unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 1,000 31,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0203 /R x 23,29000 = 0,47279

A0150000 h Manobre especialista 0,0812 /R x 19,03000 = 1,54524

A0121000 h Oficial 1a 0,0406 /R x 21,99000 = 0,89279

Subtotal: 2,91082 2,91082

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,0037 /R x 3,56000 = 0,01317

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0037 /R x 40,01000 = 0,14804

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0071 /R x 41,71000 = 0,29614

Subtotal: 0,45735 0,45735

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,151      x 1,01000 = 0,15251

BFA1U140 m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 6 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 25,31000 = 26,06930

Subtotal: 26,22181 26,22181

COST DIRECTE 29,58998
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,47950

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,06948

P-35 GFA1U240 m Tub de PVC de DN 450 mm, per a PN 10 bar, amb
unions de junt elàstica, inclòs part proporcional
d'accessoris i peces especials d'acer amb protecció
contra la corrosió, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 1,000 46,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0406 /R x 21,99000 = 0,89279

A0112000 h Cap de colla 0,0203 /R x 23,29000 = 0,47279

A0150000 h Manobre especialista 0,0812 /R x 19,03000 = 1,54524

Subtotal: 2,91082 2,91082

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,0037 /R x 3,56000 = 0,01317

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0071 /R x 41,71000 = 0,29614

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0037 /R x 40,01000 = 0,14804

Subtotal: 0,45735 0,45735

Materials
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BFA1U242 m Tub de PVC, DN 400 mm, PN 10 bar, amb unions de
junt elàstica, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 39,83000 = 41,02490

B0111000 m3 Aigua 0,151      x 1,01000 = 0,15251

Subtotal: 41,17741 41,17741

COST DIRECTE 44,54558
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 2,22728

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,77286

P-36 GFB1U111 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN
110 mm per a PN 6 bar, amb unions termosoldades,
inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials
de polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat

Rend.: 1,000 5,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0029 /R x 23,29000 = 0,06754

A0121000 h Oficial 1a 0,0145 /R x 21,99000 = 0,31886

A013U001 h Ajudant 0,0289 /R x 19,53000 = 0,56442

Subtotal: 0,95082 0,95082

Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0056 /R x 41,71000 = 0,23358

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,0059 /R x 3,73000 = 0,02201

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0047 /R x 40,01000 = 0,18805

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,0047 /R x 3,56000 = 0,01673

Subtotal: 0,46037 0,46037

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,011      x 1,01000 = 0,01111

BFB1U111 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 110
mm, PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030      x 3,99000 = 4,10970

Subtotal: 4,12081 4,12081

COST DIRECTE 5,53200
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,27660

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,80860

P-37 GFB1U216 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN
160 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.: 1,000 14,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 0,1028 /R x 19,53000 = 2,00768

A0112000 h Cap de colla 0,0103 /R x 23,29000 = 0,23989

A0121000 h Oficial 1a 0,0514 /R x 21,99000 = 1,13029

Subtotal: 3,37786 3,37786

Maquinària

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,0055 /R x 3,56000 = 0,01958
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0066 /R x 41,71000 = 0,27529

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,0617 /R x 3,73000 = 0,23014

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,0055 /R x 40,01000 = 0,22006

Subtotal: 0,74507 0,74507

Materials

BFB1U216 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 160
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 9,68000 = 9,97040

B0111000 m3 Aigua 0,024      x 1,01000 = 0,02424

Subtotal: 9,99464 9,99464

COST DIRECTE 14,11757
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,70588

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,82345

P-38 GFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, de DN
180 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.: 1,000 17,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,0559 /R x 21,99000 = 1,22924

A0112000 h Cap de colla 0,0112 /R x 23,29000 = 0,26085

A013U001 h Ajudant 0,1118 /R x 19,53000 = 2,18345

Subtotal: 3,67354 3,67354

Maquinària

CZ1UU005 h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de
polietilé

0,0676 /R x 3,73000 = 0,25215

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,006 /R x 40,01000 = 0,24006

C200U101 h Bombí per a proves de canonades 0,006 /R x 3,56000 = 0,02136

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,0071 /R x 41,71000 = 0,29614

Subtotal: 0,80971 0,80971

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,031      x 1,01000 = 0,03131

BFB1U218 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-50A, DN 180
mm, PN 10, inclòs p.p. de peces especials i
accessoris

1,030      x 12,20000 = 12,56600

Subtotal: 12,59731 12,59731

COST DIRECTE 17,08056
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,85403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,93459

P-39 GR2B1101 m3 Grava fina 8-10 mm col·locada i extesa Rend.: 1,000 37,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0133 /R x 23,29000 = 0,30976

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0667 /R x 21,99000 = 1,46673
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Subtotal: 1,77649 1,77649

Materials

B037200U m3 Grava fina 6-8 mm, inclòs transport a l'obra i
col·locació

0,800      x 42,98000 = 34,38400

Subtotal: 34,38400 34,38400

COST DIRECTE 36,16049
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,80802

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,96851

P-40 GR2B1102 m3 Grava fina 6-8 mm col·locada i extesa Rend.: 1,000 40,22 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0133 /R x 23,29000 = 0,30976

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0667 /R x 21,99000 = 1,46673

Subtotal: 1,77649 1,77649

Materials

B037200U m3 Grava fina 6-8 mm, inclòs transport a l'obra i
col·locació

0,850      x 42,98000 = 36,53300

Subtotal: 36,53300 36,53300

COST DIRECTE 38,30949
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 1,91547

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,22496

P-41 GR3PU030 m3 Terra vegetal procedent de préstec, incloent
tractament i estesa sobre talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs refinat
manual dels talussos

Rend.: 1,000 15,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,0036 /R x 23,29000 = 0,08384

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,0143 /R x 21,99000 = 0,31446

A0160000 h Peó 0,0286 /R x 18,83000 = 0,53854

Subtotal: 0,93684 0,93684

Maquinària

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,0143 /R x 47,05000 = 0,67282

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,0286 /R x 51,37000 = 1,46918

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 0,0143 /R x 50,54000 = 0,72272

Subtotal: 2,86472 2,86472

Materials

BR34U001 kg Adob orgànic vegetal amb un 70% de matèria
orgànica i 20% d'àcids húmics

2,500      x 0,16000 = 0,40000

BR3PU001 m3 Terra vegetal, inclòs transport a l'obra 1,000      x 10,22000 = 10,22000

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,500      x 0,39000 = 0,19500

Subtotal: 10,81500 10,81500
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COST DIRECTE 14,61656
DESPESES INDIRECTES 5,00 % 0,73083

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,34739

P-42 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra

Rend.: 1,000 16.326,07 €

______________________________________________________________________________________________________________
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XPA10002 u Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3´´, de 10 de PN, de bronze, preu alt,
muntada en arqueta de canalització soterrada

Rend.: 1,000 91,20 €

______________________________________________________________________________________________________________

XPA100OC u Vàlvula de papallona manual muntada entre brides,
de diametre nominal 90 mm, de 10 bar de PN, de
fosa, preu superior i muntada en pericó de
canalització soterrada

Rend.: 1,000 85,40 €

______________________________________________________________________________________________________________
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)             486.050,96 € 

Despeses Generals (13%).............................................................................. 63.186,62 € 

Benefici Industrial (6%).................................................................................. 29.163,06 € 

SUBTOTAL             578.400,64 € 

IVA (21%) .................................................................................................... 121.464,13€ 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC).......................................... 699.864,77€ 

Expropiacions i Indemnitzacions.......................................................................... 11.591€ 

Serveis Afectats........................................................................................................0 € 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (PAC)..................... 711.455,77€ 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració (PCA) puja a la quantitat de SET-CENTS 

ONZE MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS. 
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