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1. INTRODUCCIÓ
El present document descriu de manera concisa les característiques principals de les
obres, de manera que resumeixi la totalitat del projecte i serveixi com a primera presa de
contacte per comprendre el seu abast. Pel mateix motiu, la informació continguda en
aquesta memòria és limitada, referint-se amb freqüència a raonaments o càlculs dels
Annexos o d’altres documents del projecte. El seu objectiu és recollir tots els
antecedents, estudis, càlculs, treballs i altres activitats realitzades, inclosos els
procediments utilitzats, i resumint els resultats obtinguts.

2. ANTECEDENTS
Actualment les aigües residuals del nucli urbà de Duesaigües són abocades sense
tractament previs a les aigües del Barranc dels Masos i el Barranc Reial, que són els
cursos fluvials més importants que discorren pel municipi, que conflueixen just a la
sortida del nucli urbà i van a parar al Pantà de Riudecanyes. Donant lloc així a una
situació sanitario-ambiental degradada.
El projecte de construcció d’una Estació Depuradora d’Aigües Residuals (E.D.A.R.) pel
nucli urbà de Duesaigües és una de les actuacions previstes en el Pla de Sanejament
d’Aigües Residuals Urbanes de Catalunya (PSARU), redactat per l’ACA i aprovat per
la Generalitat de Catalunya el 7 de novembre de 1995. Concretament aquest projecte
s’engloba dins el marc de les actuacions previstes pel període 2009-2014.
El PSARU 2005 s’emmarca dins de la directiva 91/271/CEE sobre el tractament
d’aigües residuals urbanes i la directiva 2000/60/CE mitjançant la qual s’estableix un
marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (també coneguda com a
“Directiva Marc de l’Aigua”). El PSARU doncs, té per objectiu la definició de totes les
actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic de
l’aigua.
Per aquesta raó es decideix realitzar com a Projecte de Final de Carrera el “Projecte de
la EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)” situat a la
comarca del Baix Camp.

3. OBJECTIU DEL PROJECTE
L’objectiu d’aquest projecte és la definició i valoració de les obres necessàries per la
construcció d’una EDAR pel nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp).

4. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE
La xarxa de sanejament en baixa actual del nucli urbà de Duesaigües consta de dues
parts diferenciades que aboquen respectivament les aigües residuals sense tractament
previ, a dos punts oposats del municipi, al Barranc dels Masos i al Barranc Reial (o de
l’Argentera).
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Per donar el tractament adequat a les aigües residuals abans de ser abocades a una llera
pública, es considera necessària la construcció de la planta depuradora projectada, i la
construcció d’un col·lector en tres trams, que porti les aigües des dels punts
d’abocament actuals fins al terreny d’emplaçament de la futura EDAR. També s’inclou
en aquest projecte un nou col·lector d’abocament de l’aigua tractada al Barranc dels
Masos.

5. BASES DE DISSENY
Les principals dades de partida i els cabals de disseny obtinguts després de la realització
de l’estudi demogràfic, i la prognosi poblacional per l’any horitzó (2036), considerant
una població de 739 habitants equivalents i una dotació d’aigua de 200 l/hab·dia, són:
Cabal
125,63
5,23
14,94
26,17
2,62
26,17
15,70

3

Cabal mig diari (m /dia)
Cabal mig horari (m3/h)
Cabal punta (m3/h)
Cabal dilució (m3/h)
Cabal mínim (0,5QMH) (m3/h)
Cabal màxim de pretractament de la EDAR (5QMH) (m3/h)
Cabal màxim tractament biològic (3QMH) (m3/h)
Taula 1. Resum dels cabals de disseny

Un cop coneguts els cabals de disseny es calculen les càrregues contaminants
equivalents i es comparen amb les admissible.
CÀRREGUES CONTAMINANTS DE DISSENY
Paràmetre
DBO5
DQO
MES
NTK
P

Càrrega
contaminant
(kg/dia)
44,34
88,68
66,51
8,87
2,22

Concentració
(mg/l)
352,94
705,88
529,41
70,59
17,65

Taula 2. Càrregues contaminants de disseny

Paràmetre

Concentració

DBO5
MES
NTK

25 mgO2/l
35 mg/l
15 mg/l

Taula 3. Resum dels paràmetres de disseny de l’efluent

Les concentracions de l’efluent són les que estableixen les directives anteriors citades el
l’apartat d’Antecedents.
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6. ESTUDI D’ALTERNATIVES
L’estudi d’alternatives és un mètode per decidir la millor alternativa per donar solució a
un problema existent. Aquests estudis es basen en la metodologia d’anàlisi multicriteri,
que consisteix en avaluar cadascuna de les alternatives puntuant diferents criteris i
subcriteris que s’agrupen en tres gran categories: criteris tècnics, criteris econòmics, i
criteris ambientals.
És evident que aquest sistema d’elecció té una forta component subjectiva, lligada a la
importància que el decisor atorga a cada criteri. Amb l’objectiu d’objectivitzar en la
mesura del possible la subjectivitat que porta implícita aquest mètode, s’ha optat per fer
un estudi de sensibilitat en aquells camps on les diferents alternatives surtin similarment
valorades. Aquest anàlisi consistirà en canviar lleugerament la importància de cada
criteri, per comprovar si petites variacions en els pesos afecten la decisió final.

6.1 Estructura de l’estudi d’alternatives del present projecte
De la mateixa manera que qualsevol projecte, el projecte constructiu d’una EDAR i els
corresponents col·lectors també té les seves peculiaritats, i aquestes peculiaritats es
veuen també reflectida en l’estructura de l’estudi d’alternatives.
L’estudi s’estructura en tres subestudis que defineixen diferents aspectes del projecte.
6.1.1 Estudi d’alternatives general.
Aquest subestudi té l’objectiu de determinar la millor solució general que doni una
solució al problema existent.
En el present projecte s’han considerat tres opcions:
Alternativa 1: connexió amb la EDAR de Riudecanyes mitjançant col·lectors de
gravetat.
Alternativa 2: connexió amb la EDAR de Riudecols mitjançant 2 trams de
col·lectors, un primer tram a pressió que va des de Duesaigües fins a les Irles
passant pel Coll del Puigmarí, i un segon tram de gravetat que va fins al nucli
urbà de Riudecols. Allà s’enllaça amb el col·lector ja existent que uneix el nucli
urbà amb la depuradora.
Alternativa 3: construcció d’una nova EDAR a Duesaigües.
Després de la realització de l’anàlisi multicriteri pertinent l’opció millor valorada (amb
molta diferència) és la alternativa 3, la construcció d’una nova EDAR a Duesaigües. En
aquesta decisió pesen molt el cost econòmic del col·lectors que significaria unir la xarxa
de sanejament actual amb EDARs ubicades en altres municipis (especialment en el cas
de Riudecols). A més també es valora negativament el segrest de les aigües residuals de
Duesaigües en el cas de la connexió amb la EDAR de Riudecanyes, i el canvi de conca
hidrogràfica en el cas de la connexió amb la EDAR de Riudecols, aquests fets podrien
agreujar encara més els problemes de sequera típics de cursos fluvials com els del terme
municipal de Duesaigües durant les èpoques de sequera. L’estalvi que implicaria la no
Autor: Arnau Torra Trepat
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construcció de l’obra civil en cas de connectar la xarxa de sanejament actual amb
EDARs ja existents no seria tal. Cal tenir en compte que el fet de portar les aigües
residuals a altres EDARs implica la modificació d’aquestes, amb possibles talls en el
servei i els corresponents efectes mediambientals que aquests comporten.
En aquest subestudi no s’ha cregut oportú realitzar anàlisi de sensibilitat ja que les
valoracions obtingudes per les diferents alternatives han estat molt diferents.
6.1.2 Estudi d’emplaçament
Un cop definida la solució general, aquest subestudi pretén determinar quina és la millor
parcel·la per a la ubicació de la futura EDAR pel nucli urbà de Duesaigües.
En aquest subestudi s’ha intentat tenir en compte que la parcel·la adoptada no impliqui
la construcció de trams de col·lector que funcionin a pressió, i en cas de ser inevitable,
s’ha intentat que aquests fossin el més curts possible. És per aquesta raó que només
s’han considerat parcel·les situades aigües avall dels actuals punts d’abocament.
La orografia complexa fa que quedin pocs terrenys aptes per a la ubicació de la futura
EDAR. Les alternatives considerades són les que es mostren en la figura següent:

A1

A2
Figura 1. Base topogràfica 1:500 del municipi de Duesaigües amb les dues alternatives d’ubicació. Font:
elaboració pròpia

L’alternativa que resulta millor valorada és l’alternativa 1.
És evident que des d’un punt de vista econòmic la millor opció és la 1, ja que presenta
una longitud de col·lector molt menor, amb tots els estalvis d’inversió inicial i
manteniment que això comporta. A més la necessitat d’adaptar un camí d’accés per a
l’alternativa 2 encara encariria més el preu. Comentar també que en l’alternativa 2 seria
necessari construir un tram petit a pressió per tal d’elevar la cota de l’aigua després que
aquesta hagi creuat el Barranc Reial, amb els costos econòmics que això suposaria.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Des d’un punt de vista tècnic la opció millor valorada també és la 1 ja que la menor
longitud de col·lector i la no presència de trams a pressió en faciliten el manteniment i
redueixen riscos d’averia.
Finalment des d’un punt de vista ambiental surt lleugerament millor valorada la opció 2.
És cert que la major proximitat de l’alternativa 1 fa que les molèsties sobre la població
ocasionades durant les obres i durant l’execució siguin menors. Però la necessitat
d’acondicionar el camí d’accés, amb el corresponent impacte paissatgístic, i el segrest
de les aigües residuals en un tram lleugerament més llarg, en l’alternativa 2, compensen
en part les molèsties ocasionades sobre la població.
En aquest subestudi sí que s’ha realitzat un anàlisi de sensibilitat. Tot i canviar els pesos
dels criteris la opció millor valorada continua sent la 1. La gran superioritat que aquesta
presenta en l’aspecte econòmic, comparada amb una puntuació lleugerament inferior en
l’aspecte ambiental n’és la causa principal.
6.1.3 Estudi del sistema de tractament
Finalment l’última part de l’estudi d’alternatives consisteix en l’elecció del sistema de
depuració. Per aquest projecte s’han utilitzat les següents alternatives:
Alternativa 1: Llacunatge
Alternativa 2: Biodisc
Alternativa 3: Tractament fisicoquímic
Alternativa 4: Fangs activats d’aeració perllongada
L’alternativa millor valorada és la 4.
La mida reduïda de les instal·lacions amb la poca ocupació del terreny que això suposa,
són especialment importants des d’un punt de vista econòmic i ambiental. Altres
aspectes favorables a aquest sistema són la no generació d’olors, i insectes, i sobretot els
rendiments alts d’eliminació de contaminants. Tot això fa que l’alternativa 4 surti millor
valorada, especialment en els apartats tècnics. Aquest resultat final es veu recolzat per
l’experiència prèvia, ja que aquesta és la solució adoptada en molts municipis de les
mateixes característiques que el del present projecte.
En aquest apartat també es realitza un anàlisi de sensibilitat, i l’alternativa millor
valorada continua sent la 4.

6.2 Resum de l’estudi d’alternatives
La solució adoptada és la construcció d’una EDAR pel nucli urbà de Duesaigües.
Aquesta s’ubicarà en la parcel·la situada just després del pont d’accés al municipi, entre
les carreteres T-313 i T-343. I el sistema de tractament adoptat serà de fangs activats
d’aeració perllongada.

Autor: Arnau Torra Trepat
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7. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA
En aquest apartat es pretén fer un breu resum de la solució adoptada parant atenció en
tots els aspectes que s’han analitzat en l’estudi d’alternatives.

7.1 Descripció general i ubicació
Aquesta projecte contempla la construcció d’una EDAR i els corresponents col·lectors
en alta pel nucli urbà de Duesaigües.
La futura estació depuradora s’ubicarà a les parcel·les 11 i 12 del polígon 4 del terme
municipal de Duesaigües, catalogades pel cadastre com a sòl rústic agrícola. Situades a
l’est del nucli urbà, just després del pont d’accés al poble, i entre les carreteres T-313 i
T-343. La superfície total de la zona d’ubicació de la futura EDAR és de 7200 m 2, amb
una llargada màxima de 136 m, i una amplada màxima de 60.

7.2 Descripció del sistema de col·lectors
El sistema de col·lectors és l’encarregat de dur l’aigua des del final de la xarxa de
sanejament actual fins als terrenys on s’ubicarà la nova estació depuradora.
Com ja s’ha exposat prèviament la xarxa de sanejament actual de Duesaigües està
estructurada en dos vessants que aboquen les aigües a punts oposats del nucli urbà,
mentre que una part aboca les aigües residuals al Barranc dels Masos, a l’est del nucli
urbà, l’altra ho fa al Barranc Reial, al sud-oest.

Figura 2. Mapa del municipi de Duesaigües on es mostra la xarxa de sanejament unitària, la xarxa pluvial separativa,
els respectius pous de registre, i els punts d’abocament al medi. Font: POUM del municipi de Duesaigües.
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Així doncs els futurs col·lectors s’estructuraran en tres trams diferenciats:
Tram 1: aquest tram, amb una longitud total de 305m, recull les aigües residuals
del pou de registre que representa el final del vessant de la xarxa de sanejament
que aboca les aigües residuals al Barranc Reial, i les porta fins al punt d’entrada
al poble, situat a l’enllaç entre les carreteres T-313 i T-343.
Tram 2: aquest tram, amb una longitud total de 169m, recull les aigües residuals
del pou de registre que representa el final del vessant de la xarxa de sanejament
que aboca les aigües residuals al Barranc dels Masos, i les porta fins al punt
d’entrada al poble, situat a l’enllaç entre les carreteres T-313 i T-343.
Tram 3: aquest tram te una longitud total de 64m, i uneix el final dels dos trams
anteriors amb l’estació depuradora. En el primer tram creua l’enllaç entre les
carreteres T-313 i T-343 fins al costat de la parcel·la de l’EDAR. Discorre uns
20m pel costat de la T-313, i es posa pel camí d’accés fins a l’interior de la
parcel·la.

7.3 Descrpció del sistema de depuració
Tot seguit es s’exposa una breu descripció dels principals elements que composen el
sistema de depuració:
a) Arqueta d’arribada i desbast de gruixuts i bypass general
És l’arqueta a la qual arriben les aigües residuals dels provinents dels
col·lectors. Allà es du a terme el desbast de gruixuts mitjançant una reixa de
desbast d’extracció manual. L’objectiu d’aquest procés és eliminar els elements
gruixuts que puguin suposar un problema pel bon funcionament de la planta.
El bypass general té la funció d’evitar que en episodis puntuals molt plujosos,
el cabal entrant pugui deixar el sistema de depuració inoperatiu, amb tots els
costos econòmics i mediambientals que això suposa.
b) Pou de bombament de capçalera
L’objectiu del bombament a capçalera és elevar la làmina d¡’aigua fins a la cota
de pretractament (desbast de fins).
c) Tamisat de sòlids fins
L’objectiu d’aquest procés és l’eliminació de fins que no suposen un problema
pel bon funcionament de les bombes però si que poden posar en risc
l’estabilitat del reactor biològic.
d) Mesura de cabal i bypass de tractament biològic
Elements que serveixen per regular el cabal d’entrada al reactor biològic, i en
cas que el cabal d’entrada sigui superior al cabal màxim a reactor biològic
evacuar-lo pel bypass evitant així el col·lapse del reactor.

e) Reactor biològic:
Autor: Arnau Torra Trepat
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L’objectiu d’aquest element és realitzar l’oxidació de la matèria orgànica de
l’aigua, per fer-ho cal que la concentració de microorganismes sigui
l’adequada.
f) Sala de bufadors i de control
La funció d’aquest element és la producció i bombament de l’aire que necessita
el reactor per a l’oxidació de la matèria orgànica. A més, a l’edifici de control
se supervisen tots els paràmetres de funcionament de l’EDAR.
g) Decantador secundari
Element metàl·lic de forma troncocònica, que té l’objectiu de decantar per
gravetat la matèria sòlida en suspensió producte de l’oxidació de la matèria
orgànica al reactor.
h) Sortida d’aigua tractada
Elements construïts amb la finalitat d’extreure l’aigua tractada del mòdul
reactor+decantador, i restituir-la al medi original, en aquest cas al Barranc dels
Masos.
i) Recirculació de fangs
Element de la planta encarregat de recircular part dels fangs obtinguts en el
decantador, per tal de tornar-los a injectar al reactor i mantenir constant la
població de microorganismes encarregats de l’oxidació de la matèria orgànica
de l’aigua.
j) Bombament de fangs en excés
Element encarregat d’elevar la cota dels fangs recollits en el decantador, i que
no són recirculats fins a la cota d’emmagatzematge.
k) Sitja d’emmagatzematge de fangs
Element encarregat d’emmagatzemar els fangs en excés, fins que aquests són
recollits per una cuba que els portarà a una instal·lació de tractament de fangs.

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
8.1 Col·lectors de connexió amb la xarxa de sanejament existent
Com s’ha explicat en l’apartat 7.2 d’aquesta memòria, els futurs col·lectors en alta
s’estructuren en tres trams diferenciats. Tot seguit s’exposa una taula amb les principals
característiques geomètriques de cada tram.
Tram
1
2
3

Cota inicial (m)
Terreny
Rasant
254,5
252,9
256
253,7
247
245,3

Cota final (m)
Terreny
Rasant
247
245,3
247
245,3
244
243,1

Longitud
(m)
305
169
64

Desnivell
(m)
7,6
8,4
2,3

Taula 4. Característiques geomètriques dels diferents trams de col·lector.
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8.2 Estació depuradora d’aigües residuals
8.2.1 Planta de la EDAR

Figura 3. Planta de la EDAR projectada

8.2.2 Moviments de terres
Els moviments de terres realitzats a la parcel·la de la EDAR projectada són bastant
importants. El pendent elevat i la proximitat de la zona d’inundació fan que no sigui
possible compensar les terres i que s’hagi de realitzar tota l’explanació en desmunt.
Obligant així a traslladar les terres a un abocador autoritzat i pagar els cànons
corresponents.
L’estudi geològic de la zona indica que la geologia existent a la zona de l’explanació
són gresos de gra fi amb nivells de pissarres i conglomerats, recoberts per una capà de
terra vegetal d’entre 1 i 1,5 metres de gruix. Això fa preveure que serà necessària
l’excavació en roca mitjançant mètodes mecànics.
La naturalesa de la litologia existent permetria l’execució de talussos quasi verticals en
la major part de casos, tot i així s’opta per executar-los amb un pendent 2H:3V per no
córrer riscos innecessaris.
8.2.3 Arqueta d’entrada, bypass general i desbast de gruixuts.
Arqueta prismàtica amb unes mides de 0,8x0,85x2,62 m. Amb un gruix dels murs i de
la solera de 25 cm, i construïda de un formigó HA-30 IV+Qb. Consta d’un canal
rectangular que comunica amb el pou de bombament i que està dotat d’un cistell
extraïble de desbast amb una llum de 50 mm. També s’hi ubica el bypass general de la
EDAR que és un col·lector DN400 PEAD.
Autor: Arnau Torra Trepat
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8.2.4 Arqueta o pou de bombament
Arqueta prismàtica amb unes mides de 2,5x1,3x3,93 m. Amb un gruix dels murs de 25
cm. I un gruix de la solera de 30., i construïda amb HA-30 IV+Qb. En ella s’ubiquen
tres bombes (dues operatives i una de reserva) del tipus FLYGT DP 3068.180 MT, per
elevar l’aigua a la cota de desbast de fins.
8.2.5 Desbast de fins
El col·lector d’impulsió provinent del pou d’elevació porta l’aigua fins un tamís rotatiu
autonetejant, que permet un pas de sòlids de 1 mm i té un cilindre de 0,3 m. de longitud
i 0,38 m de diàmetre. Els sòlids són transportats amb un cargol premsa de residus fins a
un contenidor de 600 L.
L’aigua tractada surt per una canonada d’acer inoxidable DN100, fins a l’arqueta de
repartiment.
8.2.6 Arqueta de repartiment i bypass del reactor biològic
Seguit del desbast hi ha l’arqueta de repartiment, on hi ha un sobreeixidor i una
canonada de polietilè que porta al reactor biològic. L’arqueta de repartiment té unes
mides de 0,8x0,5x1,15 m, un gruix dels murs i la solera de 25cm, i està construïda amb
HA-30 IV+Qb.
8.2.6 Mòdul de tractament biològic i decantació secundària
El mòdul del reactor és un tanc cilíndric amb un diàmetre interior de 8,4 m. una alçada
total de 4,5 m. (4m d’alçada útil) amb uns murs de 30 cm de gruix i una solera de 40, i
construït amb formigó HA-30 IV+Qb. L’aeració del substrat s’aconsegueix injectant
aire mitjançant una línia de difusors de membrana elastomèrica. Aquest aire el
subministren bufadors d’èmbols rotatius.
Al tanc del reactor també s’hi aboca la recirculació de fangs provinents de l’arqueta de
recirculació i purga de fangs.
La decantació secundària es du a terme en un decantador de forma troncocònica
concèntric amb el mòdul del reactor biològic, es compta amb una tremuja de decantació
estàtica de gravetat amb un diàmetre útil de 4,4 m. El licor mescla provinent del reactor
biològic és conduït al centre del decantador, dins una campana deflectora que facilita la
decantació i evita que els fangs surtin amb l’aigua clarificada. També es disposa d’un
sistema per la recollida de sobrenadants.
En les següents taules es mostren les principals característiques de reactor biològic i
decantador:

Autor: Arnau Torra Trepat
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REACTOR
Forma
Diàmetre interior (m)
Alçada útil (m)
Volum d’aireig total (>VRB) (m3)

cilíndrica
8,4
4
152,27

Taula 5. Resum de les característiques de disseny del reactor biològic

Tipus de decantador
Nombre de decantadors
Diàmetre exterior del decantador (m)
Diàmetre superior del decantador (m)
Diàmetre inferior del decantador (m)
Alçada d'aigua (m)
Alçada cònica (m)
Superfície unitària del decantador (m2)
Volum unitari del decantador (m3)
Superfície total de decantació (m2)
Volum total de decantació (m3)
QM (m/h)
Velocitat
QP (m/h)
ascensional
QM (h)
Temps de
QP (h)
permanència
Carrega de sòlids
Carrega sobre
sobreeixidor

QM (kg MLSS / m2 / h)
QP (kg MLSS / m2 / h)
QM (m3 / h / ml)
QP (m3 / h / ml)

Troncocònic
1
4,7
4,4
0,40
4,00
0,7
15,08
53,57
15,08
53,57
0,35
0,99
10,24
3,59
1,21
3,47
0,38
1,08

Taula 6. Resum de les característiques de disseny del decantador

8.2.7 Arqueta d’extracció i recirculació de fangs
L’arqueta de recirculació i extracció de fangs consta de 3 bombes submergibles. Dos
d’elles (1+1 de reserva) s’utilitzen per la recirculació i permeten bombar un cabal de 12
m3/h i una alçada de 4m. La bomba restant és destinada per la purga de fangs i permet
bombar un cabal de 12 m3/h i una alçada de 6 m.
8.2.8 Sortida d’aigua tractada
L’arqueta de sortida d’aigua tractada es troba situada al costat del tanc del reactor. Té
unes mides de 0,55x0,43x2,86 m, el gruix dels murs i de la solera és de 25 cm. i està
construïda amb formigó HA-30 IV+Qb. En aquesta arqueta es col·loca un sistema de
captació d’aigua de servei per a la utilització industrial i de neteja. Aquesta canonada
connecta amb un grup de pressió amb calderí situat en un extrem de la sala de bufadors.
També es col·loca un tub de DN400, que va al pou de sortida on s’ajunten els bypassos
generals i del reactor biològic. D’allà surt un tub també DN400 que comunica amb
l’obra de sortida.

Autor: Arnau Torra Trepat
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8.2.9 Sitja d’emmagatzematge
La sitja d’emmagatzematge de fangs és de forma cilíndrica, amb un radi interior de 2,6
m, un gruix dels murs i de la solera de 30 cm, una alçada total de 4,4 m (4 dels quals
útils, i construïda amb formigó HA-30 IV+Qb.
Tot seguit s’exposa una taula amb les principals característiques del dimensionament
de la sitja de fangs:
Diari m3/dia
Horari m3/h

Cabal de purga

Cabal bomba de purga (m3/h)
Concentració d'entrada dels fangs (Kg MLSS/m3)
Forma
Radi (m)
Alçada útil (m)
Superfície total (m2)
Volum total (m3)
Velocitat ascensional (m/h)
Temps de permanència (h)
Càrrega de sòlids (kg MLSS/m2/h)
Concentració de sortida dels fangs (Kg MLSS/m3)
Cabal de sortida

Diari m3/dia
Setmanal m3/setm

3,77
0,16
5,00
8,0
cilíndrica
2,6
4
16
64
0,56
407,47
0,078
35
0,86
6,03

Taula 7. Dimensionament de la sitja de fangs

8.2.10 Edifici de Control i bufadors
Es tracta d’un edifici de mides reduïdes en el qual s’ubiquen una sala de control amb
els quadres elèctrics i sinòptics, un lavabo, i la sala de bufadors degudament
insonoritzada.
L’edifici té unes mides globals de 8,3x4 m, i està construït amb HA-30 IIa.
A la sala de bufadors hi ha dos equips (un per aeració i un de reserva) que tenen
l’objectiu de subministrar al tanc del reactor la quantitat d’oxígen demandada per la
reacció d’oxidació (3,49 KgO2/h, i 3,75 KgO2/h en hora punta).
L’edifici també disposa d’un polispast que serà utilitzat per mobilitzar maquinària
pesada.

8.3 Urbanització, pavimentació i jardineria
La planta disposa en la seva zona central d’una plataforma pavimentada amb HM-20,
destinada a l’accés i maniobra dels vehicles.
El perímetre i les zones lliures d’elements de l’EDAR quedaran amb un reblert tot-u i
terra vegetal, amb plantació d’arbres per dotar la planta d’elements de jardineria
adequats per la seva integració a l’entorn.
Autor: Arnau Torra Trepat
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La superfície de talussos que no queden protegits s’estabilitzarà amb una petita capa de
terra vegetal, a poder ser provinent de la mateixa excavació, i hidrosembra.

9. ESTUDI D’INUNDABILITAT, LÍNIA PIEZOMÈTRICA
I COTA D’URBANITZACIÓ
La cota d’inundabilitat pel període de retorn de 500 anys és un element molt important
en el disseny d’una EDAR. L’ACA obliga que la cota inferior de la línia d’aigua es
trobi per sobre de la cota anterior.
Per aquest raó s’han calculat els cabals d’avinguda per a diferents períodes de retorn i
mitjançant una anàlisi hidràulica amb el programa HEC-RAS, s’ha obtingut l’alçada de
la làmina d’aigua corresponent a aquests cabals.
En la parcel·la d’ubicació de la futura EDAR la làmina d’aigua arriba a una alçada de
239,27m. aquesta alçada correspon a un cabal d’avinguda de 134,90 m3/s (T=500 anys).
Com s’ha comentat el punt més baix de la línia piezomètrica ha d’estar per sobre de la
cota d’inundació. A continuació s’exposa una taula on figuren les cotes més
significatives de la línia piezomètrica.
PUNT LÍNIA PIEZOMÈTRICA
Cota de descàrrega de l’aigua tractada
Cota de descàrrega del bypass general de la planta
Nivell líquid a l'arqueta de sortida del decantador secundari
Nivell líquid al decantador secundari
Nivell líquid al reactor biològic
Nivell líquid a l'arqueta d'entrada a reactor biològic
Cota de bypass del tractament biològic
Cota d'entrada a tamís de fins
Cota de bypass general de planta
Nivell líquid mínim en el pou de bombament
Nivell líquid màxim en el pou de bombament
Col·lector d'arribada d'aigua bruta

COTA (m)
241,60
242,00
244,53
244,90
244,90
245,00
245,22
245,97
242,83
241,70
242,70
243,03

Taula 8. Resum de les cotes de la línia piezomètrica

Com es pot comprovar la cota de descàrrega d’aigua tractada és superior a la cota
d’inundabilitat.
La cota d’urbanització de la EDAR serà de 244 m. Donant a la zona pavimentada els
pendents suficients per tal de poder evacuar les aigües pluvials.

10. EXPROPIACIONS
Prèviament a l’inici de l’obra farà falta expropiar per part de l’ACA els terrenys afectat
per l’EDAR projectada, i de forma temporal afectats per les obres dels col·lectors.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Aquestes expropiacions es troben recollides a l’annex 17 “Expropiacions i serveis
afectats·.

11. SERVEIS AFECTATS
Tal i com es detalls en l’annex 17 “Expropiacions i serveis afectats” no es preveu
l’afectació de cap servei durant les obres. Tot i així es reserva una partida de 5000 € per
a possibles afectacions en un tram de 100 m. d’enllumenat públic situat al costat del
col·lector.

12. IMPACTE MEDIAMBIENTAL
En l’annex 18 “Estudi d’impacte ambiental i mesures correctores” es determinen les
incidències ambientals que l’execució del projecte pot causar sobre el medi ambient.
Com a resultat de l’estudi elaborat s’arriba a les següents conclusions:
Les principals afeccions són la ocupació del terreny d’emplaçament de la
EDAR, així com els sorolls i pols durant la fase de construcció.
Entre els impactes positius cal considerar el mateix objectiu del projecte, és a dir
la millora del sistema de sanejament del nucli urbà de Duesaigües.
En conseqüència es conclou que els aspectes positius del desenvolupament del projecte
són la millora del sistema de sanejament, mentre que els afectes negatius identificats, es
poden considerar, després d’aplicar les mesures preventives i correctores,
ambientalment compatibles amb l’entorn. Per aquesta raó, la incidència ambienta del
projecte de construcció d’una EDAR i els corresponents col·lectors pel nucli urbà de
Duesaigües no ha de representar cap obstacle per la seva autorització en l’emplaçament
indicat i les característiques amb les quals s’ha dissenyat.
A més no es preveu cap afectació sobre zones pertanyents al PEIN ni tampoc
afectacions al domini públic hidràulic.

13. PRESCRIPCIONS GENERALS
13.1 Plaç d’execució
Per a l’execució de les obres es preveu un plaç de vuit (8) mesos (concretament 168
dies), a contar a partir de la data de firma de l’acta de comprovació i replanteig. Aquest
plaç es detalla en l’annex 21 “Pla d’obra”.

13.2 Plaç de garantia
El període de garantia es xifra en dotze mesos a partir de la data de recepció
provisional, durant la qual l’empresa constructora tindrà sota el seu càrrec exclusiu la
conservació de les obres, amb la obligatorietat d’entregar-les a l’acta de recepció
definitiva en perfectes condicions.
Autor: Arnau Torra Trepat
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13.3 Obra completa
En compliment de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Decret
2/2000, de 16 de juny i el seu Reglament, Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es fa
constar que l’obra definida en el present projecte és completa, susceptible de ser lliurada
al servei públic un cop acabada.

13.4 Revisió de preus
En compliment del Decret 1098/2001,de 12 d'octubre, de Contractes de les
Administracions Públiques (BOE 26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en
què el termini d’execució és menor a dotze (12) mesos, no s’ha d’incloure la revisió de
preus en el present projecte.

13.5 Pressupost
Aplicant els preus unitaris corresponents als amidaments resultants de totes les partides,
resulta un Pressupost d’Execució Material de QUATRE-CENTS QUARANTA-UN
MIL CENT TRENTA-CINC EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS (441.135,98
€).
Incrementant el valor anterior amb els coeficients vigents de Despeses Generals,
Benefici Industrial i impostos indirectes, resulta el següent Pressupost d’Execució per
Contracte, IVA inclòs, de SIS-CENTS DINOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTATRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS (619.443,14 €).
El Pressupost per a Coneixement de l’Administració, IVA inclòs, puja a la quantitat de
SIS-CENTS VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (626.467,94 €).

13.6 Classificació del contractista
D’acord amb el que estableixen els articles 25 i successius del Reglament general de la
Llei de contractes de les Administracions Públiques, els contractistes que recorrin al
concurs per l’adjudicació de les obres del present projecte hauran de tenir la següent
classificació:
Grup: K, Subgrup: 8, Categoria: e

14. CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT
En compliment al que s’estableix al Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
s’inclou l’estudi detallat, amb els plànols corresponents, en el Document núm. 5 del
present projecte.
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El pressupost de l’estudi de Seguretat i Salut s’eleva a QUINZE MIL VUIT-CENTS
SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS (15.879,35 €).

15. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
Aquest projecte s’ha redactat d’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i de supressió de les barreres arquitectòniques per
discapacitats físics
Totes les obres incloses en aquest projecte estan desenvolupades d’acord amb el Decret
135/1995 del 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991 del 25 de novembre, de
promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del
Codi d’Accessibilitat.
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17. CONCLUSIÓ
El projecte d’execució que s’ha presentat és una solució molt vàlida per a corregir els
problemes d’abocaments incontrolats d’aigües residuals al medi natural de Duesaigües.
La planta depuradora permet recollir i tractar totes les aigües generades, a la vegada que
és capaç de produir un efluent amb la qualitat requerida per la nova Directiva Marc de
l’Aigua.
Amb la informació que conté aquesta Memòria i la de la resta de documents que
composen el Projecte, la solució adoptada es considera el suficientment justificada i les
obres corresponents suficientment definides.

Barcelona, juny de 2011
L’autor del projecte:

Arnau Torra Trepat
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1. INTRODUCCIÓ
L’estudi prèvi de la zona objecte del projecte és vital per a la seva concepció. Cal
conèixer el marc general en el qual s’emplaçarà l’obra, així com les condicions
orogràfiques, les hidrogràfiques, i socioeconòmiques de la zona. Les infraestructures
existents i les previstes, així com l’existència d’estudis locals o de caràcter regional que
poden ajudar a orientar i realitzar el projecte de forma més acurada. Per la naturalesa del
projecte tindrà especial importància tot el relatiu a l’estat dels abocaments d’aigües
residuals i al sitema de sanejament del municipi de Duesaigües.

2. OBJECTIU
L’objectiu d’aquest annex és la descripció dels antecedents tècnics i el marc legal
establerts a Catalunya, focalitzant com ja s’ha dit en temes de sanejament i depuració
d’aigües residuals que afecten el municipi d’emplaçament del present projecte. En
concret el municipi de Duesaigües situat a la comarca del Baix Camp.

3. EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE: MUNICIPI DE
DUESAIGÜES
3.1 Situació geogràfica
El municipi de Duesaigües compta amb una suprefície total de 13,6 km2 i es troba a
l’oest de la comarca del Baix Camp, fent frontera amb la comarca del Priorat. El
muncipi es troba a 14 km en linia recta de Reus (la capital del Baix Camp), i a 8km de
Falset (la capital del Priorat).
La comarca del Baix camp es troba al sud de Catalunya, fent frontera amb la Conca de
Barberà i l’Alt Camp al nord, el Tarragonès a l’est, el Priorat i la Ribera d’Ebre a l’oest,
i amb la línia costanera que es troba al sud de la comarca.

Figura 1. Ubicació de la comarca de Baix Camp. Font: www.senderisme.com
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El terme municipal de Duesaigües fa frontera amb els termes municipals de Alforja al
nord, Riudecols al nord-est, Riudecanyes al sud-est, i Argentera al sud, tots pertanyents
a la comarca del Baix Camp. A més per l’oest fa frontera amb Pradell de la Teixeta que
‘pertany a la comarca del Priorat.

Figura 2. Terme municipal de Duesaigües. Font: elaboració pròpia

3.2 Xarxes de comunicació
Pel que fa a la xarxa viària, la carretera T-313 creua el terme municipal de nord a sud,
aquesta carretera uneix Montbrió del Camp amb Porrera passant per Riudecanyes,
Duesaigües, i el Coll de la Teixeta. A més de Duesaigües surt la T-343 que connecta
aquest municipi amb el municipi d’Argentera.
La línia de ferrocarril que uneix Tarragona amb Saragossa passsant per Reus i Móra
d’Ebre, creua el poble d’est a oest, disposant d’un baixador en servei. Es tracta d’un
ferrocarril d’una sola via i ample ibèric. Per salvar els dos barrancs que discorren pel
poble, es construïren dos grans ponts de pedra, un dels quals fou declarat Patrimoni
industrial de Catalunya i actualment constitueix un dels principals símbols identitaris
del poble.
Finalment dir que en la comarca existeixen dues grans infraestructures de comunicació
com són l’aeroport de Reus, i l’autopista AP-7 que creua la comarca paral·lela a la
costa. Malgrat la proximitat a aquestes grans infraestructuures, la prearietat de la xarxa
de carreteres que les connecta amb el municipi les fa molt menys accessibles.

3.3 Orografia i hidrologia
El terme de Duesaigües es troba a 268 m d’altitud, al peu de la serra de l’Argentera i de
Pardell de 773 m. Es troba a tocar del Piugcerver, el Puigmarí, el Puigvoltor, . Aquesta
Autor: Arnau Torra Trepat
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orografia més local es troba emmarcada en la serralada Prelitoral, una de les principals
unitats de relleu de Catalunya.
La xarxa hídrica de Duesaigües forma part de la conca hidrogràfica de les rieres
meridionals del Francolí, en el marc de les conques internes de Catalunya. Un conjunt
de barrancs transcorren pel municipi desembocant al pantà de Riudecanyes, situat al
municipi veí de Riudecanyes. Dins del municipi de Duesaigües el curs fluvial més
destacat és el barranc Reial, que rep les aigües d’altres cursos secundaris com el barranc
de Xurívia, el barranc dels Masos i el barranc del Coix. Tots ells recullen les aigües dels
massissos més propers com la serra del pradell o el Puigmarí.
El poble es troba flanquejat per tres barrancs, pel sud discorre el Barranc Reial, per l’est
un dels seus afluents, el Barranc dels Masos, i per l’oest un altre afluent del primer, el
Barranc de la Xarívia. El Barranc de la Xarívia conflueix primer amb el Barranc Reial al
sud-oest del poble, aquest segon discorres d’oest a est i rep les aigües del Barranc del
Masos al sud-est del poble. A partir d’aquí el Barranc Reial discorre 2,5 km en direcció
sud-est fins a arribar al pantà de Riudecanyes.

Figura 3. Orografia hidrologia i xarxes de comunicació de Duesaigües. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya

El municipi de Duesaigües està constituït pel nucli urbà, i una sèrie de masies
allunyedes d’aquest. Segons el cens del 2010 el municipi té un total de 240 habitants,
que si tenim en compte la superfície de 13,6 km2, correspon a una densitat de 17,7
hab/km2 (font: IDESCAT). Aquesta població es veu notablement incrementada els caps
de setmana i períodes vacacionals, però aquest i altres fenòmens s’estudiaran amb més
detall en l’annex 4 (estudi demogràfic).
Atenent a les dades de l’IDESCAT, aquesta població es troba ocupada segons els grans
sectors d’activitat tal i com es mostra en la figura 4. En la figura també es mostra
l’evolució de la distribució ocupacional en els últims anys.
Autor: Arnau Torra Trepat
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2001

total població ocupada 81 persones

1991

1996

2001

total població ocupada 73 persones

total població ocupada 73 persones

total població ocupada 81 persones
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Figura 4. Evolució de la població ocupada segons secotrs productius. Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Com es pot comprovar en la figura anterior els últims anys el sector de la construcció i
especialment el sector serveis han registrat un notable augment, en detriment de la
indústria i de l’agricultura. La gran quantitat de treballadors empleats en el sector
serveis i en el sector industrial posen de manifest la forta dependència del poble respecte
a municipis propers, ja que en el municipi no hi ha cap instal·lació industrial i els
serveis necessaris no són suficients per poder emplear un 59% de la població activa.

4. DIRECTIVA MARC DE L’AIGUA (DMA) (1)
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).

4.1 Principis bàsics de la DMA
La DMA es basa en dos grans punts: la protecció d’aigües i les mesures necessàries.
4.1.1 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.

Autor: Arnau Torra Trepat
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4.1.2 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.
4.1.3 Valors límit
La normativa fixa els següents valors per a l’efluent tractat:

DBO5
MES
DQO

Concentració (mg/l)
25
35
125

Reducció (%)
70-90
90
75

Taula 1. Exigències de qualitat pels abocaments d’aigua

5. PROGRAMA DE SANEJAMENT D’AIGÜES
RESIDUALS URBANES (PSARU 2005) (2)
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 que desenvolupa el Pla de sanejament de Catalunya aprovat pel Govern de
la Generalitat, en data 7 de novembre de 1995, que té com a objecte la definició de totes
les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’ús domèstic
de l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua.
El PSARU 2005 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, 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.

Autor: Arnau Torra Trepat
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5.1 Línes d’actuació
Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’estudi i anàlisi de l’anterior
programa PSARU 2002. Es pot resumir en una optimització de les inversions, el
sanejament del creixement urbà, l’ordenament dels abocaments industrials, la
reutilització d’aigües ja depurades i l’abocament de sobreeixidors.

5.2 Mesures
En la relació d’actuacions que acompanya el PSARU 2005 s’ha tingut en consideració
les dades obtingudes a partir de l’edició del document IMPRESS d’assoliment
d’objectius de qualitat de masses d’aigua i risc d’incompliment de la Directiva
2000/60/CE (DMA), 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).
El PSARU 2005 relatiu a la conca del Francolí determina les necessitats d’actuació pel
sanejament dels nuclis de la conca. Les actuacions s’han agrupat en Programades i
Candidates, i s’hi llegeix una llista exhaustiva i concreta d’actuacions en sistemes
existents exigibles per la DMA l’any 2015.
El projecte de col.lectors en alta i de l’EDAR del municipi de Duesaigües es troba entre
les actuacions programades pel període 2009-2014, en l’actualització de 2010.

6. MARC D’ACTUACIÓ
6.1 Marc competencial (3)
Els articles 9.13, 9.16, 10.1.6 i 11.10 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya atribueixen
a la Generalitat de Catalunya competències en matèria d'aigües, obres hidràuliques i
protecció del medi ambient en el marc establert pels articles 149.1.23 i 149.1.24 de la
Constitució.
Ateses la nova orientació normativa europea en matèria d'aigües, especialment pel que
fa al tractament integral del cicle hidràulic, i la necessitat de modificar l'administració
hidràulica de Catalunya per tal de dotar-la de més eficàcia, es va crear, mitjançant la
Llei 25/1998, de 31 de desembre, de mesures administratives, fiscals i d'adaptació a
l'euro, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), com a entitat de dret públic que assumeix
totes les funcions d'Administració hidràulica única.
El Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, <<té per objecte ordenar les
competències de la Generalitat i les dels ens locals en matèria d'aigües i obres
hidràuliques, regular, en l'àmbit d'aquestes competències, l'organització i el
funcionament de l'Administració hidràulica a Catalunya [...]>>. Així doncs, les
competències assumides per l’ACA ,especialment a les conques internes, àmbit
d’aquest projecte, són resumidament:

Autor: Arnau Torra Trepat
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Elaborar i revisar els plans, els programes i els projectes hidrològics, i fer-ne el
seguiment.
La intervenció administrativa i el cens dels aprofitaments de les aigües
superficials i subterrànies existents i dels abocaments que puguin afectar les
aigües superficials, subterrànies i marítimes.
El control de la qualitat de les platges i de les aigües en general.
L'ordenació dels serveis d'abastament en alta i de sanejament.
L’ACA és l’ens encarregat de redactar els plans i programes que integren la planificació
hidrològica del Districte de Conca Fluvial de Catalunya. Són el pla de gestió del
Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el programa de mesures i els programes de
control.
El PSARU (2005) és un programa de mesures que s’emmarca dins el pla de gestió de
les conques hidrogràfiques internes, que constitueixen el Districte de Conca
Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya.

6.2 Marc socioeconòmic

Figura 5. Delimitació de la Demarcació Hidrogràfica de les conques internes de Catalunya, i de les conques
hidrogràfiques intercomunitàries de Catalunya, amb les aigües costaneres i de transició associades. Font: Document
IMPRESS. Síntesi. Conques de Catalunya.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Les conques internes de Catalunya agrupen el vessant oriental de la xarxa hidrogràfica
de Catalunya, caracteritzat per incloure els rius que naixen a Catalunya i que finalitzen
el recorregut a la Mediterrània, sense desembocar en cap llera intercomunitària.
Inclou les conques dels rius Llobregat, Ter, Muga, Daró, Fluvià, Francolí, Foix, Besòs,
Gaià, Tordera i Riudecanyes, així com la totalitat de les rieres costaneres compreses
entre la frontera amb França i el desguàs del riu de la Sénia. Exceptua la totalitat de la
conca hidrogràfica de l'Ebre i també la del Sénia.
Aquestes conques ocupen una superfície de 16.600 km2, xifra que representa el 52% del
territori autonòmic. Inclouen 634 municipis i el seu conjunt està dividit en 28 unitats
hidrològiques, conques, subconques o conjunt de les conques petites. Constitueixen el
Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial de Catalunya, són competència exclusiva de
la Generalitat de Catalunya i la seva gestió està encomanada a l'Agència Catalana de
l'Aigua.
Per a una gestió més efectiva, el pla hidrològic de les conques internes de Catalunya de
1999 aplica una quàdruple divisió: Sistema Nord (tres subsistemes: Muga-Fluvià, Ter i
Tordera), Sistema Centre (quatre subsistemes: Besòs-Maresme, Llobregat, Anoia,
Garraf-Foix), Sistema Sud, i Sistema Baix Ebre-Montsià.

6.3 Marc institucional
A Catalunya, com en altres parts de l’Estat, existeixen diferents agents que presten
serveis en les diferents fases del cicle de l’aigua. En la taula adjunta s’identifiquen els
agents.

Taula 2. Quadre resum marc institucional. Font: Document IMPRESS. Síntesi. Conques de Catalunya.
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7. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
7.1 Sistema de clavegueram i sanejament actual
El nucli urbà del municipi de Duesaigües disposa d’una xarxa en baixa de clavegueram
de tipus unitari, tret de les edificacions compreses dintre de la UA i d’una part de
l’avinguda del Baix Camp, que disposen de xarxa pluvial separativa. Com que la xarxa
de sanejament és en baixa, l’ Ajuntament és el màxim responsable de realitzar el
manteniment i reparació d’embornals i clavegueres.
La xarxa s’estructura en dos vessants, i acaba abocant al medi les aigües recollides en
dos punts no tractats, aquests punts d’abocament haurien de ser captats pels futurs
col·lectors. D’aquesta manera queda exclòs de sanejament tot el municipi excepte el
nucli urbà. Els medis receptors son el Barranc dels Masos i el Barranc Reial. El fet que
no hi hagi cap indústria connectada al sistema de sanejament fa que les aigües residuals
siguin considerades assimilables a domèstiques.
A continuació s’adjunta esquema de xarxa pluvial separativa i de la resta de la xarxa
unitària :

Figura 6. Mapa del municipi de Duesaigües on es mostra la xarxa de sanejament unitària, la xarxa pluvial separativa,
els respectius pous de registre, i els punts d’abocament al medi. Font: POUM del municipi de Duesaigües.
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No hi ha cap constància de cap incidència amb la xarxa de clavegueram destacable. La
xarxa es de formigó, no visitable i disposa de pous de registre en el seu traçat. Com ja
s’ha comentat, es tracta d’una xarxa unitària que recull les aigües residuals i pluvials.
El fet que la xarxa de clavegueram aboqui les aigües residuals sense cap tipus de
tractament al Barranc dels Masos i al Barranc Reial, és altament perjudicial per la
contaminació que provoca al medi ambient i per la generació de males olors a la zona
circumdant al propi riu. Aquesta contaminació resulta perjudicial no només pel propi
municipi de Duesaigües, sinó també per les poblacions aigües avall de Barranc Reial,
que desemboca al pantà de Riudecanyes que al seu torn abasteix d’aigua de regadiu tota
la zona sud del Baix Camp.

7.2 Estat de les masses d’aigua
L’ACA en el seu document IMPRESS avalua l’estat actual de les masses d’aigua a tot
el territori català. Es basa en una sèrie d’indicadors, entre els quals destaquen els
abocaments a les lleres de rius com a fonts de contaminació, on els vessaments sense
tractar puntuen molt negativament.
L’objectiu del document és facilitar una línea de treball per acomplir amb els requisits
de la DMA a l’any horitzó 2015.

Figura 1. Avaluació de l’estat ecològic de les masses fluvials de Catalunya. Font: Document IMPRESS. Síntesi.
Conques de Catalunya.

Autor: Arnau Torra Trepat
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A la zona del projecte, als voltants del Barranc Reial i Barranc dels Masos (situats
aigües amunt del pantà de Riudecanyes), l’estat mig de les masses d’aigua és
desconegut. La DMA requereix com a mínim un estat bo, estat que actualment compleix
la Riera de Riudecanyes després de passar per la depuradora de Riudecanyes, però que
es desconeix pels cursos que discorren aigües amunt del pantà. El fet que no hi hagi
indústria al municipi de Duesaigües, així com la previsió que no se’n desenvolupi cap, i
la poca presència d’explotacions ramaderes i agrícoles ajuntat al fet que les existents
disposen de sistemes autònoms de tractament de residus, n’afavoreixen les condicions.
Les EDAR juguen un paper fonamental en el cicle de l'aigua. En elles es processa i
recicla l'aigua abans de retornar-la al mitjà natural receptor, el que contribueix
notablement a la preservació dels recursos naturals. Les EDAR permetran eliminar les
contaminacions físico-químiques i biològiques de l'aigua.
El programa PSARU 2005 promou el desenvolupament d’una xarxa eficient d’EDAR’s
que satisfaci les exigències de la DMA en els temes de sanejament i abocaments
d’aigües residuals al territori.

Figura 2. Mapa de les EDAR’s en funcionament a Catalunya (2010). Font: Infraestructura de Dades Espacials de
Catalunya (IDEC).

No obstant, l’accelerada urbanització i el desenvolupament de noves àrees residencials
en zones on hi ha mancança de sistemes de tractament de residus (sòlids i líquids) o
d’un sistema de sanejament en baixa adequat, han deixat un panorama on encara avui en
dia s’hi poden trobar abocaments descontrolats al medi natural. Així es produeixen en
l'actualitat nombroses i greus mancances dintre del cicle integral de l'aigua, sobretot
quant al sistema de depuració, inexistent en moltes zones.
De la mateixa manera, alguns nuclis de població que per motius generalment associats a
la seva reduïda grandària o ubicació geogràficament dispersa, com és el cas de
Autor: Arnau Torra Trepat
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Duesaigües, aboquen les seves aigües residuals directament a lleres i sòls, sense un
tractament previ de depuració.

7.3 Gestió de les infraestructures de sanejament (4)
Hi ha diferents agents que proporcionen els fons que es disposen per a la realització de
les millores a la xarxa de sanejament. En particular, a les Conques Internes de Catalunya
(CIC), els agents que concedeixen subvencions relacionades amb el cicle de l’aigua són
els següents:
La Unió Europea concedeix mitjançant els Fons de Cohesió i Feder. La UE
concedeix aquests fons al Govern Central, que en destina una part a finançar
actuacions directes (mitjançant empreses públiques) i l’altra és cedida a les
Comunitats Autònomes perquè siguin aquests organismes els que els gestionin.
El Govern Central concedeix fons mitjançant els Ministeris d’Administracions
Públiques, de Medi Ambient i d’Agricultura, Pesca i Alimentació. L’origen
d’aquests fons són la UE (Fons de Cohesió i Feder) i els Pressupostos Generals
de l’Estat.
El Govern Autonòmic (Generalitat de Catalunya) concedeix fons mitjançant els
Departaments de Medi Ambient, d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, de Treball i
Indústria i de Governació i Administracions Públiques. Els fons que concedeix
procedeixen dels Pressupostos de la Generalitat de Catalunya i del Govern
Central (procedents a la vegada de la UE i dels Pressupostos Generals de
l’Estat).
Les Diputacions provincials. Reben fons tant del Ministeri d’Administracions
Públiques (Govern Central), com de la Generalitat de Catalunya.
Com que l’administració hidràulica de Catalunya exerceix les competències en matèria
de sanejament en alta1 amb règim de participació econòmica íntegre de les actuacions
derivades de la planificació sectorial, cal definir de manera precisa quines actuacions
han de ser finançades pel sistema públic de sanejament i quines han de ser suportades
pels seus titulars, amb especial atenció a les promocions urbanístiques que comporten
una consolidació de sectors, ja sigui de caràcter industrial o residencial. El servei de
sanejament en baixa2 (serveis de recollida d’aigües residuals) són de competència
municipal. Es presten bàsicament per gestió directa municipal, amb diferents graus de
participació de la iniciativa privada en la conservació i el manteniment de clavegueram.
Per altra banda, tots els serveis de sanejament en alta de Catalunya actualment és
assumit per l’ACA.
1

Sanejament en alta: Conjunt de béns constituït per l’estació depuradora d’aigües residuals, els col·lectors
en alta i els col·lectors de restitució de l’aigua tractada al medi. On els col·lectors en alta són les
conduccions i elements auxiliars necessaris per interceptar els abocaments agrupats de tots i cadascun
dels nuclis, o part dels nuclis, que formen un sistema de sanejament i els condueix fins a l’estació
depuradora d’aigües residuals.
2
Sanejament en baixa: tot el que no forma part d’un sistema de sanejament en alta.
Autor: Arnau Torra Trepat
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8. ÀMBITS D’ACTUACIÓ
El projecte es desenvolupa a la comarca del Baix Camp, a la província de Tarragona de
Comunitat Autònoma de Catalunya. Beneficia fonamentalment al municipi de
Duesaigües, però també tots aquelles masies que es troben situades prop del Barranc
Reial aigües avall de Duesaigües i abans del pantà de Riudecanyes, així com l’estat
ecològic del mateix pantà. Es remarca que l’obra s’emmarca en el programa PSARU
2005 amb el 2014 com a any horitzó i que té Catalunya com àmbit d’actuació.

Autor: Arnau Torra Trepat
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1. INTRODUCCIÓ
La realització d’un aixecament topogràfic acurat i precís és requisit indispensable per
evitar dificultats en passos posteriors durant l’execució del projecte.
Degut al fet que en la realització del present projecte no es disposen dels mitjans
necessaris per dur a terme un aixecament topogràfic, s’ha hagut de recórrer a altres
mètodes per a proporcionar una idea prou realista de l’emplaçament de les obres. Per
tant, s’utilitzaran els recursos proveïts per les institucions competents com l’Institut
Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Institut Geològic de Catalunya (IGC).

2. OBJECTIU
El treball al que fa referència aquesta memòria, té per objectiu l'aixecament topogràfic
per a la realització del projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors en alta al municipi
de Duesaigües (Baix Camp).
El desenvolupament del treball ha d’incloure la descripció detallada de
Senyalització de les bases.
Procediment per determinar les coordenades.
Aparells de mesura emprats.

3. TPOGRAFIA I CARTOGRAFIA
La topografia utilitzada per la redacció del present projecte és la cartografia 1:1000 i
1:5000 digitalitzada de l’ICC, que està disponible gratuïtament al seu lloc web
(www.icc.cat)
En concret, la base topogràfica 1:5000 utilitzada es tracta dels fulls 259-137, 259-138 i
260-138 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, i la topografia 1:1000 es tracta del
projecte 00154780100 de l’ICC.
Degut a que la zona de domini de la topografia més detallada (1:1000) cobreix tot el
nucli urbà, i comprèn totes les zones d’actuació del present projecte, la majoria dels
treballs s’han basat en aquesta base topogràfica.

3.1 Senyalització de les bases
Es procedeix a un reconeixement de la zona de treball, a fi de poder fixar les bases i
poder garantir la seva permanència en el terreny durant el màxim de temps possible.
Tanmateix, s’ha d’intentar que les bases quedin fora de l'àmbit d'influència de l'obra.
Les bases s'han de materialitzar en el terreny mitjançant algun tipus de suport, p.ex.
claus d'acer i pintura, indicar-ne la seva numeració.
Autor: Arnau Torra Trepat
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3.2 Procediments per determinar les coordenades1
La implantació de coordenades es realitza mitjançant la identificació de diferents punts
de control en el plànol de Catalunya a escala 1/1000 que l’Institut Cartogràfic de
Catalunya facilita gratuïtament.
La metodologia a seguir seria:
1) Xarxa de bases: es materialitza una xarxa de 3 bases utilitzant claus d’acer.
2) Dàtum: s’assignen coordenades a una de les bases mitjançant el mètode
d’intersecció inversa2. Des d’aquesta base inicial, s’obtenen les coordenades per
mètodes clàssics de poligonació3 de la resta.
3) Radiacions: des de les bases anteriors es prenen pel mètode de radiació tots els
punts necessaris per definir els elements presents en l’àmbit d’actuació.

3.3 Ressenyes topogràfiques de les bases de replanteig de l’EDAR
Per a l’adequat replanteig de l’EDAR, els pous de registre i els col·lectors en alta, en
l’apèndix de l’annex s’inclou l’únic vèrtex geodèsic de l’ICC situat al municipi de
Duesaigües. Aquest vèrtex és el corresponent al codi d’identificació 259138016. Al lloc
web de l’ICC es pot obtenir informació actualitzada d’aquest i altres vèrtexs geodèsics
propers a la zona d’emplaçament de l’EDAR.

1

L’Institut Cartogràfic de Catalunya ofereix a tots els usuaris la consulta gratuïta dels mapes
confeccionats, així com les ortofotos realitzades. Amb el programari adequat es poden calcular les
coordenades UTM amb força precisió. En particular, el LizardTech GeoViewer i el MiraMon (tots dos de
llicència gratuïta) permeten la seva consulta.
2
Les interseccions topogràfiques són mètodes topogràfics emprats per a determinar la posició de punts
desconeguts. Són mètodes planimètrics i només requereixen la mesura de valors angulars preses en el
camp. En el mètode de la intersecció inversa, s’estaciona en punts desconeguts i es visualitzen punts
coneguts (dins la xarxa de punts de control).
3
El mètode de poligonació és un mètode per a l’aixecament planimètric de la zona. Consisteix en
l’aixecament d’una poligonal, que és una línea constituïda per vèrtexs (estacions de la poligonal) i costats
que els uneixen. Comprèn la mesura dels angles que formen les direccions dels costats adjacents i les
distàncies entre els vèrtexs.
Autor: Arnau Torra Trepat
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FITXA DE SENYAL GEODÈSIC
Informació general

Coordenades

Codi ICC:

259138016

Província:

Tarragona

Comarca:

Baix Camp

Municipi:

Duesaigües

Full MTN50 (SQ/CCFF): 0472 / 33-18
259-138

Full MTN5 (CCFF):
Data de construcció:

27/11/2008

Data d'última revisió:

N/A
XU

Xarxa:

ETRS89/00

Sistema de referència:
UTM

Projecció:

Fotografia

Fus 31

Hemisferi N

X Projectada (X):

326076.333 m

σ: 0.030 m

Y Projectada (Y):

4556818.120 m

σ: 0.030 m
0.99997230

Factor d'escala (K):
Convergència quadrícula (ω):

-1º 21' 50.17254''

Longitud (λ):

0º 55' 39.08118'' E

σ: 0.00130 ''

Latitud (φ):

41º 8' 38.57453'' N

σ: 0.00097 ''

Descripció:
Clau d'acer inoxidable amb la cabota
formada per un tronc de piràmide de 4
centímetres de diàmetre superior i 3
centímetres de diàmetre inferior. Es troba
fixat al paviment.

261.333 m

Cota ortomètrica (H):
Model de geoide:

EGM08D595

Cota el·lipsoïdal (h):

310.803 m

σ: 0.070 m
N: 49.470 m

σ: 0.050 m
CSG

Referència de les cotes:

0.000 m

Altura del pilar geodèsic:

Té coordenades en ED50 (icc20060):

No
Versió de la fitxa:

20102.101215

Estat de conservació del vèrtex

Mapa de la zona

Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex
Sortint del poble de Duesaigües per la T-313 a un km trobem un paviment al costat esquerre de la carretera. El senyal es troba a la cantonada nordest.
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1. INTRODUCCIÓ
En aquest annex es pretenen analitzar els resultats de l’estudi geològic i geotècnic
realitzat pel projecte constructiu de l’EDAR i col·lectors en alta a Duesaigües. S’ha
realitzat un reconeixement geològic superficial de l’emplaçament de l’EDAR i la traça
dels col·lectors, recolzat amb informació bibliogràfica.

2. OBJECTIU
És objecte del present informe caracteritzar els diferents materials que apareixen a la
zona d’estudi, calcular l’excavabilitat i els talussos de les excavacions a realitzar i
definir les condicions de suport dels elements que componen l’EDAR, en funció dels
resultats obtinguts durant el reconeixement i la recerca d’informació. El valor d'aquestes
dades serà estimatiu, ja que no es disposa ni dels mitjans econòmics ni materials per
poder dur a terme un estudi amb el rigor necessari. La metodologia emprada és la
d’adoptar valors de projectes que es trobin o bé a la vora o en emplaçaments similars.
També s’extraurà informació del POUM de Duesaigües. Bàsicament, s'ha considerat
necessari extreure conclusions de:
Característiques geològico-tècniques de les zones afectades pel projecte.
Gruix i característiques dels sòls existents.
Condicions hidrogeològiques.
Excavabilitat de la zona.
Estabilitat dels talussos d'excavació.
Aprofitament dels materials d’excavació per reomplir la rasa.
Delimitació de possibles zones problemàtiques properes a la ubicació del
projecte i recomanacions sobre mesures a adoptar.

3. TREBALLS REALITZATS
Per a la realització d’aquest annex s’han consultat els mapes geològics a escala 1/50000
i 1/250000 editats IGC, corresponents al full 65-35. A més també s’ha utilitzat la
fotografia aèria de la zona a escala 1/25000, editada per l’ICC
Un geòleg ha d’haver reconegut “in situ” el terreny, realitzant una cartografia geològica
de detall.
El reconeixement del terreny s’ha de completar amb una campanya d’investigacions
consistent en la realització d’un sondeig, i l’execució d’una calicata. És important que la
persona encarregada de l’inspeccionament geològic pugui determinar els punts adients
per a realitzar els diversos sondeigs. Per a la execució del sondeig cal utilitzar una
màquina muntada sobre erugues.

Autor: Arnau Torra Trepat
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4. MARC GEOLÒGIC
4.1 Geologia general
La comarca del Baix Camp, on es troba el municipi de Duesaigües, presenta una llarga
línia de fractura que retalla la plana en tot l’arc de contacte amb la muntanya, la qual es
dreça amb cingleres altes. La part planera és de sedimentació quaternària,
semicircumscrita per un conjunt muntanyós de basament granític i d’esquists
paleozoics. Aquests sostenen grans taules triàsiques de roques calcàries i gresos roigs a
les muntanyes de Prades, al nord, i a la serra de l’Argentera i de Pratdip (on es troba el
municipi de Duesaigües), a ponent, amb coronament de casquets cretacis i juràssics.

Duesaigües

CaA→ Carbonífer inferior i mitjà/Tournaisià-Westfalià inferior: Ludites amb nòduls de
fosfats i calcàries. Turbidites, gresos, pelites, i conglomerats poligènics.
GRDB→Roques plutòniques i hipabissals/Roques Intrusives Tardohercinianes
“Massissos superiors”: Granidiorites Biotiticohomblèndiques.
Q2→Cenozoic/Quaternari/Plistocè mitjà i superior
Falla normal
Figura 1. Mapa geològic 1/250000 de la comarca del Baix Camp. Font: Institut Geològic de Catalunya (IGC)

Per tal de descriure les litologies existents al municipi de Duesaigües s’han diferenciat
cinc formacions litològiques consolidades, les quals es poden observar a la figura 2 i es
detallen a la taula 1.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Taula 1. Formacions aflorants al municipi de Duesaigües. Font: POUM de Duesaigües

Fgd → Carbonífer-Premià: Filons de pòrfirs granidiorítics
Ggd → Carbonífer-Premià: Granidiorites i granits alcalins
mc_Capg → Carbonífer-Premià: gresos i pissarres amb nivells de conglomerats. Andresites a
la base. Afectades totes elles per metamorfisme de contacte.
Figura 2. Mapa geològic 1/50000 del municipi de Duesaigües i ubicació de la EDAR. Font: IGC

Autor: Arnau Torra Trepat
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4.2 Descripció i caracterització geotècnica del terreny d’ubicació de la
futura EDAR
En aquest apartat es pretén fer una breu descripció del terreny d’ubicació de la futura
EDAR de Duesaigües, escollit en l’annex 9 “Estudi d’alternatives”, i destacat en
vermell en el mapa geològic de la figura 2.
Com es pot comprovar aquest terreny presenta dos afloraments diferents:
Gresos i pissarres amb nivells de conglomerats i andresites a la base, afectats per
metamorfisme de contacte. Es troben a la meitat nord de la parcel·la escollida.
Tal i com es pot comprovar a la taula 1, destacat en un requadre verd, aquesta
capa presenta una potència total de 1000m. A la base hi ha un nivell d’andresites
de 20m de potència, a sobre afloren 80m de pissarres i filites. Segueix una sèrie
de 350 a 400m de gresos de gra fi amb nivells de pissarres on s’hi intercalen
conglomerats de fins de 10m de gruix. Aquestes capes pertanyen del CarboníferPremià.
Filons de pòrfirs granidiorítics. Es troben a la meitat sud de la parcel·la
escollida. Tal i com es pot comprovar en la taula 1, destacat en verd, no es
coneix la potència d’aquesta capa, però degut a l’amplada del filó d’aflorament i
a la poca inclinació que presenten les capes, es pot suposar que és superior als
100m. Igual que les anteriors aquestes capes també pertanyen al carbonífer
premià.
Els dos tipus de substrat que afloren en la parcel·la d’ubicació de la EDAR presenten
una molt bona capacitat portant, ja que es tracta d’una roca compacta competent. En la
visita de cap s’ha pogut comprovar que el substrat es troba sota una capa d’un gruix
aproximat d’1m de terra vegetal. La realització de sondejos i la calicata haurien de
corroborar aquests resultats.

4.3 Hidrogeologia
En l’annex 1 “Antecedents” ja s’ha descrit amb detall la xarxa hidrològica del municipi
de Duesaigües.
Els Barranc del Masos ens mostra la cota del nivell freàtic, i en la visita de camp no hi
han hagut elements que fessin pensar que el nivell freàtic es troba per sobre de la cota
del barranc.. El fet que la parcel·la escollida estigui per sobre de la cota del Barranc dels
Masos juntament amb la baixa permeabilitat del substrat aflorant, fa pensar que el nivell
freàtic estarà sempre bastant per sota de la capa superficial.
No obstant no es descarta la presència d’aigua superficial o creixements sobtats en
zones pròximes al Barranc dels Masos, durant períodes d’alta pluviositat.
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5. RECOMANACIONS
5.1 Talussos d’excavació
Tot seguit es pretén determinar els talussos d’excavació admissibles en desmunt i
terraplè, en funció de l’alçada d’aquests i dels paràmetres resistents dels materials a
excavar. Es tindrà en compte la presència de dos substrats diferents i sempre es
considerarà el cas més restrictiu.
En cas de no adoptar els pendents recomanats, s’haurà de recórrer a l’apuntalament i
protecció que es cregui adient de les rases executades, per tal que aquestes es
mantinguin estables.
5.1.1 Talussos de desmunt
Cal tenir en compte que sota la capa de terra vegetal el substrat és una roca competent,
això significa que es podrien adoptar talussos de desmunt gairebé verticals. Malgrat tot,
per seguretat i tenint en compte que és possible que es necessitin voladures que puguin
malmetre lleugerament el terreny, s’adoptaran talussos 2H:3V.
5.1.2 Talussos de terraplè
Per a terraplens s’utilitzaran els talussos típics en terres: 3H:2V.

5.2 Excavabilitat
Es considera que tots els materials presents en la parcel·la podran ser excavats per
mitjançant maquinària de gran potència, com el martell picador. No es descarta l’ús de
voladures degut a la resistència que presenten les roques que afloren a la parcel·la.
Malgrat tot s’intentarà evitar en la mesura del possible degut a la proximitat al nucli
urbà.

5.3 Agressivitat
Donat que les fonamentacions de l’EDAR s’encasten en el substrat rocós molt
competent de caràcter granític, no són de preveure problemes d’agressivitat, pel que no
serà necessari l’ús de ciment sulforesistent en el formigó de les sabates.

5.4 Risc sísmic
Segons la norma de Construcció Sismoresistent NCE-02 l’acceleració sísmica de càlcul
ve donada per la següent fórmula:

Autor: Arnau Torra Trepat
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on: ab és l’acceleració sísmica bàsica definida a la figura3.
P és el coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que
s’excedeixi ab en el període de vida de l’estructura de la construcció. Per a
construccions d’importància normal com l’estudiada p=1,0.
S és el coeficient d’amplificació del terreny. Per al present projecte S=C/1,25

Figura 1. Mapa sísmic de la norma sismoresistent. Font: Norma de
Construcción Sismoresistente NCSE-02.

D’acord amb la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02, la perillositat sísmica
del territori es defineix per mitjà del Mapa de Perillositat. Segons aquest mapa l’àrea
d’estudi del present projecte es troba situada en una zona amb una acceleració sísmica
de càlcul bàsica (ab) de 0.04·g i amb un coeficient de contribució k=1. Per altra banda
els nivells litològics detectats es classifiquen a efectes de sismoresistència com defineix
la norma de la taula 2.
Tipus de
terreny

Descripció
Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens.
Velocitat de propagació de les ones elàstiques o de
cisalla, vs>750m/s
Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius
durs. Velocitat de propagació de les ones elàstiques
transversals o de cisalla 750m/s ≥ vs > 400m/s
Sòl granular de compacitat mitjana, o sòl cohesiu de
consistència ferma o molt ferma. Velocitat de propagació
ones elàstiques o de cisalla 400m/s≥vs>200m/s
Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou. Velocitat de
propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla
vs>200m/s

I
II
III
IV

Coeficient
1,0
1,3
1,6
2,0

Taula 2. Coeficient C. Font: Norma de cosntrucció sismoresistent NCSE-02

Pels diferents nivells existents en la parcel·la d’estudi s’assigna un coeficient 1, ja que
es tracta de roques compactes.

Autor: Arnau Torra Trepat
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6. CONCLUSIONS
Després dels diferents apartats de l’estudi geològic i geotècnic, es poden concloure les
següents afirmacions:
La zona objecte d’estudi es troba situada damunt un substrat de gran potència
format per pòrfirs granidiorítics, granidiorites, i granits alcalins. Tots ells
pertanyents al Carbonífer-Premià i recoberts per una capa de terra vegetal d’un
gruix aproximat d’un metre.
Els talussos de desmunt es realitzaran amb un pendent 1H:3V, i els de terraplè
3H:2V.
El fet que es tracti de terrenys competents fa preveure que els mètodes
d’excavació necessaris sigui maquinària de gran potencia (martell picador),
intentant evitar les voladures en la mesura del possible però sense descartar-les.
No serà necessari l’ús de ciment sulforresistent en el formigó de les sabates.

Autor: Arnau Torra Trepat
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1. INTRODUCCIÓ
En el disseny d’infraestructures de sanejament és important establir una correcta
estimació de les taxes de població previstes pel territori. La població a l’any horitzó, que
en projectes de depuradores d’aigües residuals s’estima en 25 anys 1, cal considerar-lo
pel correcte servei de les infraestructures.
Per tant és necessari establir un mètode de prognosi poblacional en base a les dades
disponibles sobre el municipi de Duesaigües, i que descrigui el comportament
poblacional amb la màxima fidelitat possible.

2. OBJECTIU
L'objecte de l'estudi és la determinació de la població futura o de càlcul (any horitzó
2036) a partir de les dades obtingudes de l’Institut d’Estadística de Catalunya
(IDESCAT) i el POUM de Duesaigües facilitat per l’Ajuntament del municipi, amb
l’objectiu de definir les bases de dimensionament i de disseny de l’EDAR de
Duesaigües i els col·lectors en alta.

3. POBLACIÓ
3.1 Evolució demogràfica recent del municipi
Per poder realitzar posteriorment una prognosi poblacional amb garanties, cal estudiar
entre altres, l’evolució que ha tingut la població permanent del municipi de Duesaigües.
Per fer-ho s’han utilitzat les dades del padró continu de l’ IDESCAT.

Habitants

Evolució de la població permanent de
Duesaigües
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figura 1. Evolució de la població permanent de Duesaigües. Font: IDESCAT

1

Segons les normes per a la redacció de projectes publicades pel Ministerio de Obras Públicas y
Urbanismo MOPU, que regulava les obres civils dins l’Estat Espanyol.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Com s’observa en la figura 1 el comportament de la població es mostra bastant
irregular, marcant una davallada durant la primera meitat de la dècada passada per
recuperar-se durant la segona meitat. Els últims anys s’observa també una tendència a
l’estancament del nombre d’habitants.

3.2 Població actual
A partir de les dades facilitades per l’ IDESCAT, i en base al padró de l’any 2010, es
realitza una estimació de la població actual, diferenciant entre població permanent, i
població estacional.
Per als càlculs de la població estacional s’utilitzen a més de les dades facilitades per l’
IDESCAT, les dades d’ocupació de les parcel·les que figuren en el POUM de
Duesaigües de l’any 2009. Segons el POUM de Duesaigües, l’any 2008 el poble té la
distribució d’habitatges que es mostra en la taula 1.

Nº d’habitatges
%

1ª Residència
81
42,9

2ª Residència
82
43,4

Desocupats
26
13,7

Total
189
100

Taula 1. Distribució d’habitatges del municipi de Duesaigües l’any 2008. Font: POUM de Duesaigües (2009)

Si es té en compte que la mitjana és de 3 habitants per parcel·la en l’etapa estacional, i
que totes les parcel·les es troben ocupades en aquesta època, s’obtenen les següents
dades de població per a l’any 2008 en base al padró continu de l’ IDESCAT.

Nº d’habitants
%

Fixa (1ª Res.)
236
49

Estacional (2ª Res.)
246
51

Total
482
100

Taula 2. Estructura de la població de Duesaigües l’any 2008. Font: elaboració pròpia

Com es pot comprovar la població estacional representa un 51% de la població total, o
el que és el mateix un 104,1% de la població fixa. Aplicant això a l’estructura
poblacional del 2010 obtenim els valors que s’exposen en la taula 3.
Fixa (1ª Res.)
Estacional (2ª Res.)
Total
240
250
490
Nº d’habitants
Taula 3. Estructura de la població de Duesaigües l’any 2010. Font: elaboració pròpia

Com es pot veure mantenint el mateix percentatge de població estacional s’obté que la
població total l’any 2010 és de 490 habitants.

3.3 Població industrial actual
Actualment no existeix cap activitat industrial important dins el municipi de
Duesaigües; tal i com es reflecteix en els estudis de l’ACA que s’adjunten en el POUM
del municipi, la població industrial equivalent és inexistent i tampoc es preveu que n’hi
hagi en el futur. Per tant, pel present projecte no s’haurà de considerar població
industrial equivalent.

Autor: Arnau Torra Trepat
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3.4 Càlcul de la població futura
Si es té en compte el POUM del municipi de Duesaigües, s’observa que en els pròxims
anys està prevista l’ampliació del nucli urbà amb habitatges de la tipologia ciutat jardí.
El nucli urbà s’ampliarà cap al nord-oest, i s’extendrà fins a la via de ferrocarril que
exercirà com a frontera del municipi. Es proposen dos sectors que es proposen seguint
la lògica de l’estructura de la propietat (SAU1 i SAU2) que sumen una superfície total de
42198,34 m2. Aquests nous habitatges aniran destinats a cobrir l’evolució poblacional
prevista al municipi de Duesaigües pels pròxims anys.
Per calcular l’evolució poblacional fins a l’any horitzó, situat al 2036, s’utilitzaran dos
mètodes paral·lels, es comprovarà les coincidències que presenten i finalment s’escollirà
el cas més desfavorable, és a dir el que proporcioni una major població.
El primer dels mètodes que s’utilitzarà és la prognosi de població a partir de les dades
dels últims 12 anys facilitades per l’ IDESCAT; en aquest cas es considerarà que la
distribució percentual entre població fixa i població estacional és la mateixa que al
2010. Es calcularà el creixement mitjà els últims i s’aplicarà aquest mateix creixement
fins a l’any horitzó (2036)
El segon mètode està basat en les estimacions fetes per l’ACA en el seu pla de
Distribució i Abastament d’aigua a Catalunya 2005, que està recollit en el POUM, i que
aporta dades de població permanent i de segona residència l’any 2003 i fa previsions per
als anys 2015 i 2025 tenint en conte el potencial del planejament vigent; per arribar fins
a l’any horitzó es farà una prognosi seguint les tendències de creixement descrites per
l’ACA fins al 2025. Per fer la prognosi del 2025 al 2036 s’utilitzarà el mateix mètode
que en el cas anterior, en aquest cas calcularem els creixements mitjans de la població
fixa i la població estacional i s’aplicarà aquest mateix creixement en el període 20252036.
Tot seguit s’exposen una taula i una gràfica amb els resultats obtinguts en ambdós
mètodes.

Prognosi poblacional de Duesaigües
800
700

600
500
400
300
200

fixa M1

estacional M1

total M1

fixa M2

estacional M2

total M2

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

100

Figura 2. Prognosi poblacional de Duesaigües amb els dos mètodes explicats. Font: elaboració
pròpia
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MÈTODE 1
MÈTODE 2

Tipus de població

Població any horitzó 2036

Fixa
Estacional
TOTAL
Fixa
Estacional
TOTAL

308
320
628
300
439
739

Taula 4. Prognosi poblacional de Duesaigües amb els dos mètodes explicats. Font: elaboració pròpia

Com es pot comprovar en la figura 2 i la taula 4, el segon mètode basat en els càlculs
realitzats per l’ACA proporciona una major població per a l’any horitzó. Aquesta és la
situació més desfavorable per tant és la que s’escull per als càlculs de disseny d’aquest
projecte. A més cal tenir en compte que els càlculs de l’ACA tenen en compte l’impacte
sobre el creixement de la població que poden tenir les diferents actuacions urbanístiques
previstes en el POUM, mentre que el primer mètode es basa simplement en l’observació
de dades corresponents a anys anteriors.
Finalment es comprova que l’ampliació del nucli urbà prevista serà suficient per cobrir
l’augment de població de 249 habitants previst pel 2036. Tenint en compte que en
l’ampliació prevista es disposa d’una superfície total urbanitzable de 42198,34 m2 (on
cal descontar un 30% destinat a carrers), que la parcel·la mínima per a ciutat jardí és de
300 m22 , i suposant que totes les parcel·les es troben ocupades i una ocupació mitjana
de tres persones per habitatge, aquesta ampliació del nucli urbà seria suficient ja que
podria arribar a albergar 295 habitants.

3.5 Càlcul de la població industrial futura
Segons dades facilitades pel mateix Ajuntament en el POUM, no es preveu la creació de
nou sòl dedicat a activitats industrials dintre del municipi de Duesaigües; per tant, no
s’haurà de considerar població industrial equivalent per l’any de disseny.

3.6 Resum de l’evolució poblacional
En la taula 5 s’exposen resumidament els resultats obtinguts en la prognosi poblacional,
que seran utilitzats per aquest projecte.

Població fixa
Població estacional
Població industrial eq.
Població TOTAL

Actualitat
240
250
0
490

Any horitzó
300
439
0
739

Taula 5. Resum de l’evolució poblacional. Font: elaboració pròpia

2

Segons l’article 92 del Pla Territorial inclòs en el POUM de Duesaigües, que descriu les condicions de
parcel·lació, edificabilitat i ús de les ciutats jardí.
Autor: Arnau Torra Trepat
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1. INTRODUCCIÓ
En el dimensionament d’una EDAR és bàsic el coneixement dels cabals a tractar i quina
és la seva càrrega contaminant. S’opta per fixar un màxim admissible a l’entrada de la
depuradora.
És prerequisit el suposar que la dilució dels agents contaminants és tal que no afecta de
manera significativa la qualitat de les aigües en el punt d’abocament.
Cal remarcar que la solució és un compromís entre les condicions ideals d’abocament i
els recursos tècnics i financers dels quals es disposa.

2. OBJECTIU
L'objecte de l'estudi és la determinació dels cabals de disseny a partir de la població
futura i de la dotació d’abastament.

3. CABALS ABOCATS
3.1 Definicions generals
Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la
definició dels diferents conceptes que s'han fet servir.
Cabal mig diari de disseny (QMD): és el cabal mig diari d'aigües residuals
(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector existent i que es tracten a la
planta depuradora, en temps sec. S'expressa en m3/dia.
Cabal mig horari de disseny (QMH): és el cabal mig horari d'aigües residuals
(urbanes més industrials) que circulen pel col·lector i que es tracten a la planta
depuradora. Es calcula a partir del cabal mig diari de disseny, és a dir, Q MD/24.
S'expressa en m3/h.
Cabal punta horari de disseny (QPH): és el màxim cabal que, en un determinat
moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula multiplicant
el cabal mig horari per el factor punta obtingut a partir de la següent fórmula,
presentada a Batanero (1994).

FP 1,15

2,575
4

QMH

El factor punta resultant és igual a 2,85.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Cabal mínim horari de disseny (QMINH): és el mínim cabal que, en un determinat
moment, s'estima que pot entrar a la planta depuradora. Es calcula a partir del
cabal mig horari, és a dir, QMH pel un factor mínim de 0,5. S'expressa en m3/h.
Cabal de dilució (QD): és el cabal que pot entrar a la planta depuradora en temps
de pluja, un cop passat el sobreeixidor d'emergència situat a la seva capçalera.
Aquest cabal rebrà alguna mena de tractament. Es calcula com a 5 vegades el
QMH en els trams de gravetat. S'expressa en m3/h. Aquest criteri d’elecció de
factor igual 5 s’ha fet seguint les recomanacions de Metcalf-Eddy (2003) on es
pot apreciar que pels valors de població que es tenen, el factor pel cabal de
dilució és igual a 5.
Cabal admissible: és el cabal horari que pot tractar cada operació o procés
unitari de la planta depuradora. El cabal admissible pot referir-se tant a tancs
(decantadors, reactor biològic, etc.) com a les conduccions d’interconnexió
(canals i tubs). S’expressa en m3/h.
Dotació d’abastament: a efectes de càlcul dels diferents cabals de disseny, i a
falta de dades fiables sobre els consums totals del nucli estudiat, s’ha considerat
com a dotació d’abastament un valor mig de 200 l/hab/dia1.

3.2 Cabal actual
Per determinar el cabal actual que arribarà a l’EDAR es pren la població actual
calculada en l’Annex 4 “Estudi demogràfic” i la dotació estimada de 200 l/hab/dia
(considerant que arribarà a l’EDAR un 85%2 del cabal d’abastament, ja que la resta
s’utilitza en processos de producció, pèrdues per infiltració, fuites...etc., tant en
temporada baixa com en temporada alta).
Temporada baixa (població fixa): durant la temporada baixa no existeix una
població estacional important. Per tant es considerarà com a població la població
fixa actual (240 habitants).

l
l
m3
240hab 200
0,85 40800
1,70
hab dia
dia
h
Temporada alta (població fixa+estacional): durant la temporada alta es considera
que la població estacional és important. Per tant es considerarà com a població la
total actual (490 habitants).

490hab 200

1

l
l
0,85 83300
hab dia
dia

3,47

m3
h

Estudis estadístics (l’ACA també n’ha realitzat) estableixen els següents valors mitjos als consums
d’àrees diverses: els Estats Units (500-700 l/hab/dia), els països europeus com Alemanya, Finlàndia i
França (200-250 l/hab/dia) i Austràlia (àrea metropolitana de Sidney, amb 420 l/hab/dia).
2
Aquest valor es recull en la pàgina 29 del llibre “Ingenieria de aguas residuales” Metcalf & Eddy, on es
defineix que entre el 60 i el 85 per 100 del consum per habitant es converteix en aigua residual. Es
decideix utilitzar el valor del 85% ja que és més desfavorable.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Cabal actual
domèstic (m3/h)
1,70
3,47

Temporada baixa
Temporada alta

Cabal actual
industrial (m3/h)
0
0

Cabal actual
resultant (m3/h)
1,70
3,47

Taula 1. Cabal actual d’entrada a la EDAR

3.3 Cabal de disseny
Per fer els diferents càlculs del cabal de disseny es mantenen les dotacions de consum
actual i s’apliquen a la població futura calculada en l’annex 4 “Estudi demogràfic”, ja
que no s’espera un canvi d’hàbits en la població.
Temporada baixa (població fixa): durant la temporada baixa no existeix una
població estacional important. Per tant per aquest càlcul s’agafa la població fixa
estimada per a l’any horitzó (300 habitants).

300hab 200

l
l
0,85 51000
hab dia
dia

2,13

m3
h

Temporada alta (població fixa+estacional): durant la temporada alta es considera
que la població estacional és important. Per tant per aquest càlcul s’agafa la
població total estimada per a l’any horitzó (739 habitants).

739hab 200

Temporada baixa
Temporada alta

l
l
0,85 125.630
hab dia
dia

Cabal domèstic
2036 (m3/h)
2,13
5,23

Cabal industrial
2036 (m3/h)
0
0

5,23

m3
h
Cabal resultant
2036 (m3/h)
2,13
5,23

Taula 2. Cabal d’entrada a la EDAR previst per l’any horitzó (2036)

3.4 Resum de resultats
Calculats els cabals mitjos horaris bàsics, es pot procedir a presentar la taula que recull
el valor dels cabals més representatius per al disseny de l’EDAR. Corresponen a l’any
horitzó durant temporada alta.
Tal i com es justifica en l’annex corresponent, el valor dels factors punta pel
pretractament i reactor biològic són 5 i 3 respectivament, seguint les recomanacions de
Metcalf-Eddy.
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3

Cabal mig diari (m /dia)
Cabal mig horari (m3/h)
Cabal punta (m3/h)
Cabal dilució (m3/h)
Cabal mínim (0,5QMH) (m3/h)
Cabal màxim de pretractament de la EDAR (5QMH) (m3/h)
Cabal màxim tractament biològic (3QMH) (m3/h)

Cabal
125,63
5,23
14,94
26,17
2,62
26,17
15,70

Taula 3. Resum dels cabals de disseny
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1. INTRODUCCIÓ
En el dimensionament d’una EDAR és bàsic el coneixement dels cabals a tractar i quina
és la seva càrrega contaminant. S’opta per fixar un màxim admissible a l’entrada de la
depuradora.

2. OBJECTIU
L'objecte de l'estudi és la determinació de les càrregues contaminants de disseny a partir
de la població estimada per l’any horitzó i de les càrregues contaminants bàsiques
(DBO5, DQO, MES, NTK i P) expressades en gr/hab/dia.

3. CÀRREGUES CONTAMINANTS
3.1 Definicions de disseny
Per tal d'aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la
definició dels diferents conceptes que s'han fet servir pel disseny de l'estació depuradora
d'aigües residuals de Duesaigües.
pH: si les aigües residuals urbanes no contenen abocaments industrials, sense
pretractar, el seu pH oscil·la entre 6,5 i 8,5, valors on els processos de depuració
no plantegen problemes.
Sòlids totals (ST): és la fracció en pes de matèria que resta com a residu de
l'evaporació a 103-105 ºC d'una aigua residual. Es poden classificar en dues
fraccions: sòlids suspesos (SS) i sòlids filtrables (SF).
I. Sòlids suspesos (SS): és la fracció en pes de sòlids totals que resten
retinguts en fer passar l'aigua residual a través d'un filtre de pas aproximat
d'1 μm. També es poden simbolitzar per MES. Els SS tenen dues
fraccions: sòlids sedimentables (Ssed) i sòlids no sedimentables. Els sòlids
sedimentables es defineixen com aquells que es dipositen en el fons d’un
got cònic, anomenat con Imhoff1, després d’un període de 60 min.

1

Poden veure’s tancs Imhoff de moltes formes, però sempre disposen d’una càmera superior per la qual
circulen les aigües negres en el seu període de sedimentació, a més d’una altra inferior on la matèria
rebuda per gravetat roman en condicions tranquil·les per a la seva digestió anaeròbica. S’obtenen diversos
avantatges:
1) Els sòlids suspesos arriben a la càmera inferior en menor temps.
2) La forma de la ranura i de les parets inclinades que té la càmera acanalada de sedimentació,
força els gasos de la digestió a prendre un camí cap amunt que no pertorba l’acció
sedimentadora.
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II. Sòlids filtrables (SF): SF és la fracció de sòlids totals que travessa el filtre.
El SF tenen dues fraccions: sòlids en suspensió col·loïdal (Scol) i sòlids en
dissolució vertadera (SD), segons si les partícules sòlides tenen una mida
superior o inferior a 10-3 μm.
Demanda biològica d’oxigen (DBO5): aquest paràmetre defineix la contaminació
orgànica de les aigües residuals i s’utilitza per al dimensionament de les
instal·lacions de tractament. Es determina a partir del consum d'oxigen d'una
mostra mantinguda a 20 ºC i en absoluta obscuritat durant 5 dies.
Demanda química d’oxigen (DQO): aquest paràmetre defineix el contingut de
matèria orgànica de les aigües residuals que es pot oxidar per via química. Es
defineix com la quantitat de dicromat consumit per les matèries dissoltes i en
suspensió, tractant una mostra amb un oxidant i en condicions establertes. La
DQO d’una aigua residual sol ser major que la DBO5 a causa de l’existència
d’un major nombre de compostos que s’oxiden per via química.
Nitrogen total Kjeldahl (NTK): aquest paràmetre defineix el nitrogen amoniacal
potencial d’una aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni i el nitrogen
orgànic que pot transformar-se en ió amoni.
És un paràmetre important en EDARs ja que mesura el nitrogen capaç de ser
nitrificat a nitrits i nitrats i, posteriorment i en el seu cas, desnitrificat a nitrogen
gasós. No inclou, per tant, els nitrats ni els nitrits.
Fòsfor (P): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o
polifosfats, actua com nutrient sent un factor important en l’eutrofització.

3.2 Càrregues contaminants de disseny
En aquest apartat es defineixen les dades de contaminació de les aigües que arriben a
l’EDAR. Com que per a la realització d’aquest projecte no es disposa dels mitjans
necessaris per analitzar les característiques de les aigües de rebuig, s’utilitzen valors
estàndards i habituals en la planificació d’EDARs per calcular els valors de les
càrregues contaminants.
Per calcular la càrrega contaminant s’utilitza la població total a l’any horitzó (739
habitants) i la càrrega estàndard contaminant per habitant. Amb el resultat de la càrrega
contaminant i mitjançant el cabal de disseny horari es calcula la concentració per a cada
paràmetre en mg/l.
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Paràmetre

pH
DBO5
DQO
MES
NTK
P

Càrrega
estàndard
contaminant
per hab.
(gr/hab/dia)
7,5
60
120
90
12
3

Temporada baixa

Temporada alta

Càrrega
contaminant
(kg/dia)

Concentració
(mg/l)

Càrrega
contaminant
(kg/dia)

Concentració
(mg/l)

7,5
18
36
27
3,6
0,9

7,5
352,94
705,88
529,41
70,59
17,65

7,5
44,34
88,68
66,51
8,87
2,22

7,5
352,94
705,88
529,41
70,59
17,65

Taula 1. Concentracions de càrregues contaminants

Autor: Arnau Torra Trepat
5

Annex

7

Bases de disseny

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 7: Bases de disseny

Índex
1.

INTRODUCCIÓ ....................................................................................................... 3

2.

OBJECTIU ................................................................................................................ 3

3.

DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI I DEL SISTEMA DE SANEJAMENT
EXISTENT. ............................................................................................................... 3

4.

3.1

Municipi de Duesaigües ..................................................................................... 3

3.2

Xarxa de sanejament de Duesaigües .................................................................. 4

PARÀMETRES DE DISSENY ................................................................................ 5
4.1

Paràmetres de disseny de l’afluent ..................................................................... 5

4.2

Paràmetres de disseny de l’efluent ..................................................................... 6

Autor: Arnau Torra Trepat
1

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 7: Bases de disseny

Autor: Arnau Torra Trepat
2

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 7: Bases de disseny

1. INTRODUCCIÓ
Actualment el municipi de Duesaigües disposa d’una xarxa en baixa de tipus unitari que
recull les aigües residuals i pluvials i les aboca directament al medi, en dos punts
diferents dels barrancs que discorren pel nucli urbà, i que posteriorment desemboquen al
pantà de Riudecanyes . L’abocament al medi es realitza en l’actualitat sense cap tipus de
tractament previ de les aigües residuals, fet que constitueix un greu perjudici pel medi
ambient, i que incompleix tant la Directiva 91/271/CEE sobre el tractament d’aigües
residuals urbanes, com la Directiva 2000/60/CE (Directiva Marc de l’Aigua).

2. OBJECTIU
L’objectiu d’aquest annex és resumir tant les característiques actuals del municipi de
Duesaigües, en especial la seva xarxa de clavegueram, com les principals
característiques i paràmetres de disseny de la futura EDAR.

3. DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI I DEL SISTEMA DE
SANEJAMENT EXISTENT.
3.1 Municipi de Duesaigües
El municipi de Duesaigües compta amb una superfície total de 13,6 km2 i amb una
població de 240 habitants censats. Es troba a l’oest de la comarca del Baix Camp, fent
frontera amb la comarca del Priorat.
El terme de Duesaigües es troba a 268 m d’altitud, al peu de la serra de l’Argentera i de
Pardell de 773 m. Pel terme municipal discorren nombrosos barrancs entre els quals
destaquen el Barranc Reial, el Barranc de la Xarívia, i el Barranc dels Masos que
flanquegen el nucli urbà pel sud, oest i est respectivament.
Entre les principals infraestructures que passen pel municipi destaquen la carretera T313 que creua el terme municipal de nord a sud, i la T-343 que uneix el nucli urbà amb
el del municipi de l’Argentera. També destaca la línia de ferrocarril que uneix
Tarragona amb Saragossa i que creua el municipi d’est a oest.
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3.2 Xarxa de sanejament de Duesaigües
Actualment el nucli urbà de Duesaigües compta amb una xarxa de clavegueram en
baixa1 de tipus unitari2, tret de les edificacions compreses dintre de la UA i d’una part
de l’avinguda del Baix Camp, que disposen de xarxa pluvial separativa3. D’aquesta
manera queda exclòs de sanejament tot el municipi excepte el nucli urbà.
Tal i com es pot veure en la figura 1, la xarxa s’estructura en dos vessants, i acaba
abocant al medi les aigües recollides en dos punts no tractats, aquests punts seran els
punts de sortida dels futurs col·lectors en alta1 que connectaran la xarxa de sanejament
del nucli urbà amb la EDAR. Els medis receptors son el Barranc dels Masos i el Barranc
Reial.

Punt d’abocament d’aigües residuals
pluvials
Xarxa unitària de clavagueram

Punt d’abocament d’aigües
Xarxa separativa d’aigües pluvials

Figura 1. Esquema de la xarxa de clavegueram del nucli urbà de Duesaigües amb els punts d’abocament

1

L’ACA ho defineix així:
Sanejament en alta: el sistema de sanejament en alta és el conjunt de béns constituït per l’estació
depuradora d’aigües residuals, els col·lectors en alta i els col·lectors de restitució de l’aigua tractada al
medi. Essent els col·lectors en alta les conduccions i elements auxiliars necessaris per interceptar els
abocaments agrupats de tots i cadascun dels nuclis, o part dels nuclis, que formen un sistema de
sanejament i els condueix fins a l’estació depuradora d’aigües residuals.
Sanejament en baixa: tot allò que no forma part del sistema de sanejament en alta.
2
És aquella xarxa que es caracteritza per conduir conjuntament les aigües pluvials i residuals.
3
És aquella xarxa que es caracteritza per conduir separadament les aigües pluvials i residuals, mitjançant
sistemes totalment independents, fins als punts d’abocament a llera pública i/o de tractament. En aquest
cas les escomeses són dobles.
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Com s’ha dit, el municipi no està dotat de cap sistema de tractament d’aigües residuals.
Per tant les aigües residuals abocades al medi no són tractades fins a arribar a l’estació
depuradora de Riudecanyes, que és l’EDAR més pròxima a Duesaigües, i que es troba
situada aigües avall del Pantà de Riudecanyes.

Aigües sense tractar

Aigües tractades

EDAR de Riudecanyes

Figura 2. Recorregut de les aigües abans de ser tractades a la EDAR de Riudecanyes

4. PARÀMETRES DE DISSENY
4.1 Paràmetres de disseny de l’afluent
En aquest apartat es resumeixen els paràmetres de disseny de l’afluent utilitzats en el
dimensionament de l’EDAR i dels col·lectors en alta. Les variables que s’han fet servir,
descrites en els respectius annexes són:
Població: amb les dades referents a l’evolució de la població del municipi dels
últims anys, i a partir de la previsió de creixement del POUM de Duesaigües, es
calcula la població equivalent futura total a l’any horitzó (2036). Aquests càlculs
es troben en l’annex 4 “Estudi demogràfic”.
Cabals de disseny: a partir de la població futura i de la dotació d’abastament es
determinen els cabals de disseny. Aquests càlculs es troben en l’annex 5
“Cabals de disseny”.
Càrregues contaminats de disseny: a partir de la població equivalent total
prevista pel 2036 i de les càrregues bàsiques (DBO5, DQO, MES, NTK i P) en
gr/hab/dia s’obtenen les càrregues contaminats de disseny.
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POBLACIÓ
739 habitants

Població eq. fixa+estacional

CABALS DE DISSENY
125,63 m3/dia
5,23 m3/h
14,94 m3/h
26,17 m3/h
2,62 m3/h
26,17 m3/h
15,70 m3/h

Cabal mig diari
Cabal mig
Cabal punta
Cabal dilució
Cabal mínim (0,5QMH)
Cabal màxim pretractament EDAR (5QMH)
Cabal màxim tractament biològic (3QMH)

CÀRREGUES CONTAMINANTS DE DISSENY
Paràmetre
DBO5
DQO
MES
NTK
P

Càrrega
contaminant
(kg/dia)
44,34
88,68
66,51
8,87
2,22

Concentració
(mg/l)
352,94
705,88
529,41
70,59
17,65

Taula 1. Resum dels paràmetres de disseny de l’afluent

4.2 Paràmetres de disseny de l’efluent
Aquest apartat recull les concentracions màximes que poden tenir les aigües en ser
abocades al medi un cop tractades. En compliment de la directiva 91/271/CEE, els
valors màxims de les càrregues contaminants són els que es mostren en la taula 2.
Paràmetre

Concentració

DBO5
MES
NTK

25 mgO2/l
35 mg/l
15 mg/l

Taula 2. Resum dels paràmetres de disseny de l’efluent
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1. INTRODUCCIÓ
Com a pas previ als càlculs estructurals i hidràulics, i als diferents apartats que
componen el projecte d’una EDAR i els corresponents col·lectors en alta, el primer que
cal fer després d’obtenir els paràmetres de disseny, és un estudi d’alternatives. Aquest
procediment consisteix en identificar les diferents alternatives possibles per donar
solució al problema existent, i avaluar-les mitjançant la metodologia d’anàlisi
multicriteri per tal de saber quina de les solucions plantejades és la òptima. Aquest
mètode s’explica degudament en l’apartat 3 d’aquest annex.
Les dades de partida per a la realització de l’estudi d’alternatives són les que s’han
exposat en l’annex 7 “Bases de disseny” i que s’han desenvolupat degudament en els
annexos anteriors

2. OBJECTIU
L’objectiu d’aquest annex és la realització de l’estudi d’alternatives pel projecte de
l’EDAR i col·lectors en alta del municipi de Duesaigües.
L’estudi d’alternatives constarà de tres subestudis independents:
Estudi general d’alternatives. En aquest estudi es determina la solució òptima
entre la construcció d’un sistema de sanejament individual per la població, o la
connexió del sistema de sanejament municipal a alguna de les EDAR’s properes
mitjançant col·lectors.
Estudi d’emplaçament de l’EDAR. En cas que la solució òptima sigui la
construcció d’un EDAR individual pel municipi Duesaigües, aquest segon estudi
determina el millor emplaçament dins el terme municipal per a la ubicació de la
depuradora.
Estudi del sistema de tractament. Aquest últim estudi serveix per escollir el
sistema de tractament òptim per a les aigües residuals del municipi de
Duesaigües. En aquest apartat es tenen en compte el volum i les característiques
de les aigües residuals del municipi.
Aquest procés s’ha pogut separar en tres estudis d’alternatives desacoblats degut a la
naturalesa del tipus de projecte. Una EDAR com la del present projecte, requereix
prendre una sèrie de decisions referents a les diferents alternatives de disseny, que són
completament independents entre elles.
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3. METODOLOGIA D’ANÀLISI MULTICRITERI
L’anàlisi multicriteri constitueix una forma de modelitzar els processos de decisió en el
que intervenen més d’un element de decisió per escollir entre diverses alternatives.
Un problema de decisió multicriteri consta d’un conjunt d’opcions (alternatives) i una
sèrie d’aspectes (criteris) que avaluen les diferents alternatives. El que pretenen els
mètodes d’anàlisi multicriteri és ajudar a l’autoritat competent a escollir les millors
alternatives, basant-se en aquest conjunt de criteris, que representen les preferències de
qui pren les decisions.
A continuació es defineixen els elements clau de l’anàlisi multicriteri:
Alternatives: són les opcions a comparar a l’hora de prendre una decisió.
Criteri: són els elements rellevants per la persona o autoritat que pren la decisió
a l’hora d’escollir entre les diferents alternatives. Tot criteri ha de representar les
preferències entre les diferents alternatives respecte un cert punt de vista, és a dir
que la importància que es dóna a cada paràmetre ha d’estar justificada d’alguna
manera. Dóna valors que permeten ordenar les alternatives de millor a pitjor.
Decisor: persona o autoritat competent que pren les decisions.
De les explicacions anteriors es deriva que aquesta metodologia d’anàlisi porta implícita
una gran càrrega subjectiva, doncs el resultat final depèn completament del criteri de la
persona o autoritat competent en la presa de decisions.
Amb l’objectiu d’objectivitzar al màxim el procés de presa de decisions, apareix el que
s’anomena anàlisi de sensibilitat. Aquest anàlisi consisteix en variar sensiblement la
importància o pes que es dóna a cada factor, i comprovar com varia el resultat final.
Aquest procediment és especialment útil en situacions on les diferents alternatives
queden similarment valorades, d’aquesta manera s’aconsegueix objectivitzar al màxim
la decisió final i assegurar-se que és la òptima.
En el present projecte, el procediment a seguir per a cadascun dels subestudis serà el
següent:
1) Definició de les diferents alternatives (possibles solucions al problema)
2) Definició dels criteris d’avaluació de les alternatives. Aquest punt es sens dubte
el més subjectiu de tot el procés, però la generalitat i importància dels criteris
escollits, així com la objectiva avaluació dels criteris minimitza l’efecte
d’aquesta subjectivitat.
3) Avaluació de cadascuna de les alternatives per tots els criteris. La puntuació de
cada alternativa estarà normalitzada entre 0 i 1, essent 1 la màxima puntuació i 0
la mínima.
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4) Definició de la importància relativa de cadascun dels criteris (pes específic del
criteri). Aquest també és un procés força subjectiu, ja que representa les
preferències del decisor.
5) Per a cada alternativa es calcula la suma de la puntuació de tots els criteris
ponderada pel seu pes específic, obtenint d’aquesta manera la puntuació global
de l’alternativa. L’alternativa amb la màxima puntuació serà així la òptima de
totes les plantejades segons l’anàlisi efectuat.
6) Finalment en cas que dues alternatives surtin similarment valorades, serà
necessari realitzar un anàlisi de sensibilitat per tal d’objectivitzar en la mesura
del possible la decisió final.

4. ESTUDI GENERAL D’ALTERNATIVES
Com s’ha explicat anteriorment aquest subestudi pretén valorar la idoneïtat de construir
una EDAR individual pel municipi de Duesaigües, o si al contrari les millors opcions
per solucionar el problema existent en l’actualitat són la construcció d’una EDAR
comuna per uns quants municipis de la zona, o la interconnexió del sistema de
sanejament del nucli urbà de Duesaigües amb la EDAR més pròxima mitjançant
col·lectors.
Cal esmentar que en el present projecte, “l’alternativa zero” és a dir l’opció de no
realitzar cap tipus d’actuació, no és una opció que es pugui contemplar. És important
destacar que tal i com s’ha exposat en l’annex 1 “Antecedents”, amb l’abocament de les
aigües residuals domèstiques al medi sense cap tractament previ, s’estan incomplint
totes les directives europees. L’allargament de la situació actual comportaria un
augment del conjunt de danys i riscos de contaminació d’aigües superficials, i no
significaria cap millora socioeconòmica per la zona.

4.1 Definició d’alternatives
En la figura 1 es pot observar la localització de les EDAR’s més pròximes al municipi
de Duesaigües. En la taula 1 s’exposen les seves característiques tècniques, que han
estat facilitades per l’ACA.
Municipi
Ruidecanyes
Riudecols

Hab. eq.
disseny
600
1813

Població
sanejada
973
1194

Botarell

810

998

Tpius de tractament
Llacunatge
Biològic amb
eliminació de Nitrogen
Biològic

Cabal disseny
(m3/dia)
115
435

DBO5 disseny
(mg/l)
313
250

200

243

Taula 1. Característiques de les EDAR’s més properes a Duesaigües

Les exposades anteriorment no són les úniques estacions depuradors de la comarca,
però degut a la complicada orografia de la zona que conformen el priorat i la meitat
nord del Baix Camp (on es troba Duesaigües) i a la gran distància que les separa del
municipi de Duesaigües, la resta no es consideren en aquest estudi.
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EDAR prevista

Col·lector de gravetat previst
EDAR existent

Col·lector a pressió previst

Col·lector existent

Figura 1. Esquema de les possibles alternatives referents a l’estudi general. Font: elaboració pròpia

Tot segui es descriuen i justifiquen les alternatives adoptades:
Alternativa 1: connexió amb la EDAR de Riudecanyes mitjançant col·lectors de
gravetat.
Alternativa 2: connexió amb la EDAR de Riudecols mitjançant 2 trams de
col·lectors, un primer tram a pressió que va des de Duesaigües fins a les Irles
passant pel Coll del Puigmarí, i un segon tram de gravetat que va fins al nucli
urbà de Riudecols. Allà s’enllaça amb el col·lector ja existent que uneix el nucli
urbà amb la depuradora.
Alternativa 3: construcció d’una nova EDAR a Duesaigües.
Tant la EDAR de Botarell com la de Riudecanyes estan donant servei en l’actualitat a
una major població que la de disseny. Malgrat això en ambdós casos està prevista una
ampliació que n’augmenti la capacitat de depuració. La connexió del nucli de
Duesaigües a aquestes depuradores podria fer necessàries noves ampliacions però en
cap cas el seu cost podria ser equiparable al de la construcció d’una nova EDAR.
L’alternativa corresponent a la connexió amb la EDAR de Botarell no s’ha considerat,
ja que les actuacions que caldria fer són exactament les mateixes que per la connexió
amb Riudecanyes però amb una longitud de col·lectors major, fet que posa aquesta
opció en inferioritat de condicions.
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4.2 Criteris de valoració de les alternatives
S’han tingut en compte tres tipus de criteris: econòmics, tècnics i ambientals.
4.2.1 Criteris econòmics
Tot seguit es descriuen els diferents tipus de criteris econòmics:
a) Inversió en el col·lector
En aquest cas s’adopta com a estimador dels costos dels col·lectors necessaris la
longitud necessària amb algunes puntualitzacions:
-

En col·lectors de gravetat, s’utilitza la seva longitud com a
estimador del cost.
En col·lectors a pressió que requereixin bombament es considera
com a estimador del cost la seva longitud multiplicada per un
factor k.

El valor del paràmetre k depèn del desnivell a salvar i de la facilitat d’accés al
terreny. En l’alternativa 2, que requereix d’una part del traçat a pressió es
considerarà k=4 ja que el desnivell a salvar és considerable i els terrenys bastant
inaccessibles.
La taula 1 resumeix longituds i costos considerats, així com el factor normalitzat
d’aplicació a aquest criteri. L’alternativa òptima serà la que tingui un cost
menor.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Longitud (km)
4,5
3,7+3
0,5

Estimador de cost
4,5
17,8
0,5

Factor unitari
0,11
0,03
1

Taula 2. Longituds del col·lectors, costos de construcció i factors unitaris de les diferents alternatives.

Les longituds del col·lector són en planta, i per tant no són longituds reals. En
cas de col·lectors de gravetat l’error és despreciable, però no així en cas de
col·lectors a pressió. La longitud en planta està calculada seguint traçats viables
per a cada tipus de col·lectors.
En l’alternativa 2 es connecta el col·lector amb el col·lector ja existent que porta
les aigües residuals del nucli urbà de Riudecols fins a la depuradora del poble.
La longitud d’aquest tram no es comptabilitza ja que se suposa que aquest
col·lector tindrà capacitat suficient per absorbir els cabals de disseny de
Duesaigües.
b) Inversió en línies de tractament
Es pren el cost de construcció aproximat com a factor de comparació. Per a la
estimació de costos de construcció es prenen els valors de la figura 2, en la que
que s’estableixen els costos de construcció estratificats per capacitat de
depuració de la EDAR.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 2. Cost de construcció de les depuradores (€/hab-eq). Font: XXV Curso de Tratamiento de Aguas
Residuales y Explotación de Estaciones Depuradoras. CEDEX.

A l’alternativa 3 els costos de construcció es poden aplicar directament ja que es
construeix una nova EDAR. En canvi en les alternatives 1 i 2, els costos poden
veure’s magnificats degut a que no s’hauria de construir una nova planta, sinó
ampliar l’existent, i per tant se li aplica per seguretat un factor al cost de k 2=2.
D’aquesta manera es té en compte la possibilitat que afectacions a la depuradora
existent que incrementin el cost més del previst.
La taula 3 resumeix els valors obtinguts per als criteris d’inversió en línies de
tractament.
Hab. eq. de disseny
600
1813
739

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Estimador de cost
2024
2024
1012

Factor unitari
0,5
0,5
1

Taula 3. Habitants, cost, i factor unitari per a cada línia de tractament

c) Costos d’explotació
Per a la comparació dels costos d’explotació s’utilitza el cost unitari per m 3
d’aigua tractada. En la figura 3 es mostra una funció que relaciona els costos
d’explotació amb cabal tractat que s’obté analitzant els costos d’explotació de
diverses infraestructures de sanejament.
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Figura 3. Costos d’explotació per m3 d’aigua tractada. Font: elaboració pròpia

En la Taula 4 es mostren els cabals de disseny, els costos i el factor unitari de
cada alternativa.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Cabal de disseny
(m3/dia)
115
435
126

Cost unitari
(€/m3)
0,84
0,52+0,04
0,81

Factor unitari
0,67
1
0,69

Taula 4. Cabals de disseny, costos d’explotació unitaris, i factor unitari

En l’alternativa 2 s’han considerat els costos de bombament de l’aigua
mitjançant un cost suplementari de 0,04 €/m3.
4.2.2 Criteris tècnics
Tot seguit es descriuen els diferents tipus de criteris tècnics:
a) Laminació del factor d’estacionalitat
És coneguda la relació inversa existent entre el nombre d’habitants servits i el
factor d’estacionalitat. Amb aquesta variable es pretén avaluar aquest efecte.
S’adopta com a variable de comparació la població servida actualment per
aquestes depuradores (que no la de disseny). A partir de la qual s’obté el factor
unitari exposat a la taula 5.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Població servida actualment
(hab.)
973
1194
490

Factor unitari
0,81
1
0,41

Taula 5. Població servida actualment i factor unitari per a la laminació de l’estacionalitat
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b) Dispersió del cabal d’abocament
Aquest criteri valora els dos efectes positius de la dispersió dels punts de
l’abocament: l’augment de l’autodepuració, i l’augment dels cabals del riu en
trams intermitjos.
Com a variable de comparació s’utilitzarà la funció dels cabals d’abocaments
següent:

on: n és el nombre de punts d’abocament
qi el cabal de cadascun d’aquests punts
Aquesta funció dona per “n” fixa el seu mínim per abocaments amb el mateix
cabal en cadascun dels “n” punts. Així penalitza situacions amb molts punts
d’abocament però on hi ha un punt principal i els altres amb cabals molt
inferiors. A més, la funció f es decreix amb l’augment del nombre de punts
d’abocament.
A partir dels punts d’abocament i els cabals abocats en cadascun d’elles per a
cada alternativa, s’extreuen els valors que es reflecteixen a continuació en la
taula 6.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

f
1
1
1

Factor unitari
1
1
1

Taula 6. Factors de dispersió i factors unitaris

Se suposa que tant les EDAR existents com la prevista corresponents a les
diferents alternatives només disposen d’un punt d’abocament, i es considera com
a cabal d’abocament el cabal de disseny de cadascuna d’elles. Per tant les tres
alternatives obtindran la mateixa puntuació en aquest apartat.
c) Fiabilitat de les instal·lacions
Aquest criteri té en compte l’efecte produït per una possible averia en alguna de
les instal·lacions. Es pren com a variable de comparació el volum diari tractat
dividit pel nombre de línies de tractament disponibles. Així, s’intenta donar una
mesura del volum d’aigua que quedaria sense tractar en cas que fallés una línia
de tractament. La alternativa òptima es la que presenta un volum menor.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Cabal de disseny
(m3/dia)
115
435
126

Nº de línies de
tractament
1
1
1

Cabal/nº línies/dia
(m3/línia/dia)
115
435
126

Factor
unitari
1
0,26
0,91

Taula 7. Cabals per cada línia de tractament i factor unitari per la fiabilitat de les instal·lacions
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d) Fiabilitat tècnica de construcció dels col·lectors
Aquest criteri pretén donar una mesura de la simplicitat tècnica de cadascuna de
les alternatives pel que fa a la construcció dels col·lectors.
Es creu convenient utilitzar com a estimador cost aproximat dels col·lectors
calculat anteriorment, ja que habitualment el cost de construcció reflexa força bé
la dificultat en la construcció. En la taula 8 es mostren els valors obtinguts.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Longitud (km)
4,5
3,7+3
0,5

Estimador de cost
4,5
17,8
0,5

Factor unitari
0,11
0,03
1

Taula 8. Estimadors de la dificultat de construcció dels col·lectors i factors unitaris.

e) Facilitat tècnica de construcció
Aquest criteri pretén donar una mesura de la simplicitat constructiva de les
obres, sense tenir en compte els col·lectors (que ja s’han considerat en el criteri
anterior). El grau de dificultat s’ha estimat tenint en compte les peculiaritats de
cadascuna de les alternatives i utilitzant l’escala de valors que es mostra en la
taula 9.
Rang de complexitat
Nul·la
LLeu
Moderada
Elevada
Extrema

Valoració
1
0,8-0,9
0,5-0,7
0,3-0,4
0-0,2

Taula 9. Estimadors de la complexitat de construcció

Tant l’alternativa 1 com la 2 requereixen l’ampliació de les depuradores ja
existents de Riudecanyes i Riudecols respectivament. El fet d’implicar
equipaments ja existents fa que es consideri una dificultat moderada. Tot i així,
en tractar-se de depuradores de mides relativament petites es considerarà
moderada tirant a lleu.
Pel que fa a l’alternativa 3 que suposa la construcció d’una nova EDAR, es
considerarà que la dificultat és pràcticament nul·la. Cal remarcar que en no
existir cap depuradora no hi ha afectacions sobre els sistemes que ja funcionen
actualment, i que la construcció d’aquest tipus de sistemes de sanejament està
molt estès i consolidat.
Els valors que s’obtenen es mostren en la taula 10.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Rang de complexitat
Moderada (baixa)
Moderada (baixa)
Nul·la

Factor unitari
0,7
0,7
1

Taula 10. Complexitat i factor unitari per a la facilitat tècnica de construcció
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4.2.3 Criteris ambientals
Cal destacar que en cap cas aquest apartat de l’estudi general d’alternatives pretén fer la
funció d’un estudi d’impacte ambiental. Aquest no és tan exhaustiu, senzillament pretén
obtenir una valoració de les diferents alternatives atenent als principals aspectes
ambientals.
Per a la valoració de cadascun dels aspectes analitzats, s’ha utilitzat el mateix mètode
que per a la facilitat tècnica de construcció de criteris tècnics; s’ha valorat cada
alternativa a partir de les afectacions i valoracions corresponents que es mostren en la
taula 11.
Rang d’afectacions ambientals
Nul·la
Lleu
Moderada
Elevada
Extrema

Valoració
1
0,8-0,9
0,5-0,7
0,3-0,4
0-0,2

Taula 11. Afectacions ambientals i valoracions corresponents.

Els diferents tipus de criteris ambientals utilitzats s’exposen a continuació:
a) Afectacions a la població humana
Per a la valoració d’aquest criteri es considera que l’alternativa 3, que contempla
la construcció d’una nova EDAR, té un major impacte sobre la població que la
resta, ja que té un major impacte visual i acústic que la resta. Malgrat tot la
possibilitat de pal·liar aquests afectes negatius amb diferents mesures correctores
fa que l’afectació d’aquesta alternativa es consideri moderada baixa.
Per altra banda les alternatives 1 i 2 no presenten afectacions tan importants
sobre la població. Malgrat tot la construcció dels col·lectors si que provocaria
algunes molèsties. És per això que per a l’alternativa 1, en la qual el col·lector
discorreria paral·lel a la carretera T-313 es considera una afectació lleu alta pels
impactes de tot tipus que s’ocasionarien sobre els seus usuaris. En l’alternativa 2
la major part del col·lector discorre per terreny forestal, tot i així es considera
que l’afectació és la mateixa que en el cas anterior ja que posteriorment el
col·lector discorre paral·lel a la carretera N-420 (molt més transitada que
l’anterior).
En la taula 12 es mostren les diferents alternatives i les seves valoracions.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Rang d’afectació ambiental
Lleu (alta)
Lleu (alta)
Moderada (baixa)

Factor unitari
0,8
0,8
0,7

Taula 12. Afectacions ambientals sobre la població i factors unitaris
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b) Afectacions al medi ambient
L’alternativa 1 contempla la construcció d’un tram de 4,5 km la major part del
qual discorre paral·lel a la carretera T-313. Com a efecte positiu es té en compte
que no és necessari construir noves infraestructures de depuració, en tot cas
només ampliar les ja existents. Per tot això es considera que aquesta alternativa
té una afectació lleu baixa
L’alternativa 2 contempla la construcció d’un tram de 3,7 km per terreny forestal
creuant una serra important considerada un paratge d’alt valor natural. A més cal
sumar-li la construcció d’un tram de col·lector paral·lel a la carretera N-420.
Com a efecte positiu cal tenir en compte que igual que en cas anterior no és
necessari construir una nova EDAR. Per totes aquestes raons es considera que
l’afectació sobre el medi ambient d’aquesta alternativa és lleu alta.
Finalment l’alternativa que presenta una major afectació al medi ambient és la 3.
Si bé en aquest cas es minimitza la longitud de col·lector necessari, el fet que
s’hagi de contemplar la construcció de la nova EDAR influeix negativament a
l’hora de valorar aquest criteri. Es considera que l’afectació d’aquesta alternativa
és moderada baixa
En la taula 13 s’exposen les afectacions sobre el medi ambient.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Rang d’afectació ambiental
Lleu (baixa)
Lleu (alta)
Moderada (baixa)

Factor unitari
0,9
0,8
0,7

Taula 13. Afectacions sobre el medi ambient i factors unitaris

c) Afectacions a la xarxa fluvial
L’alternativa que queda millor valorada en aquest apartat és la 3. Es valora molt
positivament el benefici que representaria aquest projecte enfront de la situació
actual. Els cabals depurats per la nova EDAR de Duesaigües s’abocarien al
Barranc Reial, augmentant el cabal d’aquest, i millorant així el seu estat de salut
aigües avall. Per això es considera que la seva afectació sobre la xarxa fluvial és
nul·la.
L’alternativa 1 tot i solucionar el problema de l’abocament d’aigües residuals
sense tractar a la xarxa fluvial, suposo el segrest de les aigües residuals de
Duesaigües per acabar-les retornant al mateix curs fluvial passada la població de
Riudecanyes. Es considera que la seva afectació sobre la xarxa fluvial és lleu
alta.
Finalment l’alternativa 2 és la que queda més mal valorada en aquest aspecte.
Cal tenir en compte que aquesta alternativa no suposa el segrest de les aigües
residuals de Duesaigües; el que fa és canviar-les de curs fluvial abocant-les a la
Riera de Riudecols que forma part de la conca de la Riera de l’Alforja, totalment
independent de la de la Riera de Riudecanyes (d’on s’han extret). Per aquest raó
es valora l’afectació sobre la xarxa fluvial com a moderada baixa.
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Tot seguit s’exposa la taula 14 amb les afectacions sobre la xarxa fluvial i les
respectives valoracions.

Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 3

Rang d’afectació ambiental
Lleu (alta)
Moderada (baixa)
Nul·la

Factor unitari
0,8
0,7
1

Taula 14. Afectacions sobre la xarxa fluvial i factors unitaris.

4.3 Pes específic dels criteris estudiats
Un cop definits els criteris d’avaluació de les alternatives i la seva valoració per
cadascuna d’elles, s’ha de definir el pes específic de cadascun dels diferents criteris dins
la decisió final.
El pes que assignat a cadascun dels criteris dependrà de la importància que es consideri
que tenen en la decisió final.
En aquest cas es considera que els criteris econòmics, tècnics i ambientals tenen unes
importàncies relatives del 40%, 40% i 20% respectivament. En la taula 15 s’exposen els
pesos de cada criteri i cada subcriteri.

CRITERIS

PES (%)

ECONÒMICS

40

Inversió en col·lectors
Inversió en línies de tractament
Costos d'explotació

20
10
10

TÈCNICS

40

Laminació del factor d'estacionalitat
Dispersió del cabal d'abocament
Fiabilitat de les instal·lacions
Fiabilitat tècnica de la construcció dels col·lectors
Fiabilitat tècnica de construcció

6
8
6
10
10

AMBIENTALS

20

Afectacions a la població humana
Afectacions al medi ambient
Afectacions a la xarxa fluvial

7,5
5
7,5

TOTAL

100
Taula 15. Repartiment de pesos de l’estudi multicriteri

4.4 Matriu d’anàlisi multicriteri
Un cop definits els criteris, valorades les alternatives, i ponderats els resultats amb el
pes específic de cada criteri, s’obté el valor final de la decisió per cada alternativa. La
taula 16 mostra la matriu de l’anàlisi multicriteri.
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CRITERIS

PES (%) ALT 1 ALT 2 ALT 3

ECONÒMICS

40

13,93

15,56

36,93

Inversió en col·lectors
Inversió en línies de tractament
Costos d'explotació

20
10
10

0,11
0,50
0,67

0,03
0,50
1,00

1,00
1,00
0,69

TÈCNICS

40

27,00

22,87

35,94

Laminació del factor d'estacionalitat
Dispersió del cabal d'abocament
Fiabilitat de les instal·lacions
Fiabilitat tècnica de la construcció dels col·lectors
Fiabilitat tècnica de construcció

6
8
6
10
10

0,81
1,00
1,00
0,11
0,70

1,00
1,00
0,26
0,03
0,70

0,41
1,00
0,91
1,00
1,00

AMBIENTALS

20

16,50

15,25

16,25

Afectacions a la població humana
Afectacions al medi ambient
Afectacions a la xarxa fluvial

7,5
5
7,5

0,80
0,90
0,80

0,80
0,80
0,70

0,70
0,70
1,00

TOTAL

100

57,43

53,68

89,12

Taula 16. Matriu d’anàlisi multicriteri de l’estudi general d’alternatives

4.5 Conclusió
L’anàlisi multicriteri per a l’estudi general d’alternatives resol que la millor opció per a
l’actual projecte és l’alternativa 3, és a dir construcció d’una EDAR específica pel
municipi de Duesaigües. El fet que l’alternativa 3 sigui la millor valorada amb molta
diferencia fa que en aquest cas no hagi estat necessari realitzar un anàlisi de sensibilitat.
Aquest anàlisi és especialment útil quan dues alternatives surten similarment valorades i
un petit canvi en els pesos específics dels criteris, degut a la subjectivitat del decisor,
pot fer canviar la decisió final.

5. SELECCIÓ DE L’EMPLAÇAMENT DE L’EDAR
Aquest subestudi pretén decidir l’emplaçament òptim de la futura EDAR del municipi
de Duesaigües.

5.1 Condicionants d’ubicació
Per a la decisió de l’emplaçament de la nova planta de tractament d’aigües residuals hi
ha diversos factors limitants que s’expliquen a continuació.
En primer lloc, com a principal factor limitant, la localització de la EDAR ha de ser
pròxima al Barranc Reial i en un terreny amb espai suficient. A més, aquesta s’haurà de
situar aigües avall dels dos punts d’abocament del clavegueram al Barranc Reial i
Barranc dels Masos, per evitar el bombament de les aigües residuals en la mesura del
possible.
Així, a partir dels factors limitants es pot establir la zona de factibilitat tècnica
d’instal·lació de la nova depuradora. Dins d’aquesta zona, cal tenir en compte una sèrie
de condicionants que s’expliquen a continuació i que també influeixen en la definició de
les possibles alternatives. Cal que les alternatives estiguin situades en terrenys declarats
actualment com a no urbanitzables pel POUM, i que estiguin lliures de qualsevol tipus
d’aprofitament econòmic exceptuant conreus.
Autor: Arnau Torra Trepat
15

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 8: Estudi d’alternatives

Tenint en compte els limitants i condicionants exposats anteriorment, les ubicacions
possibles queden mol reduïdes. La complexa orografia de la zona fa que no hi hagin
gaires explanades aigües avall del nucli urbà on es pugui ubicar la futura EDAR. En la
figura 4que correspon a la base topogràfica 1:5000 del municipi de Duesaigües es
mostren les úniques alternatives que compleixen les limitacions i condicions anteriors.

Nucli urbà
de Duesaigües

A1

A2
Figura 4. Base topogràfica 1:500 del municipi de Duesaigües amb les dues alternatives d’ubicació. Font:
elaboració pròpia

5.2 Criteris de valoració de les alternatives
Per a la selecció de la solució òptima de localització de la nova EDAR s’han d’estudiar
els factors que condicionen la seva construcció i funcionament per tal d’establir criteris
objectius que ens permetin determinar quina de les alternatives proposades és la millor.
El conjunt de condicionants i criteris s’han agrupat en 3 conjunts com en el cas anterior:
criteris econòmics, criteris estrictament tècnics, i criteris ambientals.
5.2.1 Criteris econòmics
Entre els criteris econòmics s’han estudiat variables com la longitud necessària de
col·lectors per a cada alternativa (que es tradueix en cost), una estimació del cost del
moviment de terres necessari per a cada alternativa en funció de la ondulació del terreny
i cota, i un estimador del cost general de l’obra englobant altres aspectes no tractats en
els punts anteriors.
a) Cost dels col·lectors
En la selecció de la localització de la nova EDAR un dels elements fonamentals
és el cost de col·lectors necessaris per la seva instal·lació. Com més lluny dels
punts d’abocament estigui la parcel·la proposada major serà el cost en
col·lectors. Cal remarcar que l’alternativa 2 presenta dos trams de col·lector
diferenciat; un primer tram que consta de dos col·lectors de gravetat que van des
Autor: Arnau Torra Trepat
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dels dos punts d’abocament d’aigües residuals fins al punt on s’uneixen el
Barranc Reial i el Barranc dels Masos, i un segon tram a pressió que requereix
bombament que va des d’aquest punt fins a la parcel·la d’ubicació de la EDAR.
Per comptabilitzar el major cost dels col·lectors a pressió es considerarà un
factor k=1,5. Les condicions de construcció per a tot el seu traçat en gravetat son
les mateixes en els dos casos, ja que la profunditat del col·lector es mantindrà
més o menys constant al llarg del seu traçat.
Igual que en la selecció general d’alternatives en aquest segon subestudi també
es considerarà la longitud del col·lector com a estimador del seu cost. D’aquesta
manera també s’inclouen en aquesta valoració els costos d’expropiació; com que
en els dos casos s’ha d’expropiar la totalitat del traçat del col·lector i els terrenys
a expropiar estan declarats com a no urbanitzables, els costos seran
proporcionals a la seva longitud.
Tot seguit s’exposa la taula 17 amb els estimadors per al cost dels col·lectors i
els factors unitaris corresponents.

Alternativa 1
Alternativa 2

Longitud (m)
520
605+145

Estimador de cost
520
822,5

Factor unitari
1
0,63

Taula 17. Longituds dels col·lectors, costos de construcció i factors unitaris per a les dues alternatives.

b) Moviments de terres
En aquest criteri s’ha valorat el cost del moviment de terres en cada alternativa,
per fer-ho es té en compte l’ondulació del terreny i la seva cota. Òbviament, com
més ondulat i menys pla sigui el terreny majors moviments de terres es
necessitaran, incrementant així el cost. Un altre element fonamental serà també
la cota mínima necessària per la construcció de la EDAR degut a la inundabilitat
de la parcel·la estudiada. Si la parcel·la està per sota de la cota d’inundació per
un període de retorn de 500 anys s’haurà d’elevar el terreny segons la normativa
aplicable incrementant el cost de l’obra (consultar annex 9 “Estudi
d’inundabilitat”).
Com es pot comprovar en l’annex 9, la cota a la qual arriben el Barranc dels
Masos i el Barranc Reial per un període de retorn de 500 anys és 239,27 metres.
Per tant la major part de les dues parcel·les es troben a una cota superior a
aquesta, per tant no serà suficient en construir la EDAR en aquesta zona de les
parcel·les.
Les parcel·les on es situen les dues alternatives tenen uns desnivells d’uns 10m
per l’alternativa 1 i 14m per l’alternativa 2, per tant caldria fer un moviment de
terres important per tal de crear una esplanada on es pugui situar l’EDAR.
Pel que fa als moviments de terres per fer accessibles els terrenys, caldria
acondicionar camins d’accés per tal que hi puguin circular vehicles pesats. En
l’alternativa 1 no seria necessari ja que la parcel·la es troba al costat de la
carretera T-313 d’accés al nucli urbà de Duesaigües. En l’alternativa 2 en canvi,
seria necessari acondicionar una longitud total de 290m del Camí de Velles i el
pont amb que aquest creua el barranc Reial.
Autor: Arnau Torra Trepat
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La taula 18 mostra els factors unitaris per als costos de moviment de terres.

Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
0,8
0,5

Taula 18. Factors unitaris dels costos de moviment de terres.

c) Cost general
En aquest criteri s’han valorat altres factors que influeixen en el cost final de
l’obra que no es consideren en el criteris anteriors, com el cost per construcció
de nous camins i mesures de protecció addicionals de la llera del riu
En l’alternativa 1 la parcel·la limita amb la carretera T-313, i tot i trobar-se en
pendent la seva cota més alta té accés directe a la mateixa carretera.
El terreny de l’alternativa 2 en canvi, es troba allunyat de la carretera, i per
accedir-hi caldria acondicionar 290m del Camí de les Velles a més del pont amb
que aquest creua el Barranc Reial, tal i com ja s’ha fet notar en el criteri de
moviment de terres. El fet que en aquesta segona alternativa el col·lector també
creui el Barranc Reial faria també en fa augmentar el seu cost.
Seguidament s’exposa la taula 19 amb els factors unitaris per als costos generals,
escollits tenint en compte el que s’acaba d’exposar.

Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
0,9
0,6

Taula 19. Factors unitaris dels costos generals

5.2.2 Criteris estrictament tècnics
Pel que fa als criteris estrictament tècnics es tracta de condicionants tècnics que poden
influir en el cost d’inversió inicial de l’obra, així com el d’explotació. Cap dels criteris
tècnics considerats per tant és limitant, es a dir que no poden impedir cap de les
alternatives. Aquest tipus de condicionants ja s’han aplicat prèviament a definir les
alternatives. Tot i valorar‐se l’aspecte tècnic d’aquests criteris, aquests tenen una relació
directa amb el costos de construcció i/o explotació. Els criteris tinguts en compte són
per exemple les condicions geotècniques, la inundabilitat de la parcel·la, l’accessibilitat
o la disponibilitat de terrenys per exemple per a futures ampliacions.
a) Condicionants geotècnics
En l’annex 3 “Geologia i geotècnia” s’estudien amb detall les característiques
geotècniques del municipi i en concret de les possibles ubicacions de la futura
EDAR.
La parcel·la de l’alternativa 1 se situa sobre dos sòls diferents. A la seva meitat
nord, sobre gresos i pissarres amb nivells de conglomerat i andresites a la base,
afectades per metamorfisme de contacte, pertanyents al carbonífer-premià. A la
Autor: Arnau Torra Trepat
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seva meitat sud, sobre filons de pòrfirs granidiorítics, pertanyents al carboníferpremià.
La parcel·la de l’alternativa 2 es troba situada sobre granidiorites i granits
alcalins, pertanyents al carbonífer-premià.
Com es pot comprovar els dos sòls presenten una molt bona capacitat portant.
Tot i així el fet que la composició sigui uniforme en l’alternativa 2 mentre que
en la 1 no ho és fa que la primera es valori lleugerament millor.
A la taula 20 s’exposen els factors unitaris referents als condicionants geotècnics
considerats per a les dues alternatives.

Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
0,95
1

Taula 20. Factors unitaris dels condicionants geotècnics

b) Inundabilitat
Com s’explica a l’annex 11 “estudi d’inundabilitat”, les EDARs han d’estar
situades a una cota superior a la cota d’inundació de 500 anys de període de
retorn. Això és per evitar inundacions de les instal·lacions però també per evitar
que entri en càrrega el col·lector de sortida de la depuradora. Degut a les
complicacions que presenta el fet que la parcel·la estigui en zona inundable (en
cost, que ja s’ha valorat, però també en afectacions al sistema fluvial) s’ha
d’evitar en la mesura del possible que la nova EDAR es situï en una zona
d’aquestes característiques.
Les dues alternatives es troben a cotes similars respecte la cota dels respectius
barrancs adjacents i fora d’aquesta zona de perill, per tant les dues es valoren
amb la màxima puntuació, tal i com es veu en la taula 21.

Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
1
1
Taula 21. Factors unitaris d’inundabilitat

c) Accessibilitat
En aquest criteri s’han valorat les condicions d’accés a la parcel·la tant en obra
com durant la fase d’explotació. A més a més, s’ha tingut també en compte la
disponibilitat d’aigua potable i energia elèctrica per cada alternativa.
A la parcel·la de l’alternativa 1 s’hi accedeix directament des de la carretera T313. Tot i així seria necessari acondicionar un camí d’accés fins al seu interior ja
que aquest terreny presenta un pendent significatiu. El fet de trobar-se al costat
del nucli urbà fa que no es prevegin problemes per l’abastament d’aigua potable
i d’electricitat.
Com ja s’ha explicat, l’alternativa dos es troba bastant més allunyada del nucli
urbà fet que implicaria l’acondicionament de 290 metres del Camí de les Velles i
Autor: Arnau Torra Trepat
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del pont que creua el Barranc Reial. Igualment també caldria acondicionar un
camí d’accés fins a l’interior de la parcel·la ja que aquesta presenta un desnivell
important (molt similar al de l’alternativa 1). Finalment aquesta alternativa no
presentaria problemes pel que fa a l’abastament d’energia elèctrica ja que es
troba al costat de la Masia de la Candieta que ja disposa d’energia elèctrica
actualment. Tampoc hi hauria problemes amb l’abastament d’aigua potable,
s’obtindria l’aigua potable de la Rasa del Masgran, igual que la Masia de la
Candieta fa actualment.
En la taula 22 s’exposen els factors unitaris corresponents a cadascuna de les
alternatives.

Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
0,9
0,6
Taula 22. Factors unitaris d’accessibilitat

d) Disponibilitat de terrenys
L’alternativa 1 copta amb una superfície total de 6800 m2, i l’alternativa 2 amb
8000 m2. En els dos casos es disposa de terreny més que suficient per albergar la
EDAR, i també per fer front a possibles futures ampliacions. Per aquesta raó, tal
i com es reflexa en la taula 23, la valoració que obtenen les dues alternatives en
aquest apartat és la màxima.

Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
1
1
Taula 23. Factors unitaris d’accessibilitat

5.2.3 Criteris ambientals
Finalment, en els criteris ambientals s’ha valorat l’efecte que la infraestructura pot tenir
sobre el medi que l’envolta, i les possibles afectacions sobre la població humana. Els
criteris concrets tinguts en compte són l’impacte visual i acústic, l’acceptació social, i
les molèsties que les obres poden ocasionar a la població.
a) Impacte visual i acústic
L’impacte visual i acústic que provoqui la nova EDAR dependrà de la seva
localització, així com de l’elevació necessària que se li hagi de donar sobre el
terreny que l’envolta. La proximitat al nucli urbà tindrà també molta importància
per evitar aquest impacte.
En aquest aspecte l’alternativa 1 surt bastant pitjor valorada que la 2. La
parcel·la de l’alternativa 1 es troba contigua al nucli urbà; tot i trobar-se a menor
cota que les cases (fa que no sigui visible des del nucli urbà), si que és visible
des de la carretera d’accés al poble que discorre per l’altra banda del Barranc
Reial. A més l’impacte acústic durant la fase d’explotació seria més important
en estar situada molt més pròxima a un nucli habitat important.
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L’alternativa 2 en canvi la valoració és molt millor. Tot i que la parcel·la
continua sent visible des d’un tram de la carretera T-313 d’accés a Duesaigües.
El fet que la parcel·la estigui en gran part rodejada de bosc, i que l’únic
habitatge pròxim sigui la Masia de la Candieta en minimitza l’impacte visual i
acústic.
La taula 24 mostra els factors unitaris considerats per a les dues alternatives.

Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
0,5
0,9

Taula 24. Factors unitaris considerats per l’impacte visual i acústic

b) Acceptació social
L’acceptació social d’una infraestructura és molt important actualment per
poder‐la dur a terme. Degut a la millora de la qualitat de l’aigua i la supressió
d’abocaments de les aigües residuals de Duesaigües directament als barrancs, de
ben segur que l’acceptació social de la EDAR serà molt bona en les dues
alternatives
Malgrat tot, l’anomenat “efecte nimby” fa que també en aquest aspecte quedi
lleugerament millor valorada l’alternativa 2 ja que es troba més allunyada del
poble. El fet que l’alternativa 1 restitueixi abans els les aigües residuals de
Duesaigües millorant així la flora i la fauna de ribera en el tram del Barranc
Reial més pròxim al nucli urbà es valora positivament.
Els factors unitaris considerats per l’apartat d’acceptació social es mostren en la
taula 25.

Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
0,8
0,9

Taula 25. Factors unitaris considerats per a l’acceptació social

c) Afectació de les obres en l’entorn humà
Aquest és un factor menor, ja que la duració de les obres serà únicament d’uns
mesos, tot i així és un factor a considerar.
Tal i com es pot veure en la taula 26, es considera que l’afectació és molt similar
per a les dues alternatives. En l’alternativa 1 els terrenys es troben més pròxims
al poble, amb tots els problemes de soroll i pols durant les obres que això
comporta. Però per accedir als terrenys de l’alternativa 2 els camions d’obra han
de entrar dins el nucli urbà fins per anar a buscar el Camí de Velles amb tots els
problemes de soroll i tràfic que això comporta, mentre que per accedir als
terrenys de l’alternativa 1 els camions d’obra es desvien després del pont d’accés
a Duesaigües, just abans d’entrar al nucli urbà.
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Alternativa 1
Alternativa 2

Factor unitari
0,65
0,7

Taula 26. Factors unitaris considerats per a l’afectació de les obres en l’entorn humà

5.3 Pes específic dels criteris estudiats
Un cop definits els criteris d’avaluació de les alternatives i la valoració per cadascuna
d’elles, s’ha de definir el pes específic de cadascun d’aquests criteris dins la decisió
final. Aquest pes dependrà de la importància que es consideri que tenen.
Com es pot veure en la taula 27, en l’estudi d’ubicació s’han considerat els criteris
econòmics i tècnics com els més importants, amb una importància relativa dels criteris
econòmics del 45%, del 30 % per als tècnics i del 25 % per als ambientals.

CRITERIS

PES (%)

ECONÒMICS

45

Inversió en col·lectors
Moviments de terres
Cost general

15
15
15

TÈCNICS

30

Condicionants geotècnics
Inundabilitat
Accessibilitat
Disponibilitat de terrenys

7
8
8
7

AMBIENTALS

25

Impacte visual i acústic
Acceptació social
Afectació de les obres en l'entorn humà

10
10
5

TOTAL

100

Taula 27. Repartiment de pesos per a l’estudi multicriteri

5.4 Matriu d’anàlisi multicriteri
Un cop definits els criteris, valorades les alternatives, i ponderats els resultats amb el
pes específic de cada criteri, s’obté el valor final de la decisió per cada alternativa. La
taula 28 mostra la matriu de l’anàlisi multicriteri.
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CRITERIS

PES (%) ALT 1 ALT 2

ECONÒMICS

45

40,50

25,98

Inversió en col·lectors
Moviments de terres
Cost general

15
15
15

1,00
0,80
0,90

0,63
0,50
0,60

TÈCNICS

30

28,85

26,80

7
8
8
7

0,95
1,00
0,90
1,00

1,00
1,00
0,60
1,00

AMBIENTALS

25

16,25

21,50

Impacte visual i acústic
Acceptació social
Afectació de les obres en l'entorn humà

10
10
5

0,50
0,80
0,65

0,90
0,90
0,70

100

85,60

74,28

Condicionants geotècnics
Inundabilitat
Accessibilitat
Disponibilitat de terrenys

TOTAL

Taula 28. Matriu d’anàlisi multicriteri de l’estudi d’emplaçament de l’EDAR

5.5 Anàlisi de sensibilitat
Com es pot veure en aquest cas les dues alternatives surten similarment valorades, i per
tant està completament justificat un anàlisi de sensibilitat de l’estudi multicriteri.
Aquest anàlisi consta de 3 noves hipòtesi de càlcul, cadascuna de les quals consisteix en
augmentar el pes específic d’un dels criteris generals en un 10%, reduint els altres dos
restants en un 5%. En la taula 29 es mostra el repartiment de pesos en les tres noves
hipòtesis.

Hipòtesi inicial
Hipòtesi nova 1
Hipòtesi nova 2
Hipòtesi nova 3

Criteri econòmic
45
55
40
40

Criteri tècnic
30
25
40
25

Criteri ambiental
25
20
20
35

Taula 29. Pesos específics de cada criteri en les hipòtesis de càlcul de l’anàlisi de sensibilitat

Tot seguit, a la taula 30 es mostren les valoracions obtingudes per a cada alternativa
amb cada hipòtesis de càlcul.

Hipòtesi inicial
Hipòtesi nova 1
Hipòtesi nova 2
Hipòtesi nova 3

ALTERNATIVA 1
85,60
86,54
87,45
82,79

ALTERNATIVA 2
74,28
71,26
75,90
75,50

Taula 30. Puntuació de cadascuna de les alternatives amb les diferents hipòtesis
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Com es pot comprovar el resultat final no varia significativament, i l’alternativa més
ben valorada continua sent la 1 en totes les hipòtesis. La diferència més destacable és
que en la hipòtesi 3, que dóna més importància al criteri ambiental, les puntuacions
obtingudes per les dues alternatives s’acosten una mica.

5.6 Conclusió
Segons els resultats obtinguts en l’anàlisi multicriteri, l’alternativa òptima és la 1. La
figura 5 mostra una fotografia aèria del municipi de Duesaigües on es pot veure
l’emplaçament final de l’EDAR. Cal fer notar que l’ocupació de terreny és orientativa, i
no és en cap sentit indicadora de la parcel·la final de la depuradora que dependrà del
tractament a realitzar.

EDAR

Figura 5. Imatge de satèl·lit on es mostra l’emplaçament de la futura EDAR de Duesaigües. Font: elaboració pròpia

6. SELECCIÓ DEL SISTEMA DE TRACTAMENT
Aquest tercer estudi pretén decidir el tractament idoni per a la EDAR de Duesaigües
atenent a criteris tècnics i legals, econòmics, i mediambientals.
A la bibliografia es poden trobar metodologies diverses per determinar la idoneïtat del
sistema de tractament adoptat per a l’EDAR. En l’actual projecte s’ha optat per aplicar
el criteri descrit a la tesina d’especialització “Metodologia de disseny conceptual
d’estacions depuradores d’aigües residuals que combina el procés de decisió jeràrquic
amb l’anàlisi multicriteri”, de Núria Vidal (Universitat de Girona), ja que es tracta d’un
treball molt complet. Aquest procés, s’ha completat amb informació d’altres fonts
incloses també a la bibliografia.
L’estructura de la present etapa de la selecció d’alternatives difereix una mica de les
anteriors degut a les seves característiques particulars.
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En el primer apartat es defineixen els objectius que persegueix el projecte d’una nova
planta de tractament d’aigües residuals, així com els criteris de selecció usats
habitualment per a valorar els objectius en la tesina citada anteriorment.
En el segon apartat es fa una preselecció de les possibles alternatives de tractament més
eficients i adequades a la dimensió de la planta dissenyada en aquest projecte.
Al tercer capítol es realitza l’anàlisi multicriteri, seguint la metodologia aplicada en les
anteriors etapes de la selecció d’alternatives.
Finalment, el quart apartat resumeix i conclou amb una breu descripció del sistema de
tractament òptim per a la EDAR de Duesaigües.

6.1 Objectius generals de disseny i criteris
Tot seguit es defineixen els objectius inicials de disseny i els criteris que serviran per
avaluar el compliment d’aquests objectius. Els objectius s’han classificat en les quatre
categories que s’han esmentat en la metodologia: ambientals, tècnics, socials i
econòmics.
a) Objectiu 1: Ambiental
Minimitzar l’impacte ambiental degut al funcionament de l’EDAR pel que fa a
consum energètic i de matèries primeres, les emissions a l’atmosfera i integració
amb l’entorn que l’envolta.
b) Objectiu 2: Tècnic
Minimitzar o maximitzar els aspectes tècnics que puguin afectar el funcionament
correcte de l’EDAR tenint en compte aspectes com: la flexibilitat, la robustesa,
la compatibilitat entre unitats, el control del procés, i l’eficiència d’eliminació;
tot plegat amb l’objectiu de complir els paràmetres d’aigua tractada establerts
per la Directiva Europea 91/271/CEE (Directiva Marc de l’Aigua):
DBO5 < 25 mg· l-1
DQO <125 mg· l-1
SS < 35 mg·l-1
c) Objectiu 3: Social
Minimitzar l’impacte social produït pel funcionament de l’EDAR referent a
l’ocupació del sol, l’impacte visual, les olors i els sorolls.
d) Objectiu 4: Econòmic
Minimitzar el cost econòmic.
Els criteris adoptats per mesurar el compliment dels objectius anteriors de cada sistema
de depuració, són els següents:
1. Criteris ambientals
a) Consum energètic: consum d’energia elèctrica, expressada en kWh/any.
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b) Consum de productes químics: consum de productes químics expressat en
kg/dia.
c) Emissions d’àcid sulfhídric: emissió d’àcid sulfhídric expressada de forma
qualitativa.
d) Producció de fangs en excés: quantitat de fang generat en excés i expressat
en kg/dia.
2. Criteris tècnics
a) Flexibilitat d’operació: capacitat d’adaptar l’operació del procés a qualsevol
requeriment futur, expressat qualitativament.
b) Capacitat del procés: quantitat d’aigua o fang que es pot tractar, expressat en
kg/dia o m3/dia.
c) Robustesa per inhibir el creixement de microorganismes filamentosos:
capacitat de fer front a una situació a curt termini de proliferació de
microorganismes filamentosos, expressat qualitativament.
d) Robustesa per acceptar xocs de càrrega: capacitat de fer front a una situació
de xoc de càrrega a curt termini, expressat qualitativament.
e) Robustesa al rentat de microorganismes al decantador: capacitat de fer front
a un xoc hidràulic puntual que provoqui rentat de microorganismes al
decantador, expressat qualitativament.
f) Compatibilitat entre unitats: capacitat que presenta una unitat de coexistir
amb una altra, expressada qualitativament.
g) Control de procés: capacitat que presenta el procés d’autoajustar‐se a
diferents paràmetres triats prèviament, expressada qualitativament.
h) Eficiència d’eliminació de DBO5: expressat en %.
i) Eficiència d’eliminació de DQO: expressat en %.
j) Eficiència d’eliminació de SS: expressat en %.
k) Eficiència d’eliminació de SSV: expressat en %.
l) Sequedat del fang: expressat en %.
m) Eficiència d’eliminació de patògens: expressat qualitativament.
n) Qualitat del sobrenedant produït: expressat en kg SS/dia.
o) Eficiència d’eliminació de sorres i greixos: expressat qualitativament.
3. Criteris socials
a) Impacte visual: expressat qualitativament.
b) Volum: expressat en m3.
c) Olors: expressat qualitativament.
d) Soroll: expressat qualitativament.
4. Criteris econòmics
a) Cost de construcció: cost referent a la construcció d’una unitat juntament
amb les seves estructures de suport i la interconnexió amb les altres unitats
que formen part del diagrama de flux, expressat en €/any, degut a que es
considera que la inversió es fa efectiva durant el primer any.
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b) Cost d’operació: cost laboral necessari per portar a terme la operació,
expressat en €/any.
c) Cost de manteniment: cost laboral necessari per portar a terme el
manteniment, expressat en €/any.
d) Cost material: cost del material necessari per portar a terme el manteniment i
l’operació expressat en €/any.
e) Cost energètic: cost de l’energia elèctrica necessària per porta a terme el
manteniment i operació, expressat en €/any.
f) Cost dels productes químics: cost dels productes químics necessaris per
portar a terme el manteniment i operació, expressat en €/any.
g) Cost d’inversió d’instrumentació i automatismes: cost degut a la instal·lació
del lloc de control.
h) Cost de gestió final del fang: cost degut a la gestió dels fangs resultants del
procés de depuració, expressat en €/any.
Per no comptabilitzar dues vegades un mateix criteri dins la mateixa categoria, dins de
criteris ambientals no s’han inclòs les emissions d’elements contaminants continguts en
l’aigua residual tractada o en els fangs resultants. Aquests paràmetres estan inclosos
dins la categoria de criteris tècnics, fent referència a l’eficiència d’eliminació del procés.

6.2 Preselecció de tipologies de tractament
L’elecció entre els possibles sistemes de depuració, ha de passar per una primera etapa
de preselecció, on segons les circumstàncies específiques del projecte: població de
càlcul, superfície disponible, grau de depuració exigit (legislació), limitacions
econòmiques, tipus d’aigua residual a tractar, etc., facin viables o no les diferents
alternatives existents.
Es poden diferenciar dues tipologies generals per al tractament col·lectiu d’aigües
residuals:
Sistemes naturals.
Sistemes convencionals.
La principal diferència entre elles rau en les necessitats d’espai i energia per al
tractament biològic. Així, als sistemes naturals predomina l’espai envers l’energia, que
és subministrada per la radiació solar. Són per tant sistemes de baix cost energètic
desenvolupats en medis naturals. En canvi, als sistemes convencionals, s’assoleixen
resultats equivalents en superfícies d’ocupació molt més reduïdes, a canvi es requereix
una major aportació energètica.
La línia de tractament normal en una estació depuradora mitjançant sistemes
convencionals està formada per pretractament, tractament primari, tractament secundari
i, en alguns casos, tractament terciari.
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Pretractament i tractament primari: són de tipus físic i mecànic. S’eliminen de
l’aigua aquells elements de mida més gran: sorra, greixos, brossa i sòlids
directament sedimentables.
Tractament secundari: té com a finalitat eliminar la matèria orgànica que l’aigua
residual conté. Pot ser de tipus fisicoquímic i/o biològic. Les alternatives a
considerar depenen d’aquesta part del tractament.
Tractament terciari: és un tractament que se li dóna a l’aigua per a millorar
alguna de les característiques de l’aigua que no s’aconsegueix amb els anteriors
tractaments.
En general, per a seleccionar les alternatives, s’han de tenir en compte els següents
aspectes:
1) Assolir el nivell de tractament exigit.
2) No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin
suficients garanties en el procés de depuració.
3) Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius.
4) Buscar alternatives que dotin de flexibilitat la instal·lació, permetent la seva
implantació per fases i ampliacions futures.
Sistema de depuració
Fossa sèptica
Tanc Imhoff
Rasa filtrant
Llit filtrant
Filtre de sorra
Llit de torba
Pou filtrant
Filtre verd
Llit de joncs
Filtració ràpida
Escorrentia superficial
Llacuna airejada
Llacuna aeròbia
Llacuna facultativa
Llacuna anaeròbia
Llacuna anaeròbia modificada
Llit bacterià
Biodisc
Aeració perllongada
Canal d’oxidació
Tractament fisicoquímic
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Taula 31. Valoració dels diferents mètode de depuració en funció de la població equivalent de disseny. Font:
“Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades. Criterios de selección (1991)”, de Ramon Collado.
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Alternativa

Superfície necessària (m2/hab)

Fossa sèptica
Tanc Imhoff
Rasa filtrant
Llit filtrant
Filtre de sorra
Llit de torba
Pou filtrant
Filtre verd
Llit de joncs
Filtració ràpida
Escorrentia superficial
Llacuna airejada
Llacuna aeròbia
Llacuna facultativa
Llacuna anaeròbia
Llacuna anaeròbia modificada
Llit bacterià
Biodisc
Aeració perllongada
Canal d’oxidació
Tractament fisicoquímic

0,1-0,5
0,005-0,1
6-66
2-25
1-9
0,6-10
1-14
12-110
2-8
2-22
5-15
1-3
4-8
2-20
1-3
2-12
0,5-0,7
0,5-0,7
0,2-1,0
1,2-1,8
0,1-0,2

Taula 32. Requeriments d’espai dels diferents mètodes de depuració. Font: “Depuración de aguas residuales en
pequeñas comunidades. Criterios de selección (1991)”, de Ramon Collado.

El pretractament es dissenyarà un cop seleccionada la tècnica principal de depuració. En
molts casos, el disseny del sistema de pretractament ve pràcticament fixat pel tractament
posterior al que es sotmetrà l’aigua. Així dons s’escolliran aspectes com els tamisos de
pas de malla més fi o gruixut, un cop escollida la tècnica principal de depuració.
D’acord amb les recomanacions de Collado, s’han preseleccionat les següents tècniques
de depuració: llacunatge, biodisc, tractament fisicoquímic, i fangs activats d’aeració
perllongada.
A continuació s’exposen cadascuna d’elles, explicant les seves principals
característiques, que en la valoració posterior podran ser considerades com a avantatges
o inconvenients.
6.2.1 Llacunatge (Alternativa 1)
Existeixen moltes tipologies de llacunes, i en aquest cas, per a una menor ocupació de
l’espai, s’estudiarà el llacunatge artificial.
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Figura 6. Imatge d’una EDAR de Valtierra/Arquedas que compta amb un
sistema de llacunatge natural. Font: www.hispagua.cedex.es

En el llacunatge artificial, es subministra aire per mitjà d’airejadors de superfície o
difusors. D’aquesta manera s’aconsegueix reduir la superfície necessària pel tractament.
Les llacunes d’aquest tipus s’anomenen llacunes airejades. Aquest tipus de tractament
requereix, generalment, un sistema de pretractament a l’inici, amb reixes de desbast,
sorra i desgreixador.
És un procés de tractament que es duu a terme en un medi aquàtic, on es produeixen
reaccions químiques, físiques i biològiques que depuren l’aigua. Segons la quantitat
d’energia que se subministra poden ser de mescla completa (se subministra el total de
l’energia necessària) o llacunes airejades facultatives (se subministra una fracció de
l’energia total necessària). En el primer tipus de llacunes, poden disposar-se
clarificadors per a la decantació i recirculació de sòlids, en aquest cas es tracta
principalment d’un procés de fangs actius. Les despeses d’energia són importants, tot i
que la resta de despeses de manteniment i explotació són menors. La profunditat en
aquest tipus de llacunes oscil·la entre 2 i 6m, i els temps de retenció de 3 a 10 dies, el fet
que el temps de retenció sigui menor que en llacunes facultatives fa que l’espai
necessari també ho sigui.
El llacunatge per aireig s’utilitza indiferentment amb aigües urbanes i industrials, és
habitual que després d’un llacunatge per aireig en vingui un altre (facultatiu, aerobi, de
maduració, etc.). Normalment, el sistema de tractament per llacunatge inclou llacunes
de diferents tipus connectades en sèrie i/o en paral·lel.
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Figura 7. Esquema d’un sistema de llacunatge. Font: www.scielo.org.ve

6.2.2 Biodisc (Alternativa 2)
Es tracta d’un procés biològic de cultiu fix, sense recirculació de fangs, i que realitza
l’estabilització dels fangs recollits a les instal·lacions de decantació. Bàsicament, una
unitat de biodiscs consisteix en una sèrie de discs circulars de clorur de polivinil que es
submergeixen parcialment en l’aigua a tractar i roten lentament sobre el seu eix. El
sistema requereix un pretractament més un tractament primari.

Figura 8. Esquema d’un sistema de biodisc. Font: www.scielo.org.ve

En el funcionament del procés els creixements biològics s’adhereixen a la superfície
dels discs, arribant a formar una pel·lícula contínua de poc gruix. La rotació dels discs
permet que la biomassa entri en contacte, alternativament, amb la matèria orgànica de
l’aigua residual i amb l’atmosfera, font de l’oxigen necessari. La rotació dels discs
incideix sobre la transferència d’oxigen, i permet que la biomassa treballi en condicions
aeròbies. El moviment de rotació també és el mecanisme responsable de l’eliminació de
l’excés de sòlids degut als esforços tallants que genera i que, de manera semblant als
filtres percoladors, permeten arrencar i arrossegar la massa quan el gruix de la pel·lícula
permet la debilitació dels nivells més propers a la superfície dels discs. Degut a la gran
Autor: Arnau Torra Trepat
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quantitat de biomassa que s’adhereix a la superfície dels biodiscs aquests presenten una
gran estabilitat i capacitat d’absorció de puntes de càrrega.
De la mateixa manera que passa amb els filtres percoladors, els fangs recollits a les
instal·lacions de decantació secundària s’han d’estabilitzar abans de procedir al seu
assecat.
La disminució del rendiment de depuració d’un tractament amb biodiscs pot ser degut a
les següents causes:
Reducció de la temperatura de les aigües residuals.
Variació notable del cabal.
Variació notable de la càrrega orgànica.
Alteracions del Ph.
Acumulació de sòlids en el discs.

Figura 9. Imatge de la EDAR de La Franca que conta amb un sistema de biodisc. Font:
www.aedyr.es

6.2.3 Tractament fisicoquímic (Alternativa 3)
El tractament fisicoquímic consta de coagulació, floculació i decantació.
S’aconsegueixen alts rendiments d’eliminació de sòlids en suspensió (65-90%) i de
demanda d’oxigen (50-70%). També es produeix una important eliminació de fòsfor per
precipitació.
El procés fisicoquímic pot incloure com a tractament de refinament en alguns casos:
filtratge absorció, osmosi inversa, intercanvi iònic, oxidació, reducció, ajustament del
pH, etc.
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Figura 10. Esquema d’un sistema de tractament fisicoquímic (coagulació - floculació
– decantació). Font: www.drinking-water.org

Per augmentar l’eficiència en la depuració de SS i DBO, s’afegeix al procés coagulants i
floculants com el clorur fèrric, calç hidratada, sulfat d’alúmina, sulfat fèrric i
polielectrolit. En el procés també s’elimina part de la matèria en estat col·loïdal per
sedimentació, i dels sòlids dissolts per precipitació.
Donada la seva alta producció de fangs, aquest procés únicament s’utilitza en cas que
sigui necessari eliminar fòsfor o substàncies tòxiques de l’aigua depurada, o bé quan
existeixi la possibilitat que es produeixin puntes sobtades de càrrega, com succeeix en
poblacions amb fortes variacions de càrregues en caps de setmana i vacances.
6.2.4 Fangs activats d’aeració perllongada (Alternativa 4)
La depuració biològica per fangs activats és un procés utilitzat en el tractament d’aigües
residuals convencionals. Consisteix en el desenvolupament d’un cultiu bacterià dispers
en forma de flòcul en un dipòsit agitat, airejat i alimentat amb l’aigua residual a tractar, i
que és capaç de metabolitzar com a nutrients els contaminants biològics presents a
l’aigua.

Taula 33. Paràmetres característics dels diferents processos de fangs activats.
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Existeixen variants d’aquest mètode (convencional, o de mescla completa entre altres)
com es pot veure en la taula 33. Cal comentar que el mètode d’aeració perllongada és de
gran acceptació en petites comunitats principalment degut a la seva gran efectivitat
(entre el 75% i el 95%), a la poca producció de fangs i la senzillesa de funcionament.
Es poden distingir dues operacions diferents:
1. Oxidació: es provoca el desenvolupament del cultiu biològic aerobi, format per
molts i diversos microorganismes que s’agrupen en flòculs (fangs activats), en el
tanc o reactor biològic. Les bactèries es multipliquen ràpidament i al principi
estan lliures en el líquid, però més tard s’aglutinen per a formar el flòcul. El
contingut del reactor es coneix amb el nom de licor‐mescla (ML), i el tractament
necessita un sistema d’aireig i agitació per a l’aportació de l’oxigen i capacitat
d’homogeneïtzació necessari que mantingui l’acció depuradora de les bactèries
aeròbies.
2. Separació sòlid‐líquid: un cop oxidada la matèria orgànica, el licor‐mescla
s’envia a un decantador (decantador secundari), per permetre la separació
aigua‐flòcul. Per últim, és necessari realitzar una recirculació dels sòlids
decantats en els clarificadors secundaris cap a la capçalera del reactor biològic,
amb la finalitat de mantindre constant la població bacteriana. Per a controlar la
concentració de microorganismes presents en el reactor, l’excedent de bactèries
generat en el procés s’extreuen del sistema cap a la línea de fangs.

Figura 11. Esquema d’una EDAR dotada d’un sistema de tractament de fangs activats
d’aeració perllongada. Font: Agència Catalana de l’Aigua.

Alguns aspectes a tenir en compte en el disseny d’estacions depuradores amb aquest
sistema de tractament són: els paràmetres del procés, les característiques de l’efluent, el
factor de càrrega i rendiment del procés, la selecció del tipus de tractament, les
dimensions del reactor, les necessitats d’oxigen i sistemes d’aireig, la producció de
fangs en excés, i el dimensionament del clarificador o decantador secundari.
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6.3 Estudi multicriteri
En aquest apartat es presenta l’anàlisi multicriteri de les alternatives de tractament
preseleccionades.
6.3.1 Criteris de selecció
En aquest apartat es descriuen els criteris tinguts en compte per a la realització de
l’anàlisi. Igual que en els apartats anteriors s’han classificat els criteris de decisió en tres
grans grups: criteris econòmics, tècnics, i ambientals.
No tots els criteris pertanyen de forma unívoca a un grup, és inevitable que en molts
casos un criteri classificat dins un grup tingui influència també en altres grups, és per
aquesta raó que la classificació dels diferents criteris no és una tasca fàcil.
Per a la selecció i classificació dels criteris s’ha utilitzat la bibliografia disponible sobre
la matèria, i s’han consultat treballs similars, dels que s’han extret alguns criteris
interessants per al projecte actual.
Criteris econòmics
En aquest grup de criteris s’han considerat:
a) Superfície necessària: es un element de vital importància en el tractament
d’aigües residuals, ja que forma una part important del cost d’inversió inicial.
Habitualment els impactes ambientals del projecte també augmenten en
augmentar la superfície ocupada.
b) Explotació i manteniment: és tracta d’un criteri molt important degut a la
influència que té cost d’explotació durant la vida útil de la infraestructura. Com
a elements particulars d’aquest criteri s’han considerat els següents aspectes:
Simplicitat d’explotació
Personal qualificat necessari per la operació i manteniment
Controls necessaris
Flexibilitat del sistema (estacionalitat)
Tots aquests factors tenen el seu equivalent en costos, que determinarà un valor
numèric final per a cada sistema de tractament. En aquest aspecte els sistemes
convencionals, aeració perllongada i biodisc, seran els més desfavorits ja que
compten amb més tecnologia i, per tant, més costos d’explotació i manteniment.
És important remarcar que els sistemes constituïts per dues etapes podran reduir
considerablement els costos d’explotació en aquelles èpoques de baixa demanda.
Sobretot tenint en compte la marcada estacionalitat de la població d’estudi
d’aquest projecte.
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c) Construcció: tot i tractar-se d’una inversió única, el cost de construcció
acostuma a ser força elevat, i per tant també és un element molt important també
en la presa de decisions. Els aspectes importants considerats com a importants
dintre d’aquest criteri son:
Moviment de terres.
Obra civil.
Equips electromecànics.
Criteris tècnics:
En aquest grup de criteris s’han considerat:
a) Rendiment: és el criteri tècnic de major importància. La raó de ser d’aquest
projecte és un problema d’abocament de les aigües residuals de Duesaigües als
cursos fluvials del municipi sense tractament previ. Aquest criteri determinarà la
capacitat de cada alternativa per posar solució a aquest problema. Com major és
el rendiment d’un tractament determinat més favorable és aquest, en la mesura
que redueix els costos de tractament o bé, permet depuracions més efectives.
Dins aquest criteri es tenen en compte els rendiments que presenta cada
alternativa en l’eliminació de cada tipus de contaminant. Per a la valoració dels
rendiments s’han utilitzat els valors de la taula 34.

DQO
DBO5
MES
NTK
Pt
Coliformes fecals
T

Biodisc

Llacunatge

70-90
85-99
85-99
50-90
15-70
90

70-85
70-95
75-95
30-80
8-30
85

Fangs activats
d’aeració
perllongada
70-90
80-98
70-90
8-50
25-35
99

Tractament
fisicoquímic
60-75
50-75
65-90
10-20
85-95
99

aula 34. Percentatges d’eliminació de cada contaminant per als diferents mètodes de depuració. Font:
“Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades. Criterios de selección” de Ramon Collado.

b) Estabilitat: és important que la EDAR tingui certa estabilitat en el tractament de
les aigües pel que fa al canvi de les condicions tant atmosfèriques o temporals
com de cabals i càrregues de l’afluent. Doncs es infraestructures de depuració
d’aigües estan pensades per funcionar sota unes condicions de projecte, però en
la realitat sovint funcionen sota una condicions molt variables.
Per tenir en compte l’estabilitat de l’EDAR, s’han considerat els efectes que
poden produir variacions en els següents paràmetres:
Temperatura
Terbolesa de l’afluent
Cabal i càrrega de l’afluent
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De forma global els processos més estables son els d’aplicació al terreny,
processos de biopel·lícula y tractaments convencionals. Els més inestables son
els tractaments primaris i sistemes de llacunatge.
L’estabilitat respecte la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència en
el grau de depuració, essent el llacunatge un cop més, el procés més sensible als
efectes de la temperatura.
Els sistemes mantenen una millor qualitat de l’efluent malgrat variacions
importants en els paràmetres anteriors són els processos d’aplicació al terreny.
Els de pitjor qualitat son els primaris, llacunatge i processos fisicoquímics. Els
processos biopel·lícula y tractament convencional (excepte fisicoquímic), es
troben en un punt intermedi.
Els més estables enfront a variacions de cabal i càrrega son els sistemes
d’aplicació al terreny. Amb aquestes variables també resulten molt estables els
processos de llacunatge i fisicoquímic. Els processos de biopel·lícula i
convencionals (fangs activats) ocupen una situació intermèdia.
c) Capacitat d’ampliació: aquest criteri té en compte la facilitat de cada sistema de
depuració per fer front a possibles ampliacions requerides en un futur.
Per la determinació d’aquest criteri s’han tingut els següents aspectes:
Reserva de superfície
Equips
Facilitat d’execució
Criteris ambientals:
En aquest grup de criteris s’han considerat:
a) Impactes ambientals: té en compte les que produeix cada tipus de sistema de
depuració i que afecten el medi i la població que l’envolta. Aquests impactes
seria recomanable reduir‐los al màxim possible. Per aquest motiu es té en
compte un criteri que agrupa els diversos tipus d’impacte ambiental que es
poden produir.
Els diferents impactes avaluats són els següents:
Molèstia d’olors
Molèstia de sorolls
Molèstia d’insectes
Integració a l’entorn
Riscos per la salut
Efectes sobre el sòl
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L’avaluació de cadascun d’aquests impactes es realitza coneixent el procés que
cada tractament necessita i per l’experiència pràctica extreta de la bibliografia
(Collado, R. (1992) i Hernández. A (1991)).
b) Producció de fangs: aquest criteri avalua l’excés de producció de fangs de cada
sistema de tractament. Els fangs són un residu de l’activitat de les EDARs, i
requereixen un tractament degut al seu potencial contaminant. El cost del
tractament dels fangs depenen de l’aplicació que se’ls vulgui donar, però sempre
és important reduir‐los al mínim, ja que el cost del seu tractament pot acabar
resultant elevat.
Els sistemes on es produeix una major quantitat de fangs són el de fangs activats
i sobretot el tractament fisicoquímic. En alguns tractaments previs com la fossa
sèptica o el tanc Imhoff, la producció és similar a la de sistemes de llacunatge,
però aquests últims presenten l’avantatge que degut a les seves grans
dimensions, poden emmagatzemar els fangs durant períodes suficientment llargs
de temps com per què aquests s’acabin mineralitzant. D’aquesta manera es
possibilita la seva evacuació cada cert número d’anys.
6.3.2 Pes específic dels criteris estudiats
Tal i com es pot comprovar en la taula 35, per a l’elecció del sistema de tractament s’ha
considerat que els criteris tècnics tenen una gran importància, donant‐los un pes relatiu
del 60%. Dins els criteris tècnics el rendiment és el més important amb un 40%. Pel que
fa als criteris econòmics se’ls ha donat un pes del 25%, repartit a parts iguals entre els
tres criteris que en formen part. I Finalment, els criteris ambientals tenen un pes del
15%. A més també s’inclouen les valoracions escollides per a cada alternativa en
cadascun dels criteris.
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CRITERIS

PES (%)

ECONÒMICS

25

Superfície necessària
Explotació i manteniment

VALORACIÓ
ALT 1

ALT 2

ALT 3 ALT 4

9
10

0,5

0,9

0,9

0,8

Simplicitat d'explotació

2

0,6

0,5

0,2

0,4

Personal qualificat necessari

3

0,7

0,5

0,4

0,5

Controls necessaris

2

0,7

0,6

0,4

0,4

Flexibilitat del sistema

3

0,8

0,8

0,8

0,9

Construcció

6

Moviments de terres

2

0,5

1

0,8

0,9

Obra civil

2

0,8

0,6

0,5

0,5

Equips electromecànics

2

0,8

0,5

0,3

0,5

TÈCNICS

60

Rendiment

40

DBO5

10

0,7

0,9

0,6

1

DQO

5

0,8

0,75

0,65

0,9

SS

10

0,8

0,8

0,75

0,95

N

5

0,5

0,6

0,15

0,9

Pt

5

0,25

0,2

0,9

0,6

Coliformes fecals

5

1

0,85

1

0,9

Estabilitat

15

Temperatura

5

0,5

0,5

0,7

0,5

Terbolesa de l'afluent

5

0,5

0,5

0,2

0,7

Cabal i càrrega de l'afluent

5

1

0,3

1

1

Capacitat d'ampliació

5

Reserva de superfície

2

0,5

0,9

0,7

1

Equips

1,5

0,7

0,7

0,8

0,5

Facilitat d'execució

1,5

0,8

0,7

0,8

0,6

AMBIENTALS

15

Impactes ambientals

12

Molèsties d'olors

2

0,8

0,8

0,5

0,8

Molèsties de sorolls

2

0,5

0,9

0,9

0,7

Molèsties d'insectes

2

0,5

0,9

1

1

Integració en l'entorn

2

0,7

0,4

0,4

0,4

Riscos per la salut

2

0,7

1

1

1

Efectes sobre el sòl

2

0,5

1

1

1

Producció de fangs

3

1

0,6

0,1

0,5

TOTAL

100

Taula 35. Pesos específivs dels criteris i valoracions obtingudes per aquests en cada alternativa en la selecció del
mètode de depuració.
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6.3.3 Matriu d’anàlisis multicriteri
Tot seguit es mostra la taula 36 amb les valoracions de cada alternativa per a cada criteri
ponderades amb els pesos respectiu, i la valoració global de cadascuna de les
alternatives.

CRITERIS

PES (%)

VALORACIÓ
ALT 1
15,8

ALT 2
18,4

ALT 3
16,1

ALT 4
16,8

8,1
6,1

8,1
4,8

7,2
5,8

ECONÒMICS

25

Superfície necessària
Explotació i manteniment

9

10

4,5
7,1

Simplicitat d'explotació

2

1,2

1

0,4

0,8

Personal qualificat necessari

3

2,1

1,5

1,2

1,5

Controls necessaris

2

1,4

1,2

0,8

0,8

Flexibilitat del sistema

3

2,4

2,4

2,4

2,7

Construcció

6

4,2

4,2

3,2

3,8

Moviments de terres

2

1

2

1,6

1,8

Obra civil

2

1,6

1,2

1

1

Equips electromecànics

2

1,6

1

0,6

1

TÈCNICS

60

41

39,4

40,3

50,65

Rendiment

40

27,75

29

27

36

DBO5

10

7

9

6

10

DQO

5

4

3,75

3,25

4,5

SS

10

8

8

7,5

9,5

N

5

2,5

3

0,75

4,5

Pt

5

1,25

1

4,5

3

Coliformes fecals

5

5

4,25

5

4,5

Estabilitat

15

10

6,5

9,5

11

Temperatura

5

2,5

2,5

3,5

2,5

Terbolesa de l'afluent

5

2,5

2,5

1

3,5

Cabal i càrrega de l'afluent

5

5

1,5

5

5

Capacitat d'ampliació

5

3,25

3,9

3,8

3,65

Reserva de superfície

2

1

1,8

1,4

2

Equips

1,5

1,05

1,05

1,2

0,75

Facilitat d'execució

1,5

1,2

1,05

1,2

0,9

AMBIENTALS

15

10,4

11,8

9,9

11,3

Impactes ambientals

12

7,4

10

9,6

9,8

Molèsties d'olors

2

1,6

1,6

1

1,6

Molèsties de sorolls

2

1

1,8

1,8

1,4

Molèsties d'insectes

2

1

1,8

2

2

Integració en l'entorn

2

1,4

0,8

0,8

0,8

Riscos per la salut

2

1,4

2

2

2

Efectes sobre el sòl

2

1

2

2

2

Producció de fangs

3

3

1,8

0,3

1,5

TOTAL

100

67,2

69,6

66,3

78,75

Taula 36. Matriu d’anàlisi multicriteri per a la selecció del mètode de depuració.
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6.4 Anàlisi de sensibilitat
Igual que en la selecció de la ubicació de la EDAR, en aquest últim estudi multicriteri
també és convenient fer un anàlisi de sensibilitat de l’estudi multicriteri. El procediment
seguit serà el mateix que en l’anàlisi de sensibilitat de la ubicació de la EDAR. Es
realitzen tres hipòtesis diferents de càlcul, augmentant en cadascuna d’elles el pes
específic d’un dels criteris en un 10% i disminuint els altres un 5%. Finalment comparar
com varien les valoracions globals de cadascuna de les alternatives.
Els pesos específics de cadascuna de les hipòtesis de càlcul s’exposen a la taula 37, i els
resultats obtinguts després de realitzar aquest anàlisi es mostren en la taula 38.
Criteri econòmic
25
35
20
20

Hipòtesi inicial
Hipòtesi nova 1
Hipòtesi nova 2
Hipòtesi nova 3

Criteri tècnic
60
55
70
55

Criteri ambiental
15
10
10
25

Taula 37. Pesos específics de cada criteri en les hipòtesis de càlcul de l’anàlisi de sensibilitat

Hipòtesi inicial
Hipòtesi nova 1
Hipòtesi nova 2
Hipòtesi nova 3

Alternativa 1
67,2
66,64
67,41
67,56

Alternativa 2
69,6
69,74
68,55
70,50

Alternativa 3
66,3
66,08
66,50
66,32

Alternativa 4
78,75
77,48
80,07
78,70

Taula 38. Puntuació de cadascuna de les alternatives amb les diferents hipòtesis

Com es pot comprovar en la taula 38, l’alternativa 4, que correspon al sistema de
tractament de fangs activats amb aeració perllongada, continua sent la més ben valorada
en totes les hipòtesis de càlcul. Els resultats obtinguts en l’anàlisi multicriteri no varien
substancialment.

6.5 Conclusió
Com es pot observar tant el l’estudi multicriteri com en l’anàlisi de sensibilitat,
l’alternativa idònia pel municipi de Duesaigües és un sistema de tractament de fangs
activats amb aeració perllongada.
En l’anàlisi multicriteri es pot observar que la resta d’alternatives (llacunatge, biodisc, i
tractaments fisicoquímics), obtenen puntuacions molt similars entre elles. Però sempre
queden valorades entre 8 i 12 punts per sota.
Finalment comentar que el fet que aquest sigui un dels sistemes més utilitzats per a
municipis petits, probablement propiciï una millor acceptació del projecte per part de la
població.

7. RESUM
Tot seguit s’exposen les decisions preses en funció dels resultats obtinguts en cadascuna
de les etapes de l’estudi multicriteri.
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1) La millor alternativa en quan a la solució general al problema que representa
l’abocament de les aigües residuals del municipi de Duesaigües al Barranc Reial
i al Barranc dels Masos, és la construcció d’una EDAR independet pel municipi
de Duesaigües.
2) La millor ubicació per a la futura EDAR de Duesaigües, és una parcel·la situada
al costat del nucli urbà de Duesaigües, just a sobre del punt on conflueixen el
Barranc Reial i el Barranc dels Masos (veure figura 5).
3) El sistema de depuració idoni per la futura EDAR de Duesaigües és el sistema
de fangs activats d’aeració perllongada, molt utilitzat i amb molt bona
acceptació en petites comunitats, com és el cas de Duesaigües.
Així doncs, al llarg de tots els seus documents, aquest projecte desenvolupa una EDAR
amb les característiques i ubicació explicades.
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1. INTRODUCCIÓ
En aquest annex s’explica detalladament el sistema de depuració adoptat: fangs activats
d’aeració perllongada. La majoria de càlculs necessari per al dimensionament de la
EDAR no es troben en aquest annex, sinó en els respectius annexos específics de la
memòria.

2. OBJECTIUS
Com es desprèn de la introducció, l’objectiu del present annex és la descripció
qualitativa i quantitativa del sistema de depuració escollit per a la futura EDAR i
col·lectors en alta del municipi de Duesaigües.

3. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE TRACTAMENT
Per al nou tractament de les aigües residuals de Duesaigües es preveu l’ús d’un sistema
biològic de fangs activats d’aeració perllongada.
Tot seguit s’exposen els punts forts d’aquest sistema de tractament, els avantatges que
suposa la seva utilització per a la futura EDAR de Duesaigües, i es comprova que
compleix els requisits establerts per a l’efluent.
Un del principals avantatges d’aquest sistema de depuració és el baix cost de
construcció, operació i manteniment de les seves instal·lacions, degut principalment al
fet que el sistema consta de pocs processos. El tipus de procés estarà dissenyat per
permetre a l’operador de la planta, determinar i ajustar fàcilment el nivell d’aireig, el
coeficient de retorn dels fangs, i les addicions químiques en cas de ser aquestes
necessàries.
Per al sistema d’aireig s’utilitzarà un mètode altament efectiu com és la combinació de
difusors i agitadors, creant així un flux inclinat de bombolles que, degut al major
recorregut, augmentaran l’eficiència del sistema. El fet de disposar de bufadors i
difusors, en lloc de rotors o turbines superficials, per a subministrar l’oxigen al sistema
d’aireig, reduirà en certa manera, l’impacte atmosfèric que es pugui produir. Finalment,
els nivells de soroll en l’entorn no seran importants, ja que a més de trobar-se dins una
sala, els bufadors aniran equipats amb les corresponents cabines d’insonorització.

4. DISSENY DEL SISTEMA DE TRACTAMENT
4.1 Procés de tractament
Pel tractament de les aigües residuals del nucli urbà de Duesaigües, es dissenya uns
sistema de tractament biològic de fangs activats d’aeració perllongada. Els punts bàsics
del tractament s’exposen a continuació:
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1) Pretractament inicial que consistirà en un procés d’eliminació de sòlids gruixuts
i sòlids fins.
2) Seguidament, realització d’un tractament biològic que consisteix en l’aportació
d’oxigen, possibilitant així l’oxidació de la matèria orgànica de l’aigua. Aquest
procés anirà seguit d’un altre de decantació dels flòculs formats durant
l’oxidació de la matèria orgànica, donant llocs als fangs secundaris.
3) Del decantador surt per una banda l’aigua clarificada, i per l’altra els fangs
secundaris obtinguts en el decantador. Una part dels fangs entrarà en un sistema
de recirculació que té com a objectiu el manteniment de la població bacteriana, i
la part restant es purgarà i s’abocarà a una sitja d’emmagatzematge, des d’on es
portaran a una planta preparada pel seu tractament1.
4) L’aigua tractada es retornarà al medi en el punt d’abocament, situat a la
confluència entre el Barranc dels Masos i el Barranc Reial.
Cal comentar que alguns dels elements de la planta es trobaran duplicats, ja que
d’aquesta manera s’evitarà haver d’aturar el tractament en períodes d’ajustos,
reparacions, o manteniment.
Tot seguit s’exposa un esquema de la distribució de la planta depuradora prevista pel
municipi de Duesaigües, que es pot trobar amb més detall als plànols corresponents.

3

2
4

8

1-2
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Edifici de control i de bufadors
Sitja d’emmagatzematge de fangs
Bombes centrífugues
Planta biològica compacta:
reactor + decantador secundari
Pretractament
Estació de bombament
Obra d’arribada i desbast de
gruixuts
Obra de sortida

Figura 1. Esquema de distribució de la planta depuradora prevista pel municipi de Duesaigües. Font: elaboració
pròpia

1

El tractament dels fangs consisteix en processos d’espessiment i deshidratació, que tenen l’objectiu de
reduir el potencial contaminant dels fangs i aconseguir a un compost final apte per ser utilitzat com a
fertilitzant. La superfície necessària per a la seva implantació i la baixa producció de fangs degut a la
mida relativament reduït de la EDAR, fan que no sigui rentable la instal·lació d’aquesta línia de
tractament de fangs a Duesaigües, i que per tant aquests s’hagin d’emmagatzemar i transportar a la planta
de tractament de fangs. Les plantes de tractament més pròximes a Duesaigües són les de Reus (gestionada
per l’Ajuntament de Reus) i la de Vila-Seca i Salou (gestionada per l’ACA).
Autor: Arnau Torra Trepat
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En la taula 1 s’exposa el tractament seguit per les aigües residuals.

LÍNIA D’AIGUA
Arribada de l’aigua i pretractament
Pou d’arribada i desbast de gruixuts
Cabal màxim disseny: 26,17 m3/h
Pou de bombament
Cabal màxim disseny: 26,17 m3/h
Bombes instal·lades: 2 unitats + 1 reserva
Desbast de fins + bypass
Cabal màxim disseny: 26,17 m3/h
Separació entre barrots del tamís: 1 mm

TRACTAMENT BIOLÒGIC
Reactor biològic
Cabal mig disseny: 5,23 m3/h
Cabal màxim disseny: 15,70 m3/h
Volum total: 152,27 m3
Decantació secundària
Cabal mitjà disseny: 5,23 m3/h
Cabal màxim disseny: 14,94 m3/h
Volum : 53,57 m3
Mesura de cabal
Cabalímetres instal·lats: 1 unitat
Obra de sortida
Cabal mitjà disseny: 5,23 m3/h
Cabal màxim disseny: 26,17 m3/h

LÍNIA DE FANGS
Bombament de fangs
Recirculació de fangs
Cabal mitjà recirculació: 3,6 m3/h
Cabal màxim recirculació: 10 m3/h
Bombes instal·lades: 1 unitat
Purga de fangs
Cabal fangs secundaris extrets: 0,16 m3/h
Edat mitja dels fangs: 17 dies
Tractament de fangs
Emmagatzemament
Volum de la sitja d'emmagatzemament de fangs: 64 m3

LÍNIES AUXILIARS
Producció d’aire de procés
Nombre de bufadors: 1 unitat + 1 unitat reserva
Nombre de difusors : 12 unitats
Taula 1. Procés de tractament de les aigües residuals

Seguidament s’exposa un esquema del sistema de funcionament complet de la EDAR,
on s’ubiquen cadascun dels elements del sistema de tractament que apareixen en la taula
anterior.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 2. Esquema del sistema del sistema de funcionament complet de la EDAR

Autor: Arnau Torra Trepat
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4.2 Dades de disseny de la línia d’aigua
4.2.1 Pou d’arribada
El pou de gruixuts serà el primer element de l’EDAR. Aquest element és el punt
d’arribada del col·lector en alta, que recull les aigües residuals del poble, al mòdul de
pretractament.
En el pou d’arribada també es disposarà el sobreeixidor general de l’EDAR, a més
estarà comunicat amb el següent element de l’EDAR (el pou de bombament) mitjançant
un passamur.
Generalment el segon element d’una EDAR després del pou o arqueta d’arribada, és el
pou de gruixuts. Aquest és un element la funció del qual és decantar els elements mes
grossos que transporta l’aigua per acció de la gravetat, evitant així que aquest puguin
malmetre el sistema de bombament. En el cas d’aquesta EDAR, degut al cabal de
tractament realativament baix, no serà necessari aquest element, sinó que es col·locarà
una cistella de desbast d’extracció manual de 50 mm de llum. D’aquesta manera
s’evitaran despeses en sistemes innecessaris.
Tot seguit es mostren figures amb esquemes i imatges d’aquests sistemes de desbast de
gruixuts:

Figura 1. Esquema d’un pou de gruixuts.
Font: www.consorcioaa.com

Figura 2. Imatge d’una cistella de desbast.
Font: HUBER Technology

4.2.2 Pou de bombament
El pou de bombament és la instal·lació encarregada d’elevar les aigües residuals (un cop
ja han passat pel pou de gruixuts) a una cota suficient per tal que la resta de processos
de la línia d’aigua es puguin desenvolupar per gravetat.
Es preveu realitzar el bombament en cambra partida, amb l’objectiu de facilitar les
tasques de manteniment. D’aquesta manera es podrà aïllar qualsevol de les bombes
mitjançant una comporta, quan s’estiguin realitzant tasques de manteniment.

Autor: Arnau Torra Trepat
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El pou de bombament estarà al costat del pou de gruixuts. La comunicació entre ambdós
serà amb dues finestres protegides amb reixa de gruixuts. Com ja s’ha comentat
disposarà del mateix sobreeixidor d’emergència que el pou de gruixuts.
Hi haurà tres bombes, 2 per treballar normalment i una altra de reserva. S’ha de poder
bombar el cabal màxim de pretractament de 26,17 m3/h.
En l’annex 10, “Dimensionament del procés” s’exposen amb més detall les
característiques i explicacions referents a les bombes.

Figura 3. Imatge d’un pou (o cambra) de bombament 2. Font: Hideco. Equips i tractaments d’aigua

4.2.3 Pretractament
Desbast de gruixuts
Tot i incloure el desbast de gruixuts en el pretractament, l’element encarregat de
realitzar aquesta operació es troba just després del pou d’arribada i abans del pou de
bombament, per tal d’evitar que els sòlids gruixuts malmetin les bombes. El sistema
consisteix en un cistell extraïble de desbast amb una llum de 50 mm.
Desbast de fins
El desbast de fins és el procés encarregat d’eliminar de l’aigua les partícules de mida
superior a 1 mm. Per això es disposaran 2 canals: 1 per assolir el cabal màxim de
tractament (26,17 m3/h) i un altre de bypass.
En aquests canals s’instal·laran els elements mecànics de desbast. L’aigua arribarà per la
canonada d’impulsió provinent del pou de bombament, i la sortida comunicarà amb el
reactor.

2

Les parets inclinades faciliten el manteniment i dificulten la sedimentació en zones on la recollida i
neteja podria ser complicada.
Autor: Arnau Torra Trepat
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El sistema de desbast consistirà en un tamís amb un pas d’1 mm, i un dispositiu de
neteja automàtica. Per al canal de bypass es situarà una reixa de 20 mm de pas amb
neteja manual. El sistema disposarà d’un cargol transportador-premsa per als residus
dels tamisos i d’un contenidor annex de 600 l per dipositar-los.
Tot seguit es descriuen els elements més importants del mètode:
Tambor filtrant: està construït amb acer inoxidable, i està dotat de perfils en
forma de cunya que li proporcionen un efecte autonetejant. Les partícules de
mida superior al pas de criva (1 mm), queden retingudes en la superfície on són
eliminades per una rasqueta expulsora.
Grup motriu: és un grup motorreductor instal·lat en un lateral de l’aparell que
l’encarregat d’accionar el tambor filtrant. Segons les necessitats, es pot equipar
amb una o dues velocitats de gir, augmentant així la capacitat de filtració.
Bastidor: recinte construït amb xapa metàl·lica, a l’interior del qual es troba el
tambor filtrant, i que a la vegada, suporta el grup motriu. La seva construcció
implica la formació de dos recintes independents: un de superior on
s’emmagatzema el fluït entrant, i un altre inferior on es recull el líquid ja
tamisat.
Sistema d’eliminació de residus: com s’ha comentat, consisteix en una rasqueta
expulsora que frega constantment amb el tambor filtrant, arrancant així els
residus adherits a la malla, que al seu torn s’aboquen en una cinta cargol
transportador-premsa.
Sistema de neteja: unes boquetes situades a l’interior del tambor efectuen la
neteja de la malla mitjançant aigua a pressió, que desplaça els residus adherits
cap a l’exterior, i s’evacua juntament amb l’aigua tamisada.

Autor: Arnau Torra Trepat
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TAMBOR FILTRANT

RASQUETA

BASTIDOR METÀL·LIC
Figura 4. Imatge on s’observen el tambor filtrant el bastidor metàl·lic i la rasqueta
Figura 5. Cargol transportador-premsa que aboca els sòlids directament en un contenidor annex

4.2.4 Absència de decantació primària
En el projecte constructiu de l’estació depuradora del nucli urbà de Duesaigües s’opta
per no incloure decantació primària. A continuació es justifica la decisió mostrant
informació exposant els avantatges i inconvenients d’incloure aquesta part del
tractament en depuradores com la del present projecte.
El fet de dotar la depuradora d’un sistema de decantació primària no depèn de la mida
de la planta, sinó del tipus de tractament biològic adoptat, donant-se la paradoxa que és
fàcil trobar plantes amb càrregues molt diferents sense sistema de decantació primària.
En canvi no s’eliminarà mai aquest procés en plantes amb un sistema de depuració
“convencional”, ja que la decantació primària sempre és obligada quan posteriorment
s’aboquen les aigües en terreny per a reg o quan s’utilitza un sistema biològic de llits
bacterians.
Per determinar la idoneïtat de la decantació primària cal tenir en compte els següents
factors:
Aconseguir el major grau de depuració possible.
Tipus de tractament de fangs adoptat en la depuració.
Quan el tractament de fangs es realitza de manera conjunta amb el tractament de l’aigua
(és el cas del sistema de fangs activats amb aeració perllongada) no té sentit l’adopció
de la decantació primària. En el supòsit d’adoptar un decantador primari en aquests
casos, s’estarien extraient els sòlids sedimentables de l’aigua, i posteriorment s’haurien
de tornar a introduir per al seu tractament amb el procés d’aeració perllongada.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Quan el sistema de tractament de fangs activats és independent de l’aigua, però de tipus
aerobi (similar al tractament biològic de l’aigua), no s’observen avantatges significatius
amb la decantació primària. Les úniques diferències són que en aquest cas seria
d’esperar una reducció dels problemes d’explotació en el tractament biològic, i el fet
que donada una fallada d’aquest, s’abocaria al medi aigua decantada enlloc d’aigua
bruta.
La decantació primària en general constitueix un element bàsic del tractament
fisicoquímic, però no del sistema de fangs activats d’aeració perllongada. A continuació
es presenta una llista amb avantatges i inconvenients de l’omissió de decantació
primària en el present projecte:
AVANTATGES
Major simplicitat d’operació de la planta.
Homogeneïtat en la qualitat del fang.
Eliminació del fang en un sol punt.
Eliminació de males olors en entrar l’aigua directament al tanc d’aireig, si les aigües arriben en
condicions sèptiques.
Millora de la sedimentabilitat del fang activat.
Augment de la capacitat d’absorció de puntes de càrrega, degut al major contingut de fangs en el tanc
d’activació.
Pot evitar el tractament de fang a la planta ,cas de llacunatges, o bé el seu transport a un punt exterior de
tractament o eliminació.
Millora els sistemes amb llargs períodes d’aireig, amb digestió aeròbia principalment, en climes temperats
i càlids.
L’emmagatzemament de fangs en el tanc d’aireig no produeix olors fins a la seva extracció.
Estalvi econòmic d’un 70% en primera inversió, i d’un 57% en manteniment i explotació.

INCONVENIENTS
Major consum energètic en el procés biològic per fangs activats
Menor producció de gas a la planta
Perill de formació de sedimentacions en el dipòsit d’aireig
Possibilitat de formació de fangs flotants en el decantador secundari
Capacitat d’espessiment més reduïda del fang en alguns casos
S’elimina un element de regulació hidràulica i de càrrega a la depuradora, en front a cabals punta i cabals
de pluja en els sistemes unitaris
Es pot reduir la capacitat d’espessiment dels fangs que es porten posteriorment a digestió
Taula 2. Avantatges i inconvenients de l’omissió de decantació primària.

Atenent a la taula anterior, i tenint en compte el sistema de tractament escollit per la
futura EDAR del nucli urbà de Duesaigües (fangs activats d’aeració perllongada) i que
es tracta d’una planta de baixa càrrega, es pot concloure que no és necessari disposar de
decantació primària. En aquesta decisió pesen molt la major simplicitat d’operació, i el
gran estalvi econòmic en la inversió inicial i els costos de manteniment i explotació.
4.2.5 Reactor biològic
El reactor biològic es construirà de forma compacta (anular), de forma cilíndrica, i
concèntric amb el decantador també cilíndric. L’objectiu és aprofitar la geometria del
decantador secundari per construir-hi al voltant el circuit carrousel per on circularan les
aigües. D’aquesta manera, el circuit d’oxidació queda integrat i es redueix de manera
considerable l’espai ocupat.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Aquest sistema compacte és rendible per poblacions de fins a 2500 habitants
equivalents. Té un alt rendiment, i és especialment eficient en emplaçaments on es
vulgui minimitzar l’impacte visual que una depuradora ocasiona. L’estalvi important
d’espai que suposa, també té influència en els aspectes econòmics, especialment en
situacions en què sigui convenient reduir els moviments de terres i excavacions
necessàries degut a la resistència del terreny (com és el cas de Duesaigües).
Les dimensions unitàries són 4 m d’altura útil i un diàmetre interior de 8,4 m, cosa que
significa un volum útil de 152,27 m3.
Dins dels reactors biològics es produirà gran part del procés biològic anomenat de fangs
activats, que consisteix en ajudar a crear un cultiu biològic format bàsicament per
microorganismes agrupats en flòculs (fangs activats).
Per arribar a un equilibri entre la càrrega orgànica a eliminar (que es preveu de 352,94
mg/l de DBO5 a l’entrada) i la quantitat de microorganismes existents en el reactor, serà
imprescindible que la població bacteriana tingui un determinat nivell de concentració de
sòlids. La concentració de Sòlids en Suspensió en el Licor Mixt3 (MLSS) es preveu que
serà de 3,5 kg/m3, la carrega màssica sobre els sòlids totals del sistema serà de 0,08 kg
DBO5/kgMLSS/dia, i la càrrega volumètrica serà de 0,3 kg DBO5/m3/dia.
El recinte d'aireig o reactor biològic, s'alimentarà amb l'aigua residual a depurar,
procedent del pretractament (pou de gruixuts). Per mantenir el procés, es precisarà la
quantitat d'oxigen necessària per degradar la matèria orgànica. Aquest oxigen serà
subministrat per un sistema d'aireig, que alimentarà unes xarxes de difusors instal·lades
en el fons dels reactors. L'aire, en contacte amb l'aigua i en forma de microbombolla,
transmetrà gran part de l'oxigen necessari a la massa d'aigua residual.
Per tal d'evitar un malbaratament d'energia elèctrica, la planta estarà dotada de sistemes
de control a temps real que, de forma instantània, indicaran el nivell d'oxigen dissolt en
la massa d'aigua del reactor. A partir del coneixement d'aquesta dada, i de forma
automàtica, els equips d'aireig ajustaran la quantitat d’aire subministrat en cada moment
a les necessitats de la massa d’aigua, evitant així el consum innecessari d’energia. Per
poder fer funcionar aquest sistema serà necessària la instal·lació d’una sonda de mesura
d’oxigen dissolt a la línia d’aigua.
A l'interior del reactor cilíndric s'instal·larà un agitador d’hèlix ràpid de 3 kW de
potència per agitar el tanc d’aireig. Les necessitats d'oxigen per al tanc d’aireig són de
3,49 kg O2/h, que s'aconseguiran mitjançant 2 equips bufadors de 1,84 m3/min cada un
(1 per aireig i 1 de reserva) i 3 kW de potència unitària, governats tots ells per la sonda
d'oxigen dissolt situada a l'interior del reactor biològic.
L’aire entrarà a la sala de bufadors per un laberint d’aïllament acústic de 0,40x0,40 m.
La sortida també es farà per un laberint situat en el costat oposat de la sala, però que
compta a més amb un extractor rotatiu d’aire, capaç d’extreure 2000 m3/h.
D’altra banda, en un extrem de la sala de bufadors hi ha un grup de pressió amb calderí
que serveix per donar pressió a l’aigua de servei.
3

El licor mixt o mescla és la mescla formada per l’aigua residual, els fangs activats i l’oxigen dissolt en el
reactor.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 6. Imatge del reactor biològic i el tanc de decantació secundària de la EDAR de La Pobla de Mafumet. Font:
www.erhtec.com.

4.2.6 Decantació secundària
El procés de decantació secundària es du a terme en un tanc concèntric al reactor
biològic, per tant, es compta amb una tremuja de decantació estàtica de gravetat amb un
diàmetre útil de 4 m.
El disseny contempla, en temporada alta, unes velocitats ascensionals de 0,35 m/h a
cabal mig i un temps de retenció hidràulica de 10,24 h. El volum unitari triat per aquest
decantador és de 53,57 m3 amb una superfície total de decantació de 15,08 m2.
El licor mescla provinent del reactor biològic és conduït al recinte de decantació
secundària, mitjançant una canonada que condueix les aigües i el fang al centre del
decantador, dins una campana deflectora que facilita la decantació i evita que els fangs
surtin amb l’aigua clarificada.
Dins del decantador hi ha una canonada que pren part dels fangs de la seva part baixa i
els transporta a l’arqueta de recirculació i purga de fangs. El cabal de fangs a recircular
és de 3,6 m3/dia, que representa un 95,8 % del total de fangs produïts.
També es disposa d’un sistema per a recollir els sobrenedant que consta d’un pont
rascador mòbil, i d’una canonada que els envia a una arqueta prevista d’un sistema de
bombament que els acaba abocant a la sitja de fangs. El pont mòbil està format per una
passarel·la d’acer galvanitzat, de 0,8 m d'amplada i 3,3 m de llargada, que passa pel
centre del tanc fins a l’arqueta de repartiment. Té una superfície útil de tràmex per a
realitzar les tasques de manteniment i neteja del tanc d’aireig i el decantador, i tasques
de repartiment i la mesura del cabal. A més, també hi ha una vàlvula d’equilibri o
d’ompliment de pont, que s’utilitza en el moment de la posta en marxa de l’element, per
evitar sobrepressions en omplir el tanc d’aireig i el decantador.

Autor: Arnau Torra Trepat
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L’arqueta de recirculació i extracció de fang consta de 3 bombes submergibles. Dos
d’elles (1+1 de reserva) s’utilitzen per la recirculació i permeten bombar un cabal de 20
m3/h a una alçada de 4 m. La bomba restant és destinada per la purga de fangs i permet
bombar un cabal de 20 m3/h i una alçada de 6 m.
L’aigua clarificada surt per la part superior del decantador a través d’una canonada de
15 mm de diàmetre fins una arqueta annexa.
4.2.7 Sortida d’aigua tractada
Aquesta arqueta se situa annexa al tanc d’aireig. Aquí arriba la canonada amb l’aigua
tractada en el procés de depuració. En aquesta arqueta es col·loca una canonada amb
una vàlvula de peu amb reixeta de 2” que capta l'aigua de servei a la utilització
industrial i la neteja, i que connecta amb un grup de pressió amb calderí situat en un
extrem de la sala de bufadors.
El col·lector de sortida de la planta és de formigó i té un diàmetre de 400 mm. A aquest
col·lector se li afegeix el col·lector del bypass del repartiment, i més endavant el de
bypass del pou d’elevació. Finalment el col·lector surt de les instal·lacions de l’EDAR i
retorna les aigües clarificades al Barranc dels Masos.

4.3 Bombament de fangs i sitja d’emmagatzematge
Els fangs provinents de la purga de fangs que es fa a l’arqueta de recirculació i purga, es
concentren en una sitja fabricada amb formigó armat. La sitja té forma cilíndrica, amb
una base circular de 2,6 m de radi, i amb una alçada útil de 4 m. Tot plegat li confereix
un volum útil de 64 m3, fet que suposa un temps de residència de 407,47 hores en
temporada alta. La concentració de sortida de fangs es preveu de 35 kg SSLM/m3.

Autor: Arnau Torra Trepat
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1. INTRODUCCIÓ
A més de la descripció del sistema de tractament adoptat (fangs activats d’aeració
perllongada) descrita en l’annex 9 “Descripció del sistema de depuració”, cal
dimensionar les instal·lacions de l’EDAR del nucli urbà de Duesaigües.
Els resultats obtinguts en aquest annex seran la base a partir de la qual es
desenvoluparan els annexos 12, 13 i 16, que corresponen a “Càlculs hidràulics”,
“Càlculs estructurals” i “Explotació i manteniment”.

2. OBJECTIUS
L’objectiu d’aquest annex és el dimensionament del procés de depuració d’una manera
òptima a partir dels cabals i carregues contaminants de disseny, i de les característiques
que ha de complir l’efluent en sortir de la planta, tots ells definits en l’annex 7 “Bases
de disseny”.

3. DADES DE DISSENY
3.1 Afluent
En la taula 1, s’exposen les principals característiques de l’afluent de la planta
depuradora, pel que fa a cabals i càrregues contaminants.
POBLACIÓ
739 habitants

Població eq. fixa+estacional

CABALS DE DISSENY
Cabal mig diari
Cabal mig
Cabal punta
Cabal dilució
Cabal mínim (0,5QMH)
Cabal màxim pretractament EDAR (5QMH)
Cabal màxim tractament biològic (3QMH)

125,63 m3/dia
5,23 m3/h
14,94 m3/h
26,17 m3/h
2,62 m3/h
26,17 m3/h
15,70 m3/h

CÀRREGUES CONTAMINANTS DE DISSENY
Paràmetre
DBO5
DQO
MES
NTK
P

Càrrega contaminant
(kg/dia)
44,34
88,68
66,51
8,87
2,22

Concentració (mg/l)
352,94
705,88
529,41
70,59
17,65

Taula 1. Resum dels paràmetres de disseny de l’afluent.
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Com es pot veure tots els cabals de disseny estan obtinguts en temporada alta (estiu).
Pels càlculs dels cabals admissibles tant de pretractament com del reactor biològic,
s’han seguit les recomanacions de Metcalf-Eddy, on es pot apreciar que pels valors de
població previstos per l’any horitzó de disseny són 5 pel cabal màxim de pretractament i
3 pel del reactor biològic.
Els resultats més importants pel que fa a cabals mitjos d’entrada i els cabals màxims
admissibles es resumeixen en la taula següent:

Cabal mig d’entrada
Cabal màxim
admissible

Unitats Pretractament
m3/h
5,23
3
m /dia
125,63
3
m /h
26,17
3
m /dia
628,08

Reactor biològic
5,23
125,63
15,70
376,8

Taula 2. Cabals de disseny pel sistema de pretractament i pel reactor biològic

3.2 Efluent
De la mateixa manera que en l’apartat anterior, en la taula 3 es resumeixen les
concentracions límit de cada tipus de contaminant, exigides a l’efluent de la EDAR,
segons la Directiva Marc de l’Aigua (DMA).
Contaminant
DBO5 (mg/l)
DQO (mg/l)
SS (mg/l)
NTK (mg/l)
P (mg/l)

Hivern (temporada baixa)
≤25
≤125
≤35
≤15
≤2

Estiu (temporada alta)
≤25
≤125
≤35
≤15
≤2

Taula 3. Concentracions límit exigibles segons la DMA

4. OBRA D’ARRIBADA
Com s’explica en l’annex 9 “Descripció del sistema de depuració”, l’obra d’arribada es
compon del pou d’arribada, el desbast de gruixuts (cistell de desbast extraïble
manualment) i el bombament d’aigua bruta.

4.1 Arribada d’aigua bruta i bypass general
El col·lector, dimensionat en l’annex 12 “Càlculs hidràulics”, arriba a la EDAR a una
cota de 243,03 m, abans de passar pel cistell de desbast de gruixuts.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Es preveu un sobreeixidor de seguretat a cota 242,83 m. El cabal màxim a alleujar per
aquest amb la depuradora funcionant, serà la diferència entre el cabal màxim en el
col·lector (cabal màxim admissible en l’EDAR) i el cabal de dilució.

4.2 Cistell extraïble de desbast
Com ja s’ha comentat en l’annex 9 “Descripció del sistema de depuració”, enlloc del
pou de gruixuts, per tal d’estalviar recursos i optimitzar al màxim la planta, el volum
d’aigües residuals relativament baix aconsella fer passar l’aigua per un cistell extraïble
de desbast amb una llum de 50 mm. Els sòlids dipositats s’extrauran manualment i es
dipositaran a l’abocador de la planta. Malgrat estar ubicat a la sortida del pou d’arribada
aquest cistell es dimensiona en el següent apartat ja que es considera com una part del
pretractament.

4.3 Bombament d’aigua bruta
Aquest element és necessari per elevar l’aigua bruta fins a la cota de pretractament. Per
fer-ho s’instal·laran 3 bombes submergibles, de les quals només es preveu que estiguin
en funcionament 2. La restant té la funció de garantir el funcionament normal de la
planta en períodes en que es realitzi el manteniment d’alguna de les altres dues bombes,
o en cas d’averia d’una d’elles.
En la taula 4 s’exposen les dades de partida per al càlcul de la potència nominal de les
bombes. Aquesta càlculs es realitzaran en l’annex 12 “Càlculs hidràulics”.
Paràmetres
Nivell líquid pretractament EDAR (m)
Nivell líquid previst pou per a bombes submergibles (m)
Altura manomètrica1 (mca)
Cabal màxim a elevar (m3/h)
Cabal mig d’elevació (m3/h)
Cabal màxim a biològic (m3/h)
Núm. de bombes a instal·lar
Núm. de bombes en funcionament

Dades
245,00
241,70
6,30
26,17
5,23
15,70
3
2

Taula 4. Valors de disseny de les bombes

1

És l’energia per unitat de pes que la bomba ha de subministrar al líquid (unitats: mca o metres de
columna d’aigua).
Autor: Arnau Torra Trepat
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5. DIMENSIONAMENT DEL TRACTAMENT
5.1 Desbast de sòlids gruixuts
Aquesta part del pretractament es realitza just a la sortida del pou d’arribada. El desbast
es realitza amb un cistell de desbast extraïble manualment, i té per objecte retenir i
separar els cossos flotants i en suspensió que arrossega l’aigua residual. Aquest
procediment té com a objectius principals:
Evitar posteriors dipòsits.
Evitar obstruccions en canals, canonades i conduccions en general.
Interceptar les matèries que per les seves excessives dimensions podrien
dificultar el funcionament de les unitats posteriors.
Augmentar l’eficiència dels tractaments posteriors.
5.1.1 Dades de disseny
Per un cabal màxim de disseny de pretractament: 26,17 m3/h s’ha dissenyat una cistella
de desbast de 50mm de llum.
5.1.2 Dimensionament
Tot seguit es procedeix al dimensionament de la reixa de desbast de sòlids gruixuts
seguint la metodologia que s’estipula en la bibliografia. Malgrat això, les mides
reduïdes de la EDAR, que impliquen cabals de disseny baixos, fan que també resulti
molt útil la consulta de projectes similars per tal d’evitar resultats no realistes.
Primerament cal calcular l’amplada del canal de desbast de abocarà a la cistella. Per ferho s’utilitza la fórmula següent:

on: W és l’amplada del canal de reixes en m.
Qmàx és el cabal màxim de pretractament.
v és la velocitat de pas de l’aigua en reixes en m/s.
D és el nivell d’aigües a l’arribada a la reixa a cabal màxim en m.
a és l’ample de barrots en m (en aquest cas 15mm).
s és la separació lliure entre barrots en m (en aquest cas 50mm).
C és el coeficient de seguretat (en aquest cas 0,20).

Autor: Arnau Torra Trepat
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El paràmetre D es calcula amb la fórmula següent:

La velocitat de l’aigua en el canal es calcula mitjançant la fórmula de Manning.

on: n és el coeficient de rugositat de Manning (per un canal de formigó n=0,01333).
RH és el radi hidràulic que es defineix com la secció partit pel perímetre mullat.
Prenent com a hipòtesi inicial, un pendent de 0,005, es calculen les velocitats associades
al cabal màxim de pretractament i al cabal mig mitjançant la fórmula de Manning. A
més caldrà comprovar que aquestes velocitats es troben dins els rangs establerts:
Vmàx < 1,2 m/s
Vmin > 0,6 m/s
El disseny més òptim pel canal per tal de complir aquestes condicions és prendrà una
amplada de canal de 0,15m, hipòtesi amb la qual s’obtenen els resultats mostrats en la
taula 5. Malgrat tot, es pot comprovar que ni així es compleixen sempre les condicions
establertes.

3

Q = Qmax pret = 26,17 m /h
Q = QMH = 5,23 m3/h

b (m)
0,15
0,15

h (m)
0,08
0,026

v (m/s)
0,61
0,38

Taula 5. Velocitats obtingudes amb una amplada de disseny de 15cm.

Cal tenir en compte però, que un disseny molt estret del canal podria provocar el seu
col·lapse. Per aquesta raó es decideix dissenyar el canal amb una amplada de 0,4m. Els
resultats obtinguts pel cabal màxim de pretractament amb aquest disseny es mostren a la
taula 6.

3

Qmax pret = 26,17 m /h

b (m)
0,4

v (m/s)
0,513

D (m)
0,119

W (m)
0,354

Taula 6. Paràmetres obtinguts amb una amplada de disseny de 40cm.

Com ja s’ha comentat, malgrat que el valor de W doni lleugerament inferior, es
considerarà el valor de l’amplada del canal a la zona de reixes igual a l’amplada del
canal, 40cm. D’aquesta manera es pretén evitar l’acumulació de sòlids gruixuts que
provocaria un estretament del canal a la zona de reixes.
El nombre de barres de la cistella de desbast s’estima de la següent manera:
Autor: Arnau Torra Trepat
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A la taula següent es resumeixen les característiques de la reixa de gruixuts (cistella de
desbast):
Secció rectangular
Ample (m)
Altura (m)
Nº barres
Ample de barres
Separació entre barres

0,40
0,5
5
0,015
0,05

Taula 7. Paràmetres de disseny del desbast de gruixuts

El sistema de neteja serà manual. L’operador de la planta serà l’encarregat d’accionar el
mecanisme que eleva la cistella de desbast i aboca la matèria sòlida i greixos en un
abocador disponible a la planta. No s’ha cregut convenient l’automatització del procés
degut al poc volum de sòlids que es generen a la planta. D’aquesta manera, s’estalvia en
costos i reparacions, dons la instal·lació de maquinària automatitzada incrementaria els
costos generals de l’EDAR.
5.1.3 Matèria retinguda
La quantitat de matèria retinguda es calcula en base a les dades de la taula 8.
Separació entre barres (mm)
Volum de sòlids retinguts (l/hab/any)

> 40
2-3

20-40
5-10

3-20
15-25

Taula 8. Matèria retinguda

Si es tenen en compte els paràmetres de disseny exposats a la taula 7 s’obté que durant
la temporada alta, per la població de disseny s’obté una quantitat de 5,06 l/dia de
matèria retinguda.

5.2 Tamisat de sòlids fins
El següent procés del pretractament consisteix en l’eliminació dels sòlids més petits
mitjançant un tamís per al desbast de sòlids fins.
Com ja s’ha explicat en l’annex 9 “Descripció del sistema de depuració” s’escull un
tamís rotatiu autonetejant, que permet un pas de sòlids d’1 mm i que consta d’un
cilindre de 0,3m de longitud i 0,38m de diàmetre. El sistema de neteja serà automàtic i
la forma d'extracció dels residus serà mitjançant cargol transportador compactador a
contenidor. Es dotarà d'un canal de bypass de 315mm de diàmetre, igual que la resta de
col·lectors, dotat de reixa manual de 15 mm de separació entre barrots.
Autor: Arnau Torra Trepat
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5.3 Mesura i regulació del cabal de tractament biològic
El cabal punta a tractar al recinte biològic de la futura EDAR de Duesaigües es descriu
en la taula1. Per aconseguir graduar el cabal, partint del cabal de dilució que es vol
tractar al desbast de fins (també inclòs en la taula 1), s'instal·la una vàlvula de comporta
i un cabalímetre entre el desbast de fins i el tractament biològic. A l’arqueta de
repartiment s'aconsegueix graduar el cabal màxim d'entrada al reactor biològic a través
d’un sobreeixidor. D'aquesta manera s'aconsegueix limitar de forma eficient el cabal
màxim del tractament, garantint un correcte funcionament de tot el sistema en cas
d'avinguda.
A continuació es presenta una taula amb les característiques i criteris de
dimensionament pels elements de regulació de cabal a l’entrada del reactor biològic.
Paràmetre
Cabal màxim al reactor biològic (m3/h)
Cabal mig ala reactor biològic (m3/h)
Cabal màxim de pretractament (m3/h)
Nombre de dispositius de mesura
Nombre de comportes
Diàmetre de l’element de mesura (mm)
Diàmetre del col·lector de bypass(mm)
Velocitat de pas quan Q = Qmàx bio (m/s)
Velocitat de pas quan Q = Qmig bio (m/s)

Valor
15,70
5,23
26,17
1
1
100
315
0,555
0,184

Taula 9. Elements de regulació de cabal

5.4 Tractament biològic
El dimensionament de les unitats de tractament, l’estimació de generació de fangs, i en
general l’establiment de les condicions d’operació adequades, es fonamenten en models
de simulació en els quals, a partir d’experimentació al laboratori, s’obtenen constants
que aplicades a un model matemàtic descriuen el comportament del procés.
5.4.1 Dimensionament del reactor biològic
Com a criteris de disseny pel càlcul del reactor biològic tot seguit es defineixen els
paràmetres d’aplicació, basats en l’experiència.
Paràmetre
Càrrega màssica (Cm) (kgDBO5/kgMLSS/dia)
Edat del fang (dies)
Concentració mitja de fangs (X) (kg/m3)

Valor
< 0,080
18,00
< 4,00

Taula 10. Criteris de disseny pel reactor biològic

Per tal de trobar el volum mínim del reactor es prenen la càrrega màssica i la
concentració de fangs màxims exposats en la taula 10.
Autor: Arnau Torra Trepat
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L’aplicació directa de la següent fórmula ens proporcions el volum mínim del reactor:

on So és la quantitat de DBO5 que entra al reactor per unitat de volum (Kg/m3).
Q és el cabal a tractar (m3/dia).
X és la concentració de sòlids en suspensió en el Reactor Biològic (Kg MLSS / m3).
VRB és el volum del reactor biològic en m3.
Cal considerar que (S0·Q) és la càrrega màssica diària que arriba al reactor biològic, i el
producte (X·Cm) és el que s’anomena càrrega volumètrica (Cv). En la taula 11 es
mostren les càrregues màssiques diàries dels diferents contaminants, extretes de l’annex
6 “Càrregues contaminants de disseny”.

Contaminant
DBO5
DQO
MES
NTK
P

Càrrega màssica en T. Baixa
(kg/dia)
18
36
27
3,6
0,9

Carrega màssica diària en T. Alta
(kg/dia)
44,34
88,68
66,51
8,87
2,22

Taula 11. Càrregues màssiques diàries

Per tant:

Per acabar, cal comprovar que el reactor compleix els mínims exigibles pel que fa al
rendiment en l’eliminació de DBO5.
Contaminant
DBO5 entrada (kg/dia)
DBO5 sortida (mg/l)
DBO5 sortida (kg/dia)
DBO5 eliminat (kg/dia)
Rendiment (%)

Valor (Temporada baixa)
44,34
25
3,14
41,2
92,9

Taula 12. Dades referents a l’eliminació de DBO5

En la figura 1 es pot comprovar que per a una càrrega màssica de 0,08, el rendiment de
la taula 12 compleix amb els mínims exigibles.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 1. Percentatge de reducció de DBO5 mínim exigible. Es comprova que compleix amb les dades de disseny

Les característiques geomètriques finals del reactor s’exposaran juntament amb els
càlculs de la decantació secundària, ja que en tractar-se d’un sistema compacte, les
dimensions del decantador secundari influeixen les del reactor. Tot seguit s’exposen els
resultats als quals s’ha arribat fins al moment:
Nombre de tancs
Tipus de tanc
Forma del reactor
Volum del reactor (m3)
Càrrega màssica (KgDBO5/kg MLSS/dia)
Càrrega volumètrica (kg DBO5/m3)
DBO5 entrada (kg/dia)
DBO5 eliminat (kg/dia)
Concentració mitja de fangs (Kg MLSS/m3)
Edat del fang (dies)
Temps mig de permanència (h)

1
oxidació
cilíndrica
139
0,08
0,3
44,34
41,2
3,5
17
26,6

Taula 13. Dades bàsiques pel dimensionament del reactor biològic

5.4.2 Fangs biològics en excés
Per als càlculs de la producció dels fangs, i per tant de la purga dels fangs biològics
necessària, s’empra la formulació de Huisken que defineix la producció en excés com:

On Pe són els fangs en excés per kgDBO5 eliminat en kgMLSS/dia
Cm és la càrrega màssica de treball

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 2. Producció de fangs en excés segons la formulació de Huisken

Els resultats de la producció de fangs en excés es resumeixen en la taula 13.
Producció relativa de fangs (Kg MLSS/kgDB05)
Producció total de fangs (Kg MLSS/dia)
Producció total de fangs (Kg MLSS/setm)
Edat mitja dels fangs (dies)
Concentració de sortida del decantador (Kg MLSS/m3)
Cabal de fangs a purgar (m3/dia)
Cabal de fangs a purgar (m3/h)
Recirculació adoptada (m3/h)
Recirculació relativa adoptada (%)

0,68
30,15
211,06
17
8
3,77
0,16
10,0
191

Taula 13. Valors de fangs en excés obtinguts amb la formulació de Huisken

Amb aquestes especificacions, tots els valors es troben dins les forquilles recomanades
pel disseny en els processos de fangs actius d’aeració perllongada.
5.4.3 Necessitats d’oxigen
Cal recordar que en el reactor biològic es precisen de dues accions que són la barreja del
líquid (MLSS) i la incorporació de l’oxigen necessari.
Pel càlcul de l’oxigen que es necessita durant el procés d’oxidació en el tanc s’ha seguit
el model formulat per Eckenfelder, d’ampli ús a la pràctica. La teoria bàsica del procés
parteix del fet que en la naturalesa existeixen microorganismes aerobis que són capaços
de metabolitzar i degradar la matèria orgànica continguda a les aigües residuals. Les
necessitats d’oxigen es poden expressar de la següent manera:
Necessitats d’O2 = O2 necessari per la síntesis cel·lular + O2 per la respiració
endògena + O2 per la nitrificació - O2 generat en desnitrificació

Autor: Arnau Torra Trepat
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En aquesta reacció succeeixen dos processos bioquímics:
a) Metabolisme cel·lular: succeeix quan els microorganismes utilitzen part del
material en el seu creixement i reproducció formant nou material cel·lular.
b) Metabolisme energètic: succeeix a l’utilitzar el material orgànic romanent per
transformar-lo en energia i utilitzar-la en els seus moviments i activitats, és
important mencionar que part de la matèria orgànica emprada prové del propi
material cel·lular, concedint-li la funció com respiració endògena. En aquest
procés el producte és una barreja de diòxid de carboni, aigua i sals inorgàniques.
En ambdós casos, la utilització de l’oxigen és primordial ja que la falta d’aquest element
impedeix totalment el desenvolupament del procés. El model físic que s’utilitza consta
de tres unitats:
Tanc d’aeració.
Sedimentador secundari.
Sistema de recirculació de fangs.
El model matemàtic d’Eckenfelder es pot resumir amb la resolució de les necessitats
d’oxigen per a cada procés diferenciat: síntesi cel·lular, respiració endògena, nitrificació
i desnitrificació.
1) Demanda d’oxigen DO per a la síntesi cel·lular

on a és el coeficient estequiomètric que defineix les necessitats d’oxigen per a la
síntesi expressada a efectes d’utilització per al càlcul com KgO2/KgDBO5
eliminada.
R és el rendiment en eliminació de DBO5 en biològic.
So representa els Kg DBO5 d’entrada a biològic.
2) DO per a la respiració endògena

on b és el coeficient cinètic que defineix el desenvolupat de la respiració
endògena, expressat en KgO2/KgSSLM/dia
V és el volum del tanc d’aeració en m3.
X és la concentració del licor mescla en kg MLSS/m3.
Els valors d'a i b per al rang de valors habituals de la càrrega màssica del procés
s’exposen a la taula 14:

Autor: Arnau Torra Trepat
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Taula 14. Valors tabulats d’a i b segons uns valors típics de càrrega màssica

Els valors del coeficient cinètic b indicats en la taula són els corresponents per a
T=20ºC. Per a altres temperatures es pot calcular amb una expressió del tipus:

on el valor de M per un rang de temperatures d’entre 5 a 35ºC és de l’ordre de 1,029.
3) DO per a la nitrificació
La demanda d'oxigen per a la realització de les reaccions d'oxidació-reducció
que tenen lloc en el procés de nitrificació, consistent en la conversió biològica de
NH+4 present en l'afluent a formes oxidades (NO-3 i NO-2), s'estimen
estequiomètricament en 4,57 (és a dir, per un mol d’ió amoni es necessiten 4,6
mols d’oxigen).

on N- NO3f són els nitrats formats, expressats en mg/l de N- NO3.
Q és el cabal diari de disseny en m3/d.
4) O2 generat en desnitrificació
El procés de desnitrificació, consistent en la conversió biològica en condicions
anòxiques del NO-3 format prèviament en el procés de nitrificació a gas nitrogen
i òxids de nitrogen, contribueix a reduir la demanda total d'oxigen del sistema.
La causa és la reducció del NO-3 a nitrogen gas que té lloc al reactor implica el
consum d'una fracció de la demanda carbonosa present. La reducció de la
demanda d'oxigen que es produeix en el procés es calcula, estequiomètricament,
en 2,9 kg d'O2 per quilogram de nitrogen-nitrat reduït.

Autor: Arnau Torra Trepat
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En la taula 15 es presenten els resultants seguint el model d’Eckenfelder:
PARÀMETRE
Càrrega màssica (kg DBO5/kg MLSS/dia)
DBO5 eliminada (kg DBO5/dia)
Coeficient de síntesis, a (kgO2/ kg DBO5)
Demanda de
Necessitats d’O2 per la síntesis (kgO2/dia)
metabolització de la

DBO5
Demanda de respiració
endògena
Necessitats d’oxigen per a
l’oxidació

Nitrificació

VALOR
0,08
41,2
0,66
27,19

Necessitats horàries d’O2 per a la síntesis (kgO2/h)

1,13

Concentració del licor mescla al tanc (kg MLSS/m3)
Coeficient de respiració endògena a 20º, b
Necessitats mitges diàries d’O2 per a respiració
(kgO2/dia)
Necessitats mitges horàries d’O2 per a respiració
(kgO2/h)
Diàries (kgO2/dia)

3,5
0,05
24,33

Horàries (kgO2/h)

2,14

NTK entrada a tractament biològic (kg NTK/dia)
NTK a oxidar (kg NTK/dia)
Requeriments mitjos de oxigen nitrificació (kgO2/kg
NTK)
Necessitats diàries d’oxigen per a la nitrificació
(kgO2/dia)
Necessitats horàries d’oxigen per a la nitrificació
(kgO2/h)
Coeficient punta de nitrificació

8,87
6,98

Desnitrificació
Necessitats globals
d’oxigen

Diàries (kg O2/dia)
Horàries (kg O2/h)
Horàries en punta (kg O2/h)

1,01
51,52

4,6
32,13
1,34
1,20
No n’hi ha
83,65
3,49
3,75

Taula 15. Necessitat d’oxigen segons el model d’Eckenfelder

5.4.4 Càlcul del sistema d’aeració
A partir de les necessitats teòriques d'oxigen i coneixent o estimant l'eficiència de la
transferència d'oxigen del sistema d’aeració es poden determinar les necessitats reals
d'aire que no només ha de mantenir una concentració mínima d'oxigen dissolt en tot el
tanc d’airejat comprès entre 1 i 2 mg/l, sinó que ha de proporcionar una mescla suficient
(MLSS). Tot i així, es comptarà amb l’ajuda d’una turbina per proporcionar l’energia
necessària.
La metodologia pel càlcul de les necessitats d'O2 és:
1) Es calculen les necessitats reals d’oxigen coneixen el coeficient de transferència
KT.

Autor: Arnau Torra Trepat
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El coeficient de transferència es podrà calcular amb l'expressió:

on KT és el coeficient de transferència.
S1 és la saturació d’oxigen a l’aigua pura a 10ºC igual a 11,33 mg/l.
S2 és la saturació d’oxigen a la temperatura del Licor-Mescla igual 0,95 (-).
S4 és la saturació d’oxigen a l’aigua pura a 20ºC igual a 9,17 mg/l.
S3 és la saturació d’oxigen en Licor-Mescla aigual a 2 mg/l.
CT és el coeficient de temperatura igual a 0,83 (-).
P0 és la pressió atmosfèrica a nivell del mar igual a 760mm Hg.
Pa és la pressió atmosfèrica a l'altitud de l’EDAR en mmHg.
α és el coeficient d'intercanvi entre el licor i aigua pura.
2) Coneguts els kg d'O2 que realment necessitem, s’aplica el coeficient de punta per
a treballar amb les necessitats reals i assegurar cobrir les puntes.
El coeficient punta a aplicar se situa entorn d’1,5.

Figura 3. Determinació de l’eficiència de la instal·lació un cop determinat el sistema
d’aeració per difusors de membrana elastomèrica.

En la taula 16 es pot veure un resum dels càlculs realitzats.

Autor: Arnau Torra Trepat
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PARÀMETRE
AOR2 (kg O2/h)
Coeficient corrector (KT = AOR/SOR)
SOR3 (kg O2/h)
Rendiment d’introducció teòric (grO2/Nm3/m)
Profunditat útil d'aeració (m)
Cabal d'aire necessari sense correcció (Nm3/h)
SOTE4 (%)
Eficiència de la instal·lació
SOTE/m (%)

Temperatura màxima d’aspiració de l’aire (ºC)
Cabal d'aire en condicions d’aspiració (m3 / h)
Nombre de bufadors
Ho rari (m 3 / h/u t)
Cabal unitari
3

Per minut (m /min/ut)

Difusors per línia
Difusors totals
Cabal d'aire unitari per difusor (Nm3/h)
Potencia d’aeració aproximada sense reserva (kW)
Rendiment sistema aeració SOR (kg O2/kWh)
Rendiment sistema aeració AOR (kg O2/kWh)

VALOR
3,75
0,55
6,82
18,0
4,2
90,21
24,26
5,78
40
110,31
1+1
110,31
1,84
12
12
9,19
2
3,41
1,87

Taula 16. Resum dels càlculs realitzats pel sistema d’aeració.

5.5 Decantació secundària
5.5.1 Criteris de disseny
Els principals factors pel dimensionament dels decantadors secundaris són:
1) Cabals mig i punta: les condicions de disseny han de basar-se en les pitjors
condicions de cabal (punta), ja que són les que podrien donar lloc a pèrdues de
flòculs per l’abocador.
2) Càrrega hidràulica o velocitat ascensional: es defineix com el volum d’aigua que
tracta el decantador per m2 de superfície i per unitat de temps (m3/m2·h).
Determina la superfície del decantador.
3) Càrrega de sòlids: és la massa de sòlids en suspensió que tracta el decantador per
m2 de superfície i per unitat de temps (kgMLSS/m2·h). Prendre els valors
màxims si la punta de càrrega és de llarga durada.
4) Temps de retenció hidràulica: determina el volum del decantador.
5) Recirculació de fangs.
6) Càrrega sobre l’abocador: es defineix com el cabal d’aigua tractada per metre
lineal d’abocador (m3/ml·h). El seu correcte dimensionament evita els
arrossegaments de sòlids per efecte de la velocitat de sortida de l’efluent. La
profunditat mínima per sota dels abocadors perimetrals ha de ser superior a 3
metres.

2

Actual Oxygen Requirement o aportació d’oxigen en condicions de procés.
Standard Oxygen Requirement o aportació d’oxigen en condicions estàndard. SOR representa l’excés
d’oxigen que cal administrar per tal d’assegurar que la demanda d’oxigen requerida per AOR s’assoleixi.
4
Standard Oxygen Transfer Efficiency o eficiència en la transferencia d’oxigen de la instal·lació.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Les taules següents mostren els valors més habituals dels paràmetres anteriors:

Paràmetre
Càrrega superficial o velocitat
ascensional (m3/m2·h)
Càrrega de sòlids (kg/m2·h)
Temps de retenció (h)
Càrrega sobre abocador (m3/ml·h)

Procés
convencional
QM <0,8
Qmàx <1,5
QM < 2,5
Qmàx <4,5
Qmàx < 3
QM < 2,5
Qmàx <4,5

Aeració
perllongada
QM <0,8
Qmàx <1,6
QM <1,8
Qmàx <3,2
Qmàx 3-5
QM < 2,5
Qmàx <4,5

Taula 17. Paràmetres de disseny habituals

Diàmetre
< 12
12-21
21 - 30
30 – 42
>42

Recomanada
3,3
3,6
3,9
4,2
4,5

Mínima
3
3,3
3,6
3,9
4,2

Taula 18. Profunditats de disseny habituals

Figura 4. Esquema moviment líquid dins un decantador secundari de forma troncocònica, similar a l’utilitzat en el
present projecte

Els decantadors circulars de flux predominantment horitzontal, com el projectat en
aquest projecte, tenen una distribució de profunditats com la que es mostra a
continuació, extret de la norma alemanya ATV-A131.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 5. Esquema de les zones del decantador secundari

Els resultats de disseny del decantador secundari es mostren a la taula 19.
Tipus de decantador
Nombre de decantadors
Diàmetre exterior del decantador (m)
Diàmetre superior del decantador (m)
Diàmetre inferior del decantador (m)
Alçada d'aigua (m)
Alçada cònica (m)
Superfície unitària del decantador (m2)
Volum unitari del decantador (m3)
Superfície total de decantació (m2)
Volum total de decantació (m3)
QM (m/h)
Velocitat
QP (m/h)
ascensional
QM (h)
Temps de
QP (h)
permanència
Carrega de sòlids
Carrega sobre
sobreeixidor

QM (kg MLSS / m2 / h)
QP (kg MLSS / m2 / h)
QM (m3 / h / ml)
QP (m3 / h / ml)

Troncocònic
1
4,7
4,4
0,40
4,00
0,7
15,08
53,57
15,08
53,57
0,35
0,99
10,24
3,59
1,21
3,47
0,38
1,08

Taula 19. Resultats de disseny del decantador

5.5.2 Disseny del bloc reactor + decantador
Tal i com ja s’ha comentat en l’apartat de disseny del reactor, algunes dimensions del
reactor depenien de les dimensions del decantador, ja que s’ha optat per dissenyar-ho tot
de forma compacta. En la taula 20 s’exposen les principals dades de disseny del conjunt
reactor + decantador.

Autor: Arnau Torra Trepat
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REACTOR
Forma
Diàmetre interior (m)
Alçada útil (m)
Volum d’aireig total (>VRB) (m3)
DECANTADOR
Tipus de decantador
Diàmetre exterior decantador (m)
Diàmetre superior interior decantador (m)
Diàmetre inferior interior decantador (m)
Alçada d’aigua (m)
Alçada cònica (m)
Volum del decantador (m3)
Superfície del decantador (m2)

cilíndrica
8,4
4
152,27
troncocònic
4,7
4,4
0,4
4
0,7
53,57
15,08

Taula 20. Dades de disseny del conjunt reactor+decantador

5.6 Emmagatzematge de fangs en sitja
Coneixent els valors dels cabals de disseny, així com de la producció de fangs al
reactor, el dimensionament de la sitja és automàtic.
Les dimensions s’han calculat de manera que la sitja es buidi dos cops al mes (amb
marge suficient to i haver-hi pluges torrencials). Els resultats s’exposen a la taula
següent:
Cabal de purga

Diari m3/dia
Horari m3/h

Cabal bomba de purga (m3/h)
Concentració d'entrada dels fangs (Kg MLSS/m3)
Forma
Radi (m)
Alçada útil (m)
Superfície total (m2)
Volum total (m3)
Velocitat ascensional (m/h)
Temps de permanència (h)
Càrrega de sòlids (kg MLSS/m2/h)
Concentració de sortida dels fangs (Kg MLSS/m3)
Cabal de sortida

Diari m3/dia
Setmanal m3/setm

3,77
0,16
5,00
8,0
cilíndrica
2,6
4
16
64
0,56
407,47
0,078
35
0,86
6,03

Taula 21. Resum dels resultats pel dimensionament de la sitja de fangs

Autor: Arnau Torra Trepat
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1. INTRODUCCIÓ
L’efluent d’una EDAR ha de situar-se per sobre de la cota d’inundació per evitar que
aquesta entri en càrrega. Si una EDAR es trobés en zona inundable s’hauria de canviar
la localització o bé prendre mesures per protegir la infraestructura.
Per a la realització d’aquest estudi s’hauran de seguir les directrius marcades per la
“Guia de Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”,
publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua el març de 2003.

2. OBJECTIU
L’objecte d’aquest annex és definir quines són les cotes d’inundació corresponents als
períodes de retorn de 500, 100, 25 i 10 anys a la zona propera al Barranc dels Masos, on
es situarà la nova EDAR de Duesaigües.

3. INUNDABILITAT
3.1 Metodologia de càlcul
D’acord amb els criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, el cabal de disseny
per a determinar la inundabilitat de les infraestructures esmentades correspon al de
l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn1.
La cota a la que s’ha de situar el col·lector de desguàs es determina a partir dels cabals
associats a 10, 25, 50 i 100 anys de període de retorn.
El càlcul d’aquests cabals màxims s’ha realitzat a partir de l’aplicació del mètode de
Témez modificat2, considerant les característiques pròpies de la conca i la precipitació
màxima diària associada als períodes de retorn considerats. Per a l’aplicació d’aquesta
metodologia es necessita la determinació prèvia dels paràmetres següents:

1

La delimitació de la zona inundable (període de retorn T=500 anys) correspon a la situació actual del
territori, i no incorpora la influència de les obres de correcció proposades, ni la de possibles canvis o
desenvolupaments urbanístics. Tal i com s’especifica en els documents de l’Agència Catalana de l’Aigua,
en sòl urbanitzable s'establiran les condicions necessàries per tal que les edificacions se situïn en cotes
tals que no es produeixi la condició d'inundació moderada (alçada làmina d’aigua compresa entre 0,4 i 1m
amb una velocitat entre 0,4 i 1m/s) amb l'avinguda de 500 anys de període de retorn, corresponent a la
Zona Inundable (ZI) definida per l'ACA.
2
Per a la conversió de la pluja en escolament s’utilitza el Mètode Racional Modificat de Témez del
Centre d’Estudis Hidrogràfics. És recomanat per el MOPU (Témez, 1990) però amb modificacions
posteriors. La metodologia de Témez es basa en el mètode racional aplicable a petites conques, cas que
s’estudia en aquest projecte.
És una fórmula empírica basada en un coeficient d’escolament, la intensitat de precipitació i l’àrea de la
conca hidrogràfica estudiada.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Precipitació diària màxima per a cada període de retorn considerat.
Llindar d’escolament, és el paràmetre que permet calcular la pluja neta a partir
d’una determinada precipitació, per la qual cosa engloba la intercepció per
vegetació, l’emmagatzematge en petites depressions de la superfície del terreny i la
infiltració. Així doncs depèn dels diferents tipus i usos del sòl dins la conca.
Originalment es determina a partir de la relació amb el nombre de corba del model
SCS (Soil Conservation Service) proposada per Témez, per a condicions d’humitat
normals. A Espanya es prefereix adoptar un dels valors tabulats en funció de la
superfície, el pendent i el tipus de sòl.
El tipus de sòl s’extreu del plànol de cartografia geològica del Institut Cartogràfic de
Catalunya. Els usos del sòl es determinen a partir del plànol d’usos del sòl del
mateix organisme, a més de complementar-se amb les observacions sobre terreny.
Atenent a les recomanacions de l’ACA, el factor regional considerat és de 1,30.
Temps de concentració de la conca, és a dir, és el temps que transcorre entre la
finalització de la precipitació i la sortida de la darrera gota d’escolament superficial.
S’utilitzarà la formulació de Témez depenent del tipus de conca i grau
d’urbanització d’aquesta3.
Longitud i pendent mig del Barranc dels Masos i del Barranc Reial des de la
capçalera fins al punt d’estudi.
Superfície de la conca d’aportació per al punt d’estudi.

3.2 Definició prèvia de la zona inundable
La zona d’inundació per a un període de retorn de 500 anys, es mostra en el plànol
d’inundabilitat, situat a l’apèndix d’aquest annex.
Com es pot comprovar part de la parcel·la d’emplaçament de la futura EDAR es troba
en zona inundable. No obstant la part que resta emergida continua sent suficientment
gran per albergar la depuradora i reservar lloc per a futures ampliacions.
La taula 1 mostra les característiques generals de la parcel·la, així com les
característiques de la part d’aquesta que queda fora de la zona d’inundació per a un
període de retorn de 500 anys.

2

Superfície (m )
Llargada màxima (m)
Amplada màxima (m)

Parcel·la total
7200
136
60

Parcel·la fora de ZI (T=500)
4800
136
50

Taula 1. Característiques de la parcel·la situada fora de la zona inundable per a T=500 anys

3

A Catalunya s’ha comprovat que la fórmula proposada per J.R. Témez dóna bons resultats. Aquesta
expressió es completa amb un coeficient reductor que distingeix les conques urbanes de les no urbanes i,
al seu torn, diferencia les no urbanes entre les rurals i les urbanitzades.
Autor: Arnau Torra Trepat
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3.3 Pluviometria
Per a l’obtenció de les precipitacions màximes diàries de càlcul s’utilitzen dos fonts
d’informació diferents.
La primera d’elles és la pluja màxima diària associada a diferents períodes de retorn,
estimada en base a la informació de precipitació diària facilitada per l’Agència Estatal
de Meteorologia (AEMET), es pot obtenir dels mapes d’isohietes que es recullen en el
pla INUNCAT.
Per altra banda, també es calcula la precipitació màxima diària associada als períodes de
retorn considerats a partir de les coordenades UTM i l’aplicació informàtica
MAXPLUWIN4, adjunta al llibre “Màximes lluvias diarias en la España peninsular” de
la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento, publicat amb data de
1999.
La precipitació adoptada per al càlcul del cabal d’avinguda serà la major de les dues.

Figura 1. Precipitacions diàries associades a 100 anys de període de retorn. Font: INUNCAT

4

MAXPLUWIN és un programari desenvolupat per tècnics del CEDEX per a la Direcció General de
Carreteres i que parteix de dades de precipitacions màximes de més de 1500 estacions pluviomètriques de
l’Espanya peninsular, als que s’ha aplicat un anàlisi estadístic amb la funció de distribució SQRT-ETmax,
i regionalitzacions i interpolacions amb Sistemes d’Informació Geològica (SIG) de paràmetres com la
precipitació mitja i el coeficient de variació.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 2. Precipitacions diàries associades a 500 anys de període de retorn. Font: INUNCAT

En la taula següent es mostren els valors de precipitació diària obtinguts amb cadascun
dels dos mètodes.
Període de retorn (anys)
Isohietes INUNCAT
MAXPLUWIN
Valor de càlcul

10
112
112

25
140
140

50
164
164

100
165
188
188

500
210
251
251

Taula 2. Precipitacions diàries (Pd) obtingudes

Obtinguda la precipitació diària, es redueix el seu valor aplicant el coeficient K A,
anomenat coeficient de simultaneïtat, mitjançant l’expressió:

on KA és el coeficient minorador de la precipitació diària (Pd)
S és la superfície de la conca expressada en km2, en el cas del Barranc dels Masos la
superfície és de 7,5 km2, i en el cas del Barranc Reial 12,5 km2.
Si es calculen els coeficients de reducció i s’apliquen a les precipitacions diàries
s’obtenen els resultats de la taula 2.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Període de retorn
(anys)

Precipitacions
diàries (Pd)

112
10
140
25
164
50
188
100
251
500
Coeficient minorador KA

Precipitacions diàries
corregides (Pd’)
Barranc dels
Barranc
Masos
Reial
105,5
103,8
131,9
129,8
154,5
152,0
177,1
174,3
236,4
232,7
0,942
0,927

Taula 3. Precipitacions diàries corregides

3.4 Característiques físiques de conca
3.4.1 Llindar d’escolament
Per a la determinació de la funció de pèrdues per infiltració a la conca és necessari
conèixer el denominat llindar d’escolament5. Per a la seva determinació es realitza una
caracterització prèvia de la conca des de tres punts de vista: característiques
hidrològiques, grups de sòl i ús del mateix.
La caracterització en funció de les característiques hidrològiques fa referència a:
El pendent del terreny: es distingeix entre pendents majors o menors del 3%.
Disposició de les plantacions: es distingeix si es realitzen segons la corba de
màxim pendent o seguint les corbes de nivell.
Densitat de les vegetacions: fa referència a la proximitat entre les plantacions i el
seu fullatge.
Pel que fa al pendent del terreny, aquest s’ha determinat mitjançant el plànol topogràfic
1/5000 de la zona, mesurant la diferència de cotes i la longitud del curs principal.
En quant a la disposició i densitat de les plantacions i vegetacions, aquestes s’estimen a
partir de les visites de camp.
La caracterització del grup de sòl i l’ús del mateix es determinen seguint la metodologia
exposada a l’Annex 1 de les “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat
d’àmbit local” de l’Agència Catalana de l’Aigua, publicat en data de març 2003. La
següent figura mostra la caracterització dels diferents usos del sòl per a les conques dels
barrancs en qüestió. L’Institut Cartogràfic de Catalunya és l’encarregat de l’elaboració
del plànol que es pot consultar gratuïtament amb l’eina MiraMon.

5

El llindar d’escolament Po és el valor de precipitació a partir del qual es produeix escolament
superficial. Per a valors inferiors no es produeix escolament superficial, ja que tota l’aigua caiguda es
perd per intercepció, infiltració o evapotranspiració. Aquest paràmetre depèn del tipus i l’ús del sòl i
permet calcular la pluja neta a partir de la precipitació.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 3. Mapa de pendents de les conques hidrogràfiques de Catalunya, les zones amb
porpra són zones amb pendents inferiors al 3%. Font: Agència Catalana de l’Aigua

CONCA DEL BARRANC
DELS MASOS

CONCA DEL BARRANC
REIAL

Figura 4. Caracterització dels usos del sòl per a les conques dels Barranc Reial i Barranc dels
Masos. Font: ICC

Autor: Arnau Torra Trepat
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Com es pot comprovar en la figura 4, la major part de la superfície correspon a arbrat
dens (verd fosc) i prats i herbassars (groc clar) situats a les zones altes, i a zones de
conreu (marró) situats en els terrenys més pròxims als nuclis habitats.
Per a obtenir el valor de Po, atès que la conca considerada és heterogènia, es realitza una
subdivisió de la mateixa en àrees homogènies des del punt de vista del seu
comportament hidrològic.
El llindar d’escolament es troba per aplicació de la fórmula:

on Poi és el valor tabulat segons el grup de sòl (veure taula resum de resultats) en mm.
Ai és l’àrea de la subdivisió.
Obtingut el llindar d’escolament Po, és necessari fer més gran el seu valor amb un
coeficient anomenat factor regional que reflexa la variació regional d’humitat habitual
en el sòl al començament de les pluges significatives. Aquest coeficient també inclou
una majoració (de l’ordre del 100%) per evitar sobrevaloracions del cabal de referència
a causa de certes simplificacions del tractament estadístic del mètode.
Tal i com s’exposa a la Guia Tècnica (Recomanacions Tècniques per Estudis
d’Inundabilitat d’Àmbit Local (GT1) de l’Agència Catalana de l’Aigua, 2003), a
Catalunya es fixa un valor mitjà d’1,3 per al factor regional, en comptes del 2,5 que fixa
la Instrucció de Carreteres 5.2-IC “Drenaje Superficial”. Per tant, el llindar
d’escolament a fer servir en el càlcul de la pluja neta es calcula com:

La taula 4 mostra els càlculs del llindar d’escolament per a les conques del Barranc
Reial, i del Barranc dels Masos. Els càlculs es basen en els usos del sòl definits pel
POUM de Duesaigües, ja que es pot comprovar que les característiques de les dues
conques són molt similars a les del terme municipal. Els paràmetres de la taula han estat
obtinguts de la Instrucción de Carreteras 5.2 IC “Drenaje Superficial”, MOPU 1990.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Ús del sòl

Superfície
(%)

Guaret
33,7
Conreus en filera

Cereals d'hivern
Rotació conreus
pobres
Rotació conreus
densos

Pendent
(%)

Caract.
Hidro.

>3
>3
<3
>3
>3
<3
>3
>3
<3
>3
>3
<3
>3
>3
<3

R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
R
N
R/N
Pobre
Mitja
Bona
M.bona
Pobre
Mitja
Bona
M.bona
Pobre
Mitja
Bona
Pobre
Mitja
Bona
M. Clara
Clara
Mitja
Espessa
M. Esp.

>3
Praderies
<3

>3
Plantacions regulars
d'aprofitament
forestal

Masses forestals
(boscos, matolls,
etc.)

<3

24,2
42,1

A
15
17
20
23
25
28
29
32
34
26
28
30
37
42
47
24
53

B
8
11
14
16
16
19
17
19
21
15
17
19
20
23
25
14
23
33
41
58 25
35

62 26
34
42
34
42
50
40 17
60 24
34
47
65

C
6
8
11
8
11
14
10
12
14
9
11
13
12
14
16
8
14
18
22
12
17
22
25
15
19
22
19
22
25
8
14
22
31
43

>3
<3
>3
<3

Roques permeables
Roques
impermeables
Ferms granulars (no
pavim.)
Empedrats
Paviments
(bituminosos o
formigó)

Po
(mm)

Grup de sòl
D
4
6
8
6
8
11
8
10
12
6
8
10
9
11
13
6
9
13
15
7
10
14
16
10
14
15
14
15
16
5
10
16
23
33
3
5
2
4

2,0

2,4
9,7

2
1,5
1
100

14,1

on N és el conreu segons corbes de nivell i R és el conreu segons la línia de màxima pendent
Taula 5. Càlcul del llindar d’escolament pel Barranc Reial i Barranc dels Masos

En la taula 6 es mostren els resultats obtinguts, que són els mateixos per a les dues
conques.
Autor: Arnau Torra Trepat
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P0 (mm)

P0’ (mm)

14,1

18,3

Barranc Reial i
Barranc del Masos

Taula 6. Valors dels llindars d’escolament corregits

3.4.2 Coeficient d’escolament
El coeficient d’escolament C, que determina la proporció del component superficial a la
precipitació d’intensitat I, depèn de la raó entre la precipitació diària Pd corresponent al
període de retorn considerat i el llindar d’escolament Po a partir del qual s’inicia la
mateixa.
A la Península s’acostuma a calcular el coeficient d’escolament amb la fórmula deduïda
per Témez a partir del mètode de l’SCS, que també fou adoptada per la instrucció de
carreteres (MOPU, 1990):

on Pd’ és el volum de precipitació diària corregit amb el coeficient d’uniformitat KA en
mm.
Po’ és el llindar d’escolament corregit amb el factor regional, expressat en mm.

3.5 Temps de concentració
El valor del temps de concentració (Tc) s’estima mitjançant la formulació que s’exposa
a la Guia Tècnica (GT1,2003). S’ha considerat que el projecte s’ubica en una conca
rural amb un grau d’urbanització inferior al 4% de l’àrea total de la conca, per tant la
fórmula que defineix el Tc és la següent:

on Tc és el temps de concentració (hores)
L és la longitud del curs (Km)
J el pendent del curs (m/m).
En la taula 7 s’exposen les característiques de les dues conques estudiades.

B. Reial
B. Masos

Longitud (km)
4,9
5,1

Pendent (m/m)
0,078
0,036

Temps de concentració (h)
1,12
1,14

Taula 7. Temps de concentració de les conques

Autor: Arnau Torra Trepat
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3.6 Càlculs dels cabals d’avinguda
3.6.1 Metodologia de càlcul
Tenint en compte que la conca considerada és petita (temps de concentració inferior a 6
h), l’estimació dels cabals de disseny de crescuda s’efectua d’acord amb la modificació
de la fórmula de Témez:

On Q és el cabal, expressat en m3/s.
C és el coeficient escolament (adimensional)
I és la intensitat de precipitació corresponent a una durada efectiva de la pluja (t)
igual al temps de concentració (Tc) de la conca, expressada en mm/h.
A és la superfície de la conca expressada en Km2
K és el coeficient d’uniformitat6 que depèn de les unitats i de la irregularitat en la
distribució de la precipitació.
Per al càlcul de les intensitats mitges de precipitació s’aplica la següent expressió:

on It és la màxima intensitat mitja de precipitació per una duració del xàfec igual al
temps de concentració de cada conca, en el període de retorn considerat, i
expressada en mm/h.
Id és la intensitat mitja màxima diària de precipitació corresponent al període de
retorn, expressada en mm/h (és igual a Pd/24).
Pd és la precipitació total diària corresponent a aquest període de retorn, expressada
en mm.
I1 és la màxima intensitat horària de precipitació corresponent al període de retorn,
expressada en mm/h.
t és la duració de l'interval el qual es refereix I, que s’agafa igual al temps de
concentració, expressat en h.
Tc és el temps de concentració, expressat en h.
En la figura 5 es pot observar que per a la zona del projecte el valor de I1/Id val
aproximadament 11.

6

Coeficient d’uniformitat (adimensional). La hipòtesi d’intensitat de pluja neta no és real i a la pràctica
existeixen variacions a la seva distribució temporal que augmenten el cabals punta. Per tant, per tal de
corregir aquest error, és necessari aplicar aquest coeficient de majoració del cabal punta.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 5. Mapa d’isolínies del valor I1/Id. Font: Instrucción 5.2-IC “Drenaje superficial”

Finalment el coeficient d’uniformitat K es calcula de la següent manera:

on K és el coeficient d’uniformitat.
TC és el temps de concentració expressat en hores.
3.6.2 Resultats
Tot seguit s’exposen els resultats dels cabals d’avinguda obtinguts per a cadascuna de
les conques amb els diferents períodes de retorn.
Característiques de la conca
Àrea (km2)
Longitud (km)
Cota màxima (m)
Cota mínima (m)
Desnivell (m)
Pendent mitjà (m/m)
KA
TC (hores)
K
P0 (mm)
P0’ (mm)

Barranc dels Masos
7,5
5,1
418
233
185
0,036
0,942
1,94
1,14
14,1
18,3

Barranc Reial
12,5
4,9
615
233
382
0,078
0,927
1,63
1,12
14,1
18,3

Taula 8. Característiques de les conques del Barranc dels Masos i del Barranc Reial

Autor: Arnau Torra Trepat
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CURS
Barranc
dels
Masos

Barranc
Reial

TC
10
25
50
100
500
10
25
50
100
500

Pd (mm)
112
140
164
188
251
112
140
164
188
251

Pd’ (mm)
105,50
131,88
154,49
177,10
236,44
103,82
129,78
152,03
174,28
232,68

C
0,49
0,57
0,62
0,66
0,75
0,48
0,56
0,61
0,66
0,74

Id (mm/h)
4,67
5,83
6,83
7,83
10,46
4,67
5,83
6,83
7,83
10,46

It (mm/h)
33,84
42,31
49,56
56,81
75,85
37,89
47,36
55,48
63,60
84,91

Q (m3/s)
39,23
56,87
72,91
89,55
134,90
70,79
102,81
131,98
162,24
244,85

Taula 9. Cabals d’avinguda per als diferents períodes de retorn

4. ANÀLISI HIDRÀULICA
Els terrenys on es preveu emplaçar l’EDAR que donarà servei al nucli urbà de
Duesaigües, són potencialment inundables degut a la seva proximitat al Barranc dels
Masos, just abans de la confluència d’aquest amb el Barranc Reial. Per aquest motiu,
s’han realitzat els càlculs corresponents per a estimar l’alçada de la làmina d’aigua per a
l’avinguda associada a 500 anys de període de retorn.
Per altra banda, també és necessari determinar la mínima cota a la que s’han de situar
els diferents elements que componen l’EDAR projectada.
Segons les “Recomanacions per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb
cursos fluvials” de l’Agència Catalana de l’Aigua, essent el cabal de disseny inferior a
50 m3/s és suficient fer una anàlisi hidràulica del Barranc dels Masos mitjançant un
model matemàtic de règim gradualment variat, com és HEC_RAS.
S’han analitzat quatre seccions per veure l’alçada de la làmina d’aigua en cadascuna
d’elles i poder determinar així la zona inundable per als cabals d’avinguda dels diferents
període de retorn calculats anteriorment. Tot seguit s’exposa l’esquema de càlcul i les
característiques de cada tram.

S2

S1
Tram 1

S3
Tram 2

S4
Tram 3

QMasos
QReial
Figura 6. Esquema de càlcul de l’alçada de la làmina d’aigua per a les diferents avingudes

En les taules següents s’exposen les característiques de cada tram així com els cabals
per als diferents períodes de retorn.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Longitud (m)

Pendent mig (%)

Tram 1

61,7

1,46

Tram 2

91,0

2,53

86,8

2,76

Tram 3

Característiques
La secció inicial es troba
just després del pas pel
pont d’entrada al poble.
10m abans d’arribar a la
secció 3 s’afegeix en curs
el cabal d’avinguda del
barranc Reial

-

Taula 10. Característiques dels trams estudiats

Període de
retorn (anys)
QMasos (m3/s)
QReial (m3/s)

10

25

50

100

500

39,23
70,79

56,87
102,81

72,91
131,98

89,55
162,24

134,90
244,85

Taula 11. Resum dels cabals d’avinguda per als diferents períodes de retorn

La fórmula de Manning-Strickler permet calcular el calat uniforme:

on Q és el cabal desguassat, expressat en m3/s.
V és la velocitat mitja de la corrent, expressada en m/s.
S és l’àrea de la seva secció mullada, expressada en m2.
Rh (que es calcula com S/p) és el radi hidràulic, expressat en m.
p és el perímetre mullat, expressat en m.
J el pendent, expressat en tant per ú.
n és el coeficient de rugositat adimensional.
S’ha considerat un coeficient de rugositat de Manning aproximat de 0,035 pel canal
principal, 0,1 per les zones inundables adjacents7. Considerar aquest coeficient de
rugositat deixa del costat de la seguretat.
El pendent dels diferents trams d’estudi es mouen entre l’1,5% i el 2,7%. Es tracta de
pendents elevats, fet que fa suposar que el flux discorrerà en règim ràpid. En aquestes
condicions es calcularà el calat uniforme i el calat crític, cota superior de la làmina
d’aigua en règim ràpid.
La secció 1 es troba just després del pont d’entrada a Duesaigües a traves de la carretera
T-313, la secció 2 es troba uns 62m aigües avall, a l’alçada de la parcel·la on es vol
ubicar la EDAR, la secció 3 es troba just després de la confluència entre el Barranc dels
Masos i el Barranc Reial, i finalment la secció 4 es troba uns 90m aigües avall del punt
anterior.

7

El paràmetre de Manning n depèn de la rugositat de la paret, i el seu valor varia entre 0,01 per parets
molt polides i 0,2 per rius amb fons molt irregular i vegetació.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Realitzant els càlculs amb la fórmula de Manning, s’observen les següents cotes de la
làmina d’aigua per al període de retorn de 500 anys en les diferents seccions. A partir
d’aquestes dades es s’elabora un plànol d’inundabilitat que s’adjunta en el document
pertinent.
Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

240,66

239,27

238,16

235,28

Cota làmina
d’aigua per
T=500anys (m)

Taula 12. Alçades de la làmina d’aigua en les diferents seccions

Duesaigües

Plan: Plan 03
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10

20

30

40

50

60

Station (m)
Figura 7. Detall del perfil de l’avinguda de 500 anys de període de retorn a la secció 2

Tots els càlculs s’han realitzat mitjançant l’eina de simulació hidràulica HEC-RAS (v
4.0.0), model recomanat per l’ACA.

5. CONCLUSIONS
Després de la realització de l’estudi d’inundabilitat, es pot veure que tot i considerar la
superfície que queda fora de la zona inundable per l’avinguda amb període de retorn de
500 anys, és suficientment gran com per encabir la futura EDAR del nucli urbà de
Duesaigües.
Pel que fa als diferents elements de la nova EDAR, els col·lectors de sortida (aigua
tractada i bypass) se situaran a una cota de 241,60 m, quedant clarament per sobre de la
cota de la làmina d’aigua per a l’avinguda de 500 anys de període de retorn. Així
s’evitarà l’entrada d’aigua al pou de bombament a través del col·lector de bypass.

Autor: Arnau Torra Trepat
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1. INTRODUCCIÓ
Els projectes constructius d’EDARs, a més dels diferents elements que composen el
sistema de depuració, també consten dels col·lectors en alta que uneixen el punt
d’abocament actual (final de la xarxa de sanejament existent) amb el recinte de la
EDAR. El traçat i el diàmetre d’aquests col·lectors ha d’estar definit i calculat en aquest
tipus de projectes.

2. OBJECTIUS
El present annex té per objecte calcular i dimensionar la xarxa de col·lectors en alta
necessària per portar les aigües residuals del nucli urbà de Duesaigües, des dels dos
punts d’abocament actuals fins al recinte la futura EDAR. Els col·lectors projectats
seran de secció circular, i aniran soterrats respectant el recobriment mínim de terres
sobre la clau del col·lector.

3. BASES I HIPÒTESIS DE CÀLCUL
3.1 Bases de càlcul
Els valors que es mostren en la taula 1, obtinguts en els diferents annexos, previs són els
que s’utilitzaran per al dimensionament dels diferents col·lectors i grups motobomba.
PARÀMETRE
Cabal mig
Cabal punta
Cabal dilució
Cabal mínim (0,5QMH)
Cabal màxim de pretractament (5QMH)
Cabal màxim de tractament biològic (3QMH)
Cabal de purga de fangs

Horari (m3/h)
5,23
14,94
26,17
2,62
26,17
15,70
0,16

Diari (m3/dia)
125,63
358,56
628,08
62,88
628,08
376,80
3,77

Taula 1. Cabals de càlcul

3.2 Hipòtesis de càlcul
3.2.1 Canonades en làmina lliure
El càlcul de les canonades tancades amb flux interior en làmina lliure, s’utilitzarà per al
dimensionament dels col·lectors en alta que uneixen els punts d’abocament amb les
instal·lacions de la futura EDAR. Aquest tipus de càlculs es realitzen admetent les
hipòtesis següents:
a) Flux en làmina lliure, és a dir, el col·lector no entra en càrrega.
b) Règim estacionari o permanent.
c) Règim uniforme.

Autor: Arnau Torra Trepat
3

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 12: Càlculs hidràulics

Aquestes condicions, que d’altra banda són molt comunament acceptades en el càlcul
hidràulic per a estudis d’aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la
realitat.
Les tres condicions s’apliquen imposant que la caiguda de la línia de d’energia
coincideix amb la caiguda de cota experimentada, simplificant així el càlcul
notablement.
L’equació que governa la circulació dels col·lectors en làmina lliure per gravetat,
d’acord amb les hipòtesis anteriors, és la fórmula de Manning:

on i és el pendent de la línia d’energia
n és el coef. de Manning del material de la canonada
v és la velocitat de circulació (m/s)
Rh és el radi hidràulic de la secció, que es calcula com S/Pm (m)
S és la secció mullada (m2)
Pm és el perímetre mullat (m)
3.2.2 Canonades en càrrega
El càlcul de les canonades tancades que per les seves característiques entraran en
càrrega amb la circulació de l’aigua, s’utilitzarà per la majoria de canonades que
connecten els diversos elements del sistema de depuració. Aquest tipus de càlculs es
realitzaran admetent les hipòtesis següents:
a) Secció plena.
b) Règim estacionari o permanent.
c) Règim uniforme només en cabal (no pressió).
Aquestes condicions, que d’altra banda són molt comunament acceptades en el càlcul
hidràulic per a estudis d’aquest tipus, condueixen a solucions molt aproximades a la
realitat.
Les tres condicions s’apliquen imposant que el cabal circulant per totes i cadascuna de
les seccions de la canonada que es calcula és el mateix, i s’avaluen les pèrdues que
provoca la circulació d’aquest cabal per la canonada de disseny.
La limitació del model fa que els càlculs s’hagin de fer esglaonats si la secció del tub, el
material o el cabal canvien, de manera que no es calcula directament les pèrdues totals,
sinó per trams que respectin que mantinguin constant el cabal, el material i la secció.
Per calcular les pèrdues totals només és necessària una suma de les pèrdues en sèrie.
La formulació que governa la circulació de col·lectors en càrrega és la de PrandtlColebrook, que es dedueix a partir de les fórmules de Darcy-Weisbach i ColebrookWhite.
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3.3 Pèrdues en la línia de càrrega
Les pèrdues de càrrega s’identifiquen amb la pèrdua d’energia d’un flux hidràulic al
llarg d’una conducció, per efecte del fregament o degut a pèrdues localitzades d’energia.
Es basa en la llei de Bernoulli que representa l’energia associada a una línia de flux en
un punt d’aquesta:

on z és la cota del punt d’anàlisi (m)
p és la pressió en el punt d’anàlisi (Pa)
γ és el pes específic del líquid (N/m3)
v és la velocitat del fluid en el punt d’anàlisi (m/s)
Els tres sumands fan referència a l’energia potencial, l’energia de flux, i l’energia
cinètica respectivament.
3.3.1 Pèrdues per circulació
Les pèrdues per fregament són funció de la rugositat del conducte, de la viscositat del
fluït, del règim de funcionament (flux laminar o turbulent) i del cabal que hi circula, és a
dir, de la velocitat.
Quan el flux és turbulent (nº Reynolds > 4000), fet que succeeix quasi sempre, una de
les formulacions més emprades és la de Manning. Així doncs, per al càlcul del pendent
de la canonada s’utilitzarà la formulació desenvolupada per Manning per al flux
hidrodinàmic en canonades. La seva definició es farà en funció de la velocitat màxima,
el cabal màxim, i del pendent imposat per: la geometria en alçat de la línia d’aigua de la
planta depuradora (en el cas de les canonades d’interconnexió dels diferents elements de
depuració) i per la topografia de la zona (en el cas dels col·lectors en alta). Aquesta
formulació és vàlida tant per als casos de flux en làmina lliure com en els casos de flux
en càrrega.
Els coeficients de Manning dels diferents materials amb que poden estar fabricades les
canonades es mostren en la taula 2.
MATERIAL

Coef. de Manning (n)

PVC - PRV
Formigó
Polietilè PE
Acer revestit
Fossa nova revestida
Fossa antiga

0,009
0,013
0,009
0,012
0,011
0,014

Taula 2. Coef. de Manning per als materials més usuals
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3.3.2 Pèrdues localitzades
Qualsevol alteració brusca en la geometria de la secció per la qual circula el flux
produeix unes pèrdues localitzades, independents de la pròpia circulació del fluït.
Aquestes es donen bàsicament en eixamplaments i estrangulaments, en vàlvules i també
en colzes.
Pèrdues en eixamplaments bruscs
En aquests casos es correcte aproximar la pèrdua d’energia per la pèrdua d’energia
cinètica. Aquesta pèrdua d’energia pot ser avaluada amb la següent expressió:

on h és el potencial del fluid
v és la velocitat mitjana de circulació en la canonada (m/s)
Q és el cabal de circulació per la canonada (m3/s)
S és la secció mullada (m2)
g és l’acceleració de la gravetat (m/s2)
CL és un coeficient que depèn de la geometria de l’eixamplament1:

on D1 és el diàmetre d’arribada
D2 és el diàmetre de sortida
Pèrdues en contraccions brusques
Aquest tipus de pèrdues es calculen amb la mateixa expressió que les pèrdues en
eixamplaments:

En aquest cas, els valors del coeficient CL s’obtenen en base a la relació entre diàmetres,
i s’especifiquen en la taula 3.
D1 /D2

CL

0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.13
0.28
0.38
0.45
0.50

Taula 3. Valors del coeficient CL en funció de la relació entre diàmetres.

1

Resulta fàcil deduir que en l’arribada a un dipòsit el coeficient C L val 1.
Autor: Arnau Torra Trepat
6

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 12: Càlculs hidràulics

Pèrdues en colzes
En els colzes també es calculen les pèrdues d’energia en base a la pèrdua d’energia
cinètica, utilitzant la mateixa expressió que en els casos anterior.

En aquest cas el valor de CL depèn de la relació entre el radi de gir del colze i el
diàmetre de la canonada segons s’especifica en la taula 4.
r/D

CL

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0

0.40
0.32
0.27
0.22
0.20

Taula 4. Valors de CL en funció del radi de gir del colze (r) i el diàmetre de la canonada (D)

Pèrdues en vàlvules
Les pèrdues d’energia en vàlvules també es calculen en base a la disminució d’energia
cinètica:

Els valors del coeficient CL depenen del tipus de vàlvula segons s’indica en la taula 5.
Tipus de vàlvula

CL

de comporta (oberta)
de bola (oberta)

0,2
1,3

Taula 5. Valors de CL en funció del tipus de vàlvula

4. CÀLCULS HIDRÀULICS
4.1 Resum de la línia piezomètrica de la EDAR
La cota que determina els diferents nivells piezomètrics de l’EDAR és la sortida de
l’aigua tractada a la riera, establint-se la cota de sortida a 241,60 m.
El bypass del reactor biològic i el col·lector de sortida d’aigua tractada del decantador
s’entronquen mitjançant un pou de registre, que permet la inspecció del tram final del
sistema. D’aquest pou de registre neix el col·lector de DN 400 que connecta amb l’obra
de sortida.
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L’obra de sortida està ubicada per sobre de la cota d’inundació de període de retorn 500
anys que, tal i com es justifica en l’Annex 11 “Estudi d’inundabilitat”. D’altra banda, la
cota d’entrada del bypass general, i del bypass del biològic, han d’estar també situades
per sobre d’aquesta cota d’inundació de 500 anys, assegurant el bon funcionament de la
planta en cas de fortes pluges.
A la taula següent es resumeixen les cotes més significatives de la línia piezomètrica de
l’EDAR:
PUNT LÍNIA PIEZOMÈTRICA
Cota de descàrrega de l’aigua tractada
Cota de descàrrega del bypass general de la planta
Nivell líquid a l'arqueta de sortida del decantador secundari
Nivell líquid al decantador secundari
Nivell líquid al reactor biològic
Nivell líquid a l'arqueta d'entrada a reactor biològic
Cota de bypass del tractament biològic
Cota d'entrada a tamís de fins
Cota de bypass general de planta
Nivell líquid mínim en el pou de bombament
Nivell líquid màxim en el pou de bombament
Col·lector d'arribada d'aigua bruta

COTA (m)
241,60
242,00
244,53
244,90
244,90
245,00
245,22
245,97
242,83
241,70
242,70
243,03

Taula 6. Resum de la línia piezomètrica de la EDAR

4.2 Conducció en l’amina lliure del col·lector
Pels col·lectors en làmina lliure els paràmetres de dimensionament de la conducció
corresponen a la velocitat de pas de l’aigua i a la pendent de la conducció.
Els valors límit establerts pel correcte funcionament hidràulic de la conducció són els
següents:
VELOCITAT
Velocitat mínima
Velocitat màxima

0,50 m/s
5,00 m/s
PENDENT

Pendent mínim
Pendent màxim

0,50 %
5,00 %

Taula 7. Valors límit per al dimensionament dels col·lectors en làmina lliure

A partir d’aquest paràmetres s’ha realitzat el dimensionament hidràulic del col·lector.
En el present projecte, el sistema de col·lectors consta de tres rames, la formada pels
trams 1 i 2, la formada pels trams 3 i 4, i la tercera rama que va des del punt d’unió de
les dues anteriors fins al recinte de la EDAR. Tenint en compte la geometria de la xarxa
de clavegueram del nucli urbà de Duesaigües, es considerarà sempre que per les dues
primeres rames circula sempre la meitat del cabal de càlcul, i per la tercera la seva
totalitat. Tot seguit s’adjunta un esquema del sistema de col·lectors.
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T3 (Q/2)
T4 (Q/2)

T5 + T6 (Q)

EDAR

T2 (Q/2)
T1 (Q/2)
Punts d’abocament

Les tres rames de col·lectors anteriors funcionen en làmina lliure fins a arribar a
l’EDAR, punt a partir del qual el col·lector funciona en càrrega.
Els materials utilitzats per a les canonades en làmina lliure són tubs de polietilè d’alta
densitat (PEAD) de diferents diàmetres nominals en funció de la rama de col·lectors a la
qual pertanyin. Les seves característiques es resumeixen a la taula següent:
Descripció

Geometria

Trams

DN400
DN315

Circular
Circular

5i6
1, 2, 3 i 4

Diàmetre interior
(mm)
365,8
276

Coeficient de
Manning (n)
0,009
0,009

Taula 8. Característiques dels materials utilitzats per als col·lectors

Els resultats obtinguts per a cadascun dels trams per al cabal mínim, cabal mig i cabal
dilució, es mostren en la taula següent:
PARÀMETRE
Longitud (m)
Pendent
Qmínim
Calat (mm)
QMH
Qdilució
Qmínim
Velocitat
QMH
(m/s)
Qdilució

T1
227
0,02
9,8
13,5
28,9
0,54
0,67
1,09

T2
78
0,04
8,3
11,5
24,5
0,69
0,85
1,39

T3
101
0,05
7,9
10,9
23,2
0,75
0,92
1,50

T4
68
0,05
7,9
10,9
23,2
0,75
0,92
1,50

T5
35
0,04
10,7
14,8
31,6
0,82
1,01
1,65

T6
29
0,03
11,5
15,9
33,8
0,74
0,91
1,49

Taula 9. Velocitats i calats obtinguts per als diferents trams dels col·lectors de disseny

Com es pot observar en la taula anterior, amb els paràmetres de disseny descrits
prèviament, es compleixen totes les condicions per al dimensionament de col·lectors,
tant pel que fa a la velocitat de circulació de l’aigua com als pendents de disseny. Per
altra banda es descarta reduir encara més el diàmetre dels col·lectors ja que ocasionaria
greus problemes de manteniment.
Finalment s’exposa una taula on es mostren les cotes de rasant dels diferents pous de
registre, i que es complementen amb els plànols de la xarxa de col·lectors del document
de plànols corresponent.
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Tram
Pou inici
Pou final
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
Tram 1.1
6
7
7
8
8
14
Tram 1.2
9
10
10
11
11
12
Tram 2.1
12
13
13
14
Tram 2.2
14
15
15
16
Tram 3.1
16
17
Tram 3.2

Cota de rasant (m)
Pou inici
Pou final
252,94
251,94
251,94
250,94
250,94
250,15
250,15
249,45
249,45
248,40
252,94
248,40
248,40
247,53
247,53
246,41
246,41
245,28
248,40
245,28
253,73
252,31
252,31
250,09
250,09
248,68
253,73
248,68
248,68
247,24
247,24
245,28
248,68
245,28
245,28
244,67
244,67
243,88
245,28
243,88
243,88
243,10
243,88
243,10

Taula 10. Cotes dels pous de registre
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1. INTRODUCCIÓ
El càlcul dels diferents elements estructurals que componen l’EDAR pot ser tractat de
diverses maneres. En aquest projecte en particular s’han emprat diferents metodologies
de resolució en funció de l’element dissenyat. Els mètode o software utilitzat
s’especificarà en cada apartat.

2. OBJECTIU
L’objecte de l’annex consisteix en el càlcul estructural de les diferents unitats
estructurals que componen les instal·lacions de la futura EDAR del nucli urbà de
Duesaigües, establint les característiques dels materials utilitzats, així com les quanties
d’armadures necessàries per tal que resisteixin les càrregues que s’exerciran sobre elles
durant el seu funcionament. Per arribar a aquests resultats serà necessari establir les
accions i les hipòtesis de càrrega més desfavorables per a cada element.

3. MATERIALS A UTILITZAR
En aquest apartat es defineixen les característiques principals dels materials a utilitzar
en els diferents elements estructurals que componen la EDAR, utilitzant com a base la
EHE-08. Cal mencionar que aquestes són les característiques utilitzades en la major part
de casos. Tot i així en els successius apartats es tornen a definir els materials utilitzats,
en cas de ser necessari algun canvi puntual en aquests, es justificarà degudament en
l’apartat pertinent.
Els materials utilitzats en les estructures resistents dels diferents elements de l’EDAR
són principalment el formigó (en massa o majoritàriament armat), i l’acer, sigui per
armadures o laminat.

3.1 Formigó
La millor garantia de durabilitat radica en la confecció de formigons molt compactes,
cal utilitzar dosificacions riques en ciment, amb baixa relació a/c i una bona
compactació de la massa.
La taula 1 mostra les característiques del formigó escollit tenint en compte la naturalesa
de l’obra i la seva zona d’ubicació.

FORMIGÓ
Neteja
Solera
Murs
Bigues i lloses
Pilars i murs (edifici)
Bigues i lloses (edifici)

MATERIALS I CONTROL
TIPUS
CONTROL

γc

HM-15/P/20
HA-30/P/20/IV+Qb
HA-30/P/20/IV+Qb
HA-30/P/20/IV+Qb
HA-25/P/20/IIa
HA-25/P/20/IIa

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

normal
normal
normal
normal
normal
normal

Taula 1. Característiques del formigó escollit en base a les especificacions de la EHE-08
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Cal considerar que l’obra es troba en un ambient agressiu per estar en contacte continu
amb aigües residuals que poden arribar a ser àcides. Per aquesta raó es considera un
ambient Qb. Aquesta condició suposarà que al llarg de tot l’annex es consideri un ample
de fissura màxim de 0,1mm, a no ser que s’especifiqui el contrari.
Es considerarà també una relació màxima a/c de 0,5, un con d’Abrams entre 3 i 5 i un
sistema de compactació per vibrat.

3.2 Acer
Seguint també les especificacions de la EHE-08 s’ha escollit un acer B-500S, les
principals característiques mecàniques del qual es mostren en la figura 1.

Figura 1. Característiques mecàniques dels diferents tipus d’acer corrugat segons les especificacions del capítol VI
de la EHE-08

4. METODOLOGIA I COEFICIENTS DE CÀLCUL
4.1 Metodologia constructiva
La metodologia constructiva emprada en cadascun dels blocs de la planta de la EDAR
projectada influeix directament en els esforços actuants sobre cadascun dels mòduls, i
per tant també en el seu dimensionament.
Primer de tot cal tenir en compte la naturalesa del terreny circumdant. En el cas del
present projecte es tracta de gresos de gra fi amb nivells de pissarres i conglomerats
intercalats, tal i com es justifica en l’annex de geologia i geotècnia. Aquesta litologia es
troba recoberta per una capa d’entre 1 m de terra vegetal. Un cop fets els desmunts
necessaris per a l’execució de l’esplanada de la EDAR, la roca sana queda a la vista (tal
Autor: Arnau Torra Trepat
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i com es pot comprovar en els perfils del document de plànols número 17.2). Això
significa que totes les excavacions que calgui fer per encabir els diferents elements del
sistema de depuració es faran en roca sana.
Per a l’execució del reactor biològic i la sitja de fangs, en tractar-se de blocs de
dimensions considerables s’excavarà la roca mitjançant mètodes mecànics (martell picapica) intentant evitar al màxim la sobreexcavació. D’aquesta manera s’evitaran despeses
innecessàries i tampoc serà necessari reomplir el trasdós dels murs amb terres.
Pel que fa a les diferents arquetes (pretractament, sortida...), en tractar-se de mòduls
molt més petits que el reactor biològic, i de mides molt diferents. La dificultat tècnica
de realitzar les excavacions ajustant-se a les mides dels mòduls, així com la dificultat
que presentaria la col·locació dels encofrats en espais tan reduïts, fan que s’opti per
realitzar una excavació de mides superiors a les dels respectius mòduls, i reomplir el
trasdós dels murs de les arquetes amb terres.

4.2 Execució i coeficients de càlcul
Les següents taules resumeixen les característiques d’execució i control considerades en
els diferents tipus d’elements estructurals, així com els coeficients de càlcul considerats
per a ELU.
TIPUS D’ACCIÓ

EXECUCIÓ
CONTROL

Permanent
Pretensat
Permanent de valor no
constant
Variable
Accidental

γF (ELU)

normal
normal

γG = 1,5
γP = 1

normal

γG* = 1,6

normal
normal

γQ = 1,6
γA = 1

RECOBRIMENTS D’ARMADURES PASSIVES
Principals
Secundàries
Fonaments

4,5 cm
4,5 cm
5 cm

Taula 2. Característiques d’execució i control considerades segons la EHE-08

5. REACTOR BIOLÒGIC
5.1 Introducció
Pel càlcul del dimensionament del reactor biològic, s’ha seguit la metodologia
proposada i exposada per Jiménez Montoya al llibre “Hormigón armado”, el capítol 25
de la qual parla del dimensionament de dipòsits rectangulars i circulars. A més també
s’han tingut en compte les diferents especificacions de la EHE-08.

5.2 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + Qb
Autor: Arnau Torra Trepat
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Acer B-500S
Normativa i/o metodologia aplicada:
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
Metodologia proposada per Jiménez Montoya a“Hormigón armado”
Accions:
Pes propi (formigó = 25kN/m3)
Pes del líquid (considerat de 11kN/m3 i una alçada màxima de 4m)
Empenta del líquid

5.3 Càlcul
5.3.1 Dimensionament del recinte
Alçada (h) = 4m
Radi interior (r) = 4,2m
El gruix dels alçats del mur es calcula com:

El gruix de la solera es calcula com:

5.3.2 Comprovació a tallant
Es realitza la comprovació mitjançant la fórmula de la instrucció espanyola per a
plaques sense armadura transversal.

Per al càlcul del tallant màxim utilitzem la següent expressió obtinguda a partir dels
paràmetres de la figura 2.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 2. Valors del moment i el tallant màxims unitaris en funció del paràmetre K. Font: “Hormigón
Armado” de Jiménez Montoya.

Per tant interpolant amb els valors de la taula anterior s’obté i considerant δ=1 s’obté:

Finalment, tenint en compte que fck=30 N/mm2, i ρ=0,002, s’obté:

5.3.3 Armat vertical de la paret
L’armadura vertical dels murs de l’alçat es determina per condicions de fissuració, a
partir del moment mmax (que es calcula en base als valors de la figura 2).

A partir d’aquí es calcula el mòdul de fissuració:

Finalment un cop es disposa del mòdul de fissuració s’utilitza la figura 3 per trobar
l’armat necessari1.

1

L’àbac contempla un acer B400S, quan en realitat s’està utilitzant un B500S, això significa que els
càlculs realitzats estan del costat de la seguretat.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 3. Valors de k per un ample de fissura de 0,1mm. Font: “Hormigón
armado” de Jiménez Montoya

Per tant s’obté un armat mínim de 5ø12 per metre lineal, amb un reforç de 5ø12 per
metre lineal a la zona de l’encastament que a la vegada servirà d’espera.
5.3.4 Armat horitzontal de la paret
L’armat horitzontal de la paret es determina a partir de l’esforç de tracció màxim np.

Figura 4. Esforços de tracció unitaris en dipòsits cilíndrics empotrats al fons.
Font: “Hormigón armado” de Jiménez Montoya

Aplicant la fórmula de la figura 4:

Autor: Arnau Torra Trepat
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La variable x indica l’altura a la qual es calcula l’esforç a tracció. Es dissenyarà tota la
paret per resistir l’esforç a tracció màxim.
Interpolant a partir de les corbes de la figura 4 s’obté:

Finalment es calcula la quantitat d’armadura necessària:

Per tant l’armadura horitzontal de la paret constarà de 4ø12 per metre lineal d’alçada i
cara, un total de 32ø12 en tot el reactor.
5.3.5 Armadures ortogonals de la solera
Armadura de flexió
Les armadures inferiors de la solera poden determinar-se a partir del moment unitari de
servei, i el mòdul de fissuració que es calcula amb la fórmula següent:

Els resultats es detallen en la taula 2.
Expressió de càlcul2
Cara superior
Cara inferior

m = 0,34·p·r
m = mve

Moment de càlcul Mòdul de fissuració
(kNm/ml)
K
m = 42,84
K = 2,0284·10-2
m = 11,49
K = 0,8785·10-2

Taula 3. Moments unitaris de servei per a les dues cares de la solera, i mòduls de fissuració corresponents.

Finalment iterant en l’àbac de la figura 3 s’obté que tan per a la cara superior com per la
inferior es necessiten 4ø16 per metre lineal. Per tant per tota la solera es necessitaran un
total de 68ø16.
Armadura de tracció
Al càlcul anterior cal afegir-li l’armadura a tracció necessària:

Per tant es conclou que és necessari afegir 1ø16 per metre lineal i cara a l’armadura
anterior. Així doncs a la solera es necessitarà 5 ø16 per cara i metre lineal, 84 en total.
2

On p és el valor del pes de la paret per unitat de longitud, 3T/ml = 30 kN/ml
Autor: Arnau Torra Trepat
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5.4 Resum de l’armat
A la taula 3 es mostra un resum de l’armat del reactor amb un petit esquema de la seva
geometria.
Diàmetre (mm)
Paret
Empotrament

12
12

Cara interior
Cara exterior

12
12

Cara superior
Cara inferior

16
16

Separació (cm)

Nº de barres

Longitud (m)

ARMADURA VERTICAL DE LA PARET
20
132
4
20
132
2 (1+1)
ARMADURA HORITZONTAL DE LA PARET3
25
16
29,55
25
16
29,55
ARMADURA DE LA SOLERA4
20
42
Variable
20
42
variable

Taula 4. Armat del reactor biològic

6. ARQUETA DEL REACTOR
6.1 Introducció
Pels càlculs de l’arqueta del reactor s’ha utilitzat el software comercial ROBOT, i s’han
realitzat de forma manual els càlculs de comprovació i armat.

6.2 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + QB
Acer B 500S
Recobriment 5 cm
Separació armat 15 cm
Fissura interior 0,1 mm
Fissura exterior 0,1 mm
Normativa i/o metodologia aplicada:
Instrucción Hormigón Estructural EHE-08
Acciones en Edificación NBE-AE88

3

Pel que fa al càlcul del perímetre (longitud) de les barres de l’armadura horitzontal es considera sempre
el radi exterior.
4
Pel càlcul de la longitud de les barres de l’armadura de la solera es considera una longitud variable que
arriba a un màxim de 8,4m.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Accions:
Pes específic terreny (20,00 kN/m3)
Alçada terres (1,60 m)
Coef. Empenta terreny (0,33)
Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2)
Alçada màx. Líquid (0,50 m)
Pes específic líquid (10,00 kN/m3)
Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m)

6.3 Esquema

Alçada (H) = 2,86 m
Amplada (C1) = 0,55 m
Profunditat (C2) = 0,43 m
emurs = 25 cm
esolera = 25 cm
Diàmetre forat mur 1 = 40 cm

6.4 Càlculs i resultats obtinguts

As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,21 kN·m/m
0,20 kN·m/m
0,22 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,30 kN·m/m
0,35 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 1
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,03 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,02 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
wfis
0 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,04 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,05 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 5. Esforços de càlcul i armats del mur 1
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As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,09 kN·m/m
0,08 kN·m/m
0,30 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,12 kN·m/m
0,14 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 2
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,02 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,02 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Wfis
0 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,02 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,02 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 6. Esforços de càlcul i armats del mur 2

As, min
M1e
M2e
N (dir 1)
Disposició
final d’armat

5,52 cm2/m
0,21 kN·m/m
0,09 kN·m/m
1,05 kN/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

As, min
M1e
M2e
Disposició
final d’armat

5,52 cm2/m
3,14 kN·m/m
1,90 kN·m/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

SOLERA
Cara superior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,03 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
2
As (dir 2)
0,01 cm /m
Φ 12a 15 cm
N (dir 1)
0,78 kN/m
Direcció 1
wfis
0 mm
Direcció 2
wfis
0 mm
Cara inferior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,46 cm2/m
Φ 12a 15 cm
As (dir 2)
0,28 cm2/m
Φ 12a 15 cm
Direcció 1
Mk < Mfis =
43,45 kN·m/m
Direcció 2
Mk < Mfis =
43,45 kN·m/m

Taula 7. Esforços de càlcul i armats de la solera

7. PRETRACTAMENT
7.1 Esquema del pretractament
La figura 5 mostra una planta del sistema de pretractament per fer-se una idea de la
ubicació concreta de cadascuna de les arquetes que es dimensionaran en els punts
successius. El software utilitzat és el mateix que en l’apartat 6.

Autor: Arnau Torra Trepat
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4

3

2B

2A

1

5

Figura 5. Planta del sistema de pretractament

7.2 Arqueta 1
7.2.1 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + QB
Acer B 500S
Recobriment 5 cm
Separació armat 15 cm
Fissura interior 0,1 mm
Fissura exterior 0,1 mm
Normatives i/o metodologia aplicada:
Instrucción Hormigón Estructural EHE-08
Acciones en Edificación NBE-AE88

Autor: Arnau Torra Trepat
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Accions:
Pes específic terreny (20,00 kN/m3)
Alçada terres (1,32 m)
Coef. Empenta terreny (0,33)
Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2)
Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m)
7.2.2 Esquema

Alçada (H) = 2.62 m
Amplada (C1) = 0,8 m
Profunditat (C2) = 0,85 m
emurs = 25 cm
esolera = 25 cm
Diàmetre forat mur 1 = 31,5 cm
Diàmetre forat mur 2 = 31,5 cm

7.2.3 Càlculs i resultats obtinguts

As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,93 kN·m/m
1,63 kN·m/m
11,40 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,51 kN·m/m
0,78 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 1
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,17 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,30 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Wfis
0 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,09 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,14 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 8. Esforços de càlcul i armats del mur 1

Autor: Arnau Torra Trepat
16

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 13: Càlculs estructurals

As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
1,18 kN·m/m
1,82 kN·m/m
11,20 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,65 kN·m/m
0,88 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 2
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,22 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,34 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
wfis
0,04 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,12cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,16 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 9. Esforços de càlcul i armats del mur 2

As, min
M1e
M2e
N (dir 1)
Disposició
final d’armat

9,2 cm2/m
1,18 kN·m/m
0,93 kN·m/m
0 kN/m
Φ 16 a 15 cm
Φ 16 a 15 cm

As, min
M1e
M2e
Disposició
final d’armat

5,52 cm2/m
6,42 kN·m/m
5,94 kN·m/m
Φ 16 a 15 cm
Φ 16 a 15 cm

SOLERA
Cara superior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,10 cm2/m
Φ 16 a 15 cm
As (dir 2)
0,08 cm2/m
Φ 16 a 15 cm
N (dir 1)
0 kN/m
Direcció a
Mk < Mfis = 120,69 kN·m/m
Direcció b
Mk < Mfis = 120,69 kN·m/m
Cara inferior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,53 cm2/m
Φ 16 a 15 cm
As (dir 2)
0,49 cm2/m
Φ 16 a 15 cm
Direcció 1
Mk < Mfis = 120,69 kN·m/m
Direcció 2
Mk < Mfis = 120,69 kN·m/m

Taula 10. Esforços de càlcul i armats de la solera

7.3 Arqueta 2A
7.3.1 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + QB
Acer B 500S
Recobriment 5 cm
Separació armat 15 cm
Fissura interior 0,1 mm
Fissura exterior 0,1 mm

Autor: Arnau Torra Trepat
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Normatives i/o metodologia aplicada:
Instrucción Hormigón Estructural EHE-08
Acciones en Edificación NBE-AE88
Accions:
Pes específic terreny (20,00 kN/m3)
Alçada terres (1,32 m)
Coef. Empenta terreny (0,33)
Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2)
Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m)
7.3.2 Esquema

Alçada (H) = 2,62 m
Amplada (C1) = 0,8 m
Profunditat (C2) = 0,5 m
emurs = 25 cm
esolera = 25 cm
Diàmetre forat mur 2 = 31,5 cm

7.3.3 Càlculs i resultats obtinguts

As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,73 kN·m/m
0,81 kN·m/m
3,80 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,37 kN·m/m
0,41 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 1
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,13 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,15 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Wfis
0,01 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,07 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,08 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 11. Esforços de càlcul i armats del mur 1
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As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,24 kN·m/m
0,36 kN·m/m
4,49 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,11 kN·m/m
0,16 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 2
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,04 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,07 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
wfis
0,01 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,02cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,03 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 12. Esforços de càlcul i armats del mur 2

As, min
M1e
M2e
N (dir 1)
Disposició
final d’armat

7,36 cm2/m
0,24 kN·m/m
0,73 kN·m/m
0 kN/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

As, min
M1e
M2e
Disposició
final d’armat

7,36 cm2/m
2,09 kN·m/m
3,54 kN·m/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

SOLERA
Cara superior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,03 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (dir 2)
0,08 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
N (dir 1)
0,66 kN/m
Direcció 1
Mk < Mfis =
77,24 kN·m/m
Direcció 1
wfis
0 mm
Cara inferior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,22 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (dir 2)
0,37 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
Direcció 1
Mk < Mfis =
77,24 kN·m/m
Direcció 2
Mk < Mfis =
77,24 kN·m/m

Taula 13. Esforços de càlcul i armats de la solera

7.4 Arqueta 2B
7.4.1 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + QB
Acer B 500S
Recobriment 5 cm
Separació armat 15 cm
Fissura interior 0,1 mm
Fissura exterior 0,1 mm

Autor: Arnau Torra Trepat
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Normatives i/o metodologia aplicada:
Instrucción Hormigón Estructural EHE-08
Acciones en Edificación NBE-AE88
Accions:
Alçada màx. Líquid (1,00 m)
Pes específic líquid (10,00 kN/m3)
Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m)
7.4.2 Esquema

Alçada (H) = 1,15 m
Amplada (C1) = 0,8 m
Profunditat (C2) = 0,5 m
emurs = 25 cm
esolera = 25 cm

7.4.3 Càlculs i resultats obtinguts

As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,27 kN·m/m
0,34 kN·m/m
1,24 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,27 kN·m/m
0,41 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 1
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,05 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
2
As (horitzontal)
0,06 cm /m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Wfis
0,01 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,05 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
2
As (horitzontal)
0,08 cm /m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 14. Esforços de càlcul i armats del mur 1
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As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,40 kN·m/m
0,43 kN·m/m
1,58 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,40 kN·m/m
0,57 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 2
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,07 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,08 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
wfis
0,01 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,07cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,10 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 15. Esforços de càlcul i armats del mur 2

As, min
M1e
M2e
N (dir 1)
Disposició
final d’armat

5,52 cm2/m
0,40 kN·m/m
0,27 kN·m/m
2,45 kN/m
Φ 12 a 15
Φ 12 a 15

As, min
M1e
M2e
Disposició
final d’armat

5,52 cm2/m
3,50 kN·m/m
2,74 kN·m/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

SOLERA
Cara superior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,06 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (dir 2)
0,04 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
N (dir 1)
2,07 kN/m
Direcció 1
wfis
0 mm
Direcció 2
wfis
0 mm
Cara inferior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,52 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (dir 2)
0,40 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
Direcció 1
Mk < Mfis =
43,45 kN·m/m
Direcció 2
Mk < Mfis =
43,45 kN·m/m

Taula 16. Esforços de càlcul i armats de la solera

7.5 Arqueta 4
7.5.1 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + QB
Acer B 500S
Recobriment 5 cm
Separació armat 15 cm
Fissura interior 0,1 mm
Fissura exterior 0,1 mm
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21

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 13: Càlculs estructurals

Normatives i/o metodologia aplicada:
Instrucción Hormigón Estructural EHE-08
Acciones en Edificación NBE-AE88
Accions:
Alçada màx. Líquid (0,75 m)
Pes específic líquid (10,00 kN/m3)
Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m)
7.5.2 Esquema

Alçada (H) = 1,15 m
Amplada (C1) = 0,8 m
Profunditat (C2) = 0,7 m
emurs = 25 cm
esolera = 25 cm
Diàmetre forat mur 1 = 31,5 cm
Diàmetre forat mur 2 = 31,5 cm

7.5.3 Càlculs i resultats obtinguts

As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,27 kN·m/m
0,34 kN·m/m
1,24 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,27 kN·m/m
0,41 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 1
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,05 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,06 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Wfis
0,01 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,05 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,08 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 17. Esforços de càlcul i armats del mur 1
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As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,22 kN·m/m
0,26 kN·m/m
1,58 kN/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

4,6 cm2/m
0,22 kN·m/m
0,30 kN·m/m
Φ 10 a 15 cm
Φ 10 a 15 cm

MUR 2
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,04 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,05 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
wfis
0,01 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,04cm2/m
Φ 10 a 15 cm
As (horitzontal)
0,06 cm2/m
Φ 10 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
30,17 kN·m/m

Taula 18. Esforços de càlcul i armats del mur 2

As, min
M1e
M2e
N(dir 1)
Disposició
final d’armat

5,52 cm2/m
0,22 kN·m/m
0,27 kN·m/m
1,79 kN/m
Φ 12 a 15
Φ 12 a 15

As, min
M1e
M2e
Disposició
final d’armat

5,52 cm2/m
2,47 kN·m/m
2,85 kN·m/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

SOLERA
Cara superior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,03 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (dir 2)
0,04 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
N (dir 1)
2,07 kN/m
Direcció 1
wfis
0 mm
Direcció 2
wfis
0 mm
Cara inferior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,36 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (dir 2)
0,42 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
Direcció 1
Mk < Mfis =
43,45 kN·m/m
Direcció 2
Mk < Mfis =
43,45 kN·m/m

Taula 19. Esforços de càlcul i armats de la solera

7.6 Arqueta 5
7.6.1 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + QB
Acer B 500S
Recobriment 5 cm
Separació armat 15 cm
Fissura interior 0,1 mm
Fissura exterior 0,1 mm

Autor: Arnau Torra Trepat
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Normatives i/o metodologia aplicada:
Instrucción Hormigón Estructural EHE-08
Acciones en Edificación NBE-AE88
Accions:
Pes específic terreny (20,00 kN/m3)
Alçada terres (2,63 m)
Coef. Empenta terreny (0,33)
Sobrecàrrega de terres (10,00 kN/m2)
Alçada màx. Líquid (1,30 m)
Pes específic líquid (10,00 kN/m3)
Sobrecàrrega vertical murs (10,00 kN/m)
Moment sobre mur A (-12,14 kNm/m)
7.6.2 Esquema

Alçada (H) = 3,93 m
Amplada (C1) = 2,5 m
Profunditat (C2) = 1,3 m
emurs = 25 cm
esolera = 30 cm
Diàmetre forat mur 1 = 31,5 cm
Diàmetre forat mur 2 = 31,5 cm

7.6.3 Càlculs i resultats obtinguts

As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

6,44 cm2/m
14,15 kN·m/m
2,18 kN·m/m
0,73 kN/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

6,44 cm2/m
6,76 kN·m/m
6,97 kN·m/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

MUR 1
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
1,75 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (horitzontal)
0,27 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
59,14 kN·m/m
horitzontal
Wfis
0,01 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,83 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
2
As (horitzontal)
0,86 cm /m
Φ 12 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
59,14 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
59,14 kN·m/m

Taula 20. Esforços de càlcul i armats del mur 1
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As, min
Mx
My
N
Disposició
final d’armat

6,44 cm2/m
1,11 kN·m/m
1,28 kN·m/m
0,89 kN/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

As, min
Mx
My
Disposició
final d’armat

6,44 cm2/m
3,71 kN·m/m
3,75 kN·m/m
Φ 12 a 15 cm
Φ 12 a 15 cm

MUR 2
Cara interior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,14 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (horitzontal)
0,16 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
59,14 m·kN/m
horitzontal
wfis
0,01 mm
Cara exterior
Mínima armadura de tracció
As (vertical)
0,46 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
As (horitzontal)
0,46 cm2/m
Φ 12 a 15 cm
vertical
Mk < Mfis =
59,14 kN·m/m
horitzontal
Mk < Mfis =
59,14 kN·m/m

Taula 21. Esforços de càlcul i armats del mur 2

As, min
M1e
M2e
N (dir 1)
Disposició
final d’armat

9,2 cm2/m
1,11 kN·m/m
14,15 kN·m/m
3,38 kN/m
Φ 16 a 15 cm
Φ 16 a 15 cm

As, min
M1e
M2e
Disposició
final d’armat

9,2 cm2/m
14,76 kN·m/m
22,07 kN·m/m
Φ 16 a 15 cm
Φ 16 a 15 cm

SOLERA
Cara superior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
0,09 cm2/m
Φ 16 a 15 cm
As (dir 2)
0,04 cm2/m
Φ 16 a 15 cm
N (dir 1)
4,00 kN/m
Direcció 1
wfis
0 mm
Direcció 2
wfis
0,02 mm
Cara inferior
Mínima armadura de tracció
As (dir 1)
1,21 cm2/m
Φ 16 a 15 cm
As (dir 2)
1,81 cm2/m
Φ 16 a 15 cm
Direcció 1
Mk < Mfis = 120,69 kN·m/m
Direcció 2
Mk < Mfis = 120,69 kN·m/m

Taula 22. Esforços de càlcul i armats de la solera

8. SITJA DE FANGS
8.1 Introducció
Com es pot comprovar en els diferents plànols i annexos del projecte, la sitja de fangs té
una secció circular. En tenir el nivell del terreny molt avall i utilitzar la mateixa
metodologia constructiva que pel reactor biològic, es pot considerar l’empenta de terres
inexistent i dimensionar el recinte utilitzant el mateix mètode que s’ha utilitzat pel
reactor biològic. En aquest cas, com que ja s’ha exposat el mètode prèviament es
descriuran directament els càlculs principals i els resultats obtinguts.

Autor: Arnau Torra Trepat
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8.2 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + QB
Acer B 500S
Recobriment 5 cm
Fissura interior i exterior 0,1 mm
Normativa i/o metodologia aplicada:
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08
Metodologia proposada per Jiménez Montoya a“Hormigón armado”
Accions:
Pes propi (formigó = 25kN/m3)
Pes del líquid (considerat de 11kN/m3 i una alçada màxima de 4m)
Empenta del líquid

8.3 Esquema
R

h

Alçada (h) = 4,4 m (4m útils)
Radi interior (R) = 2,6 m
emurs = 30 cm
esolera = 30 cm

8.4 Càlculs i resultats obtinguts
8.4.1 Dimensionament del recinte
En la següent taula s’exposen els gruixos dels murs i solera obtinguts utilitzant les
fórmules definides en l’apartat 4.3.1.
Alçada útil (m)
4

Radi interior (m)
2,6

em (m)
0,25

es (m)
0,4

Taula 23. Característiques geomètriques de la sitja de fangs

8.4.2 Comprovació a tallant
Tot seguit es fa la comprovació a tallant, pels murs. En la taula següent es mostren els
resultats obtinguts:

Autor: Arnau Torra Trepat
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K

αv

δ

6,450

-3,450

1

fck
(N/mm2)
30

ρ

d (mm)

0,002

200

Vu
(N/mm)
87,22

Vmax
(N/mm)
22,75

Taula 24. Comprovació a tallant dels murs

Com es pot veure amb el dimensionament actual es compleix que Vmax ≤ Vu.
8.4.3 Armat vertical de la paret
Seguint el procediment indicat en l’apartat 4.3.3 s’obtenen els resultats de la següent
taula:
αm
0,244

δ
1

mve (KN·m/ml)
6,336

K (KN/m3)
0,0067

Taula 25. Càlcul de l’armat vertical dels murs

En iterar en l’àbac de la figura 3 es comprova que l’armadura mínima és suficient. Per
tant l’armat vertical dels murs constarà de 5 ø 12 per metre lineal, amb un reforç de 5 ø
12 per metre lineal a la zona de l’encastament.
8.4.4 Armat horitzontal de la paret
Tenint en compte la metodologia aplicada en l’apartat 4.3.4, i sabent que K=6,45, es
dimensiona l’armat horitzontal per l’esforç de tracció màxim. Iterant en l’àbac de la
figura 4 s’obté que α val aproximadament 0,63.
Així doncs s’obté que np = 65,52 KN/ml
Amb aquest valor de l’esforç de tracció màxim es dimensiona l’armadura horitzontal de
tot el mur. S’obté que A=6,55 cm2/ml a partir de les capacitats geomètriques s’obté un
armat de 6 ø 12 per metre lineal (3 per cada cara).
8.4.5 Armadures ortogonals de la solera
Armadures a flexió:
En la taula següent es resumeixen els resultats obtinguts:
Expressió de càlcul5
Cara superior
Cara inferior

m = 0,34·p·r
m = mve

Moment de càlcul Mòdul de fissuració
(kNm/ml)
K
m = 22,10
K = 1,046·10-2
m = 6,34
K = 0,3·10-2

Taula 26. Càlcul de l’armat ortogonal de la solera

Iterant en l’àbac de la figura 3 s’obté que tan per la cara superior com la inferior són
necessaris 4ø16 per metre lineal.

5

On p és el valor del pes de la paret per unitat de longitud, 3T/ml = 30 kN/ml
Autor: Arnau Torra Trepat
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Armadures a tracció:
A l’armadura a flexió cal afegir-li l’armadura a tracció que es calcula a continuació:

Així doncs si es tenen en compte les capacitats mecàniques és necessari afegir a
l’armadura a flexió 1ø16 per metre lineal a cada cara. Així doncs la solera quedarà
armada amb un engraellat de 5ø16 per metre lineal a cada cara.
8.4.6 Resum de l’armat
En la taula següent es resumeixen les característiques de l’armat necessari per a la sitja
de fangs.
Diàmetre (mm)
Paret
Empotrament

12
12

Cara interior
Cara exterior

12
12

Cara superior
Cara inferior

16
16

Separació (cm)

Nº de barres

Longitud (m)

ARMADURA VERTICAL DE LA PARET
20
90
20
90
ARMADURA HORITZONTAL DE LA PARET
33
12
33
12
ARMADURA DE LA SOLERA
20
29
20
29

4
2 (1+1)
17,91
17,91
Variable
variable

Taula 27. Armat de la sitja de fangs

9. OBRA DE SORTIDA
9.1 Introducció
Per al dimensionament de l’obra de sortida s’arma la secció amb l’armadura mínima
necessària estipulada per la EHE-086

9.2 Dades
Materials utilitzats:
Formigó HA-30 IV + QB
Acer B 500S
Recobriment 5 cm
Separació armat 20 cm
Fissura interior 0,1 mm
Fissura exterior 0,1 mm

6

Capítol IX EHE-08 “Capacidad resistente de bielas, tirantes y nudos”
Autor: Arnau Torra Trepat
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Normatives i/o metodologia aplicada:
Instrucción Hormigón Estructural EHE-08
Acciones en Edificación NBE-AE88

9.3 Càlculs i resultats obtinguts

Per tant es col·locaran Φ 12 a 20 cm en totes les cares, i un reforç de 2 Φ 12 a la zona
dels forats.

10. EDIFICI DE BUFADORS
10.1 Introducció
En tractar-se d’un element estructural convencional i no d’un element específic de
projectes d’estacions depuradores d’aigües residuals, l’edifici de bufadors i de control
no es calcularà de forma específica en aquest apartat. Els càlculs d’aquest element
s’hauran de fer considerant els materials i els coeficients de càlcul descrits en els
apartats 3 i 4 d’aquest annex, i seguint les prescripcions de la EHE-08.
L’edifici estarà dotat d’un polispast7, aquest es dimensionarà degudament en tractar-se
d’un element singular. També es calcularan les càrregues que aquest indueix sobre
l’estructura, i que hauran de ser considerades en el seu dimensionament.

10.2 Esquema de l’edifici
En aquest apartat s’adjunta una planta de l’edifici de bufadors amb l’objectiu que quedi
definida la seva geometria.

7

Un polispast és una màquina utilitzada per a moure càrregues molt pesants amb un gran avantatge
mecànic.
Autor: Arnau Torra Trepat
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10.2.1 Planta

Figura 6. Planta de l’edifici de bufadors
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10.3 Dimensionament del polispast
10 kN

1,8 m

Per tant es disposarà una IPE-180 (wx=146 cm3). En fer la comprovació per ELS es veu
que la fletxa és inferior a la fletxa mínima per tant el dimensionament és correcte.

Figura 8. Esquema IPE-180
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1. INTRODUCCIÓ
Per a la definició geomètrica del col·lector objecte del present projecte i del camí
d’accés a la parcel·la de l’EDAR, s’han realitzat els corresponents estudis de traçat.
Es presenta a continuació una breu descripció del recorregut, en planta i alçat, així com
els condicionants que han portat a aquesta definició geomètrica.

2. DEFINICIÓ GEOMÈTRICA DEL TRAÇAT
2.1 Col·lectors
Cal recordar que el sistema de sanejament del nucli urbà de Duesaigües es troba dividit
en dues vessants. Els dos punts d’abocament es troben a l’est i oest del nucli urbà
respectivament. El primer aboca les aigües residuals al Barranc Reial o Barranc
d’Argentera, mentre que el segon ho fa al Barranc dels Masos.
Aquesta geometria de la xarxa de sanejament fa necessari construir tres trams de
col·lector diferenciats:
Tram 1
Aquest tram, amb una longitud total de 305m, recull les aigües residuals del pou
de registre que representa el final del vessant de la xarxa de sanejament que
aboca les aigües residuals al Barranc Reial, i les porta fins al punt d’entrada al
poble, situat a l’enllaç entre les carreteres T-313 i T-343.
El col·lector discorre tot el tram paral·lel a la carretera T-343 pel costat del
poble. A l’altre costat de la carretera hi ha marges amb desnivells importants que
podrien provocar esllavissaments o situacions de risc durant la fase de
construcció i explotació del col·lector.
A continuació s’exposa una taula amb la longitud cotes i desnivell que salva
aquest col·lector:
Cota inicial (m)
Terreny
Rasant
254,5
252,9

Cota final (m)
Terreny
Rasant
247
245,3

Longitud
(m)
305

Desnivell
(m)
7,6

Taula 1. Característiques geomètriques generals del tram 1 de col·lector

El pendent d’aquest tram no és constant, del PK 0+000 al PK 0+227 el pendent
és d’un 2%, i d’aquí fins al final del tram aquest augmenta fins al 4%.
En discórrer paral·lel a la carretera el l’execució d’aquest tram de col·lector
afectarà la circulació normal a la carretera T-343. Aquesta carretera és l’única
via d’accés asfaltada al municipi de l’Argentera. Per tal de no deixar aquest
municipi incomunicat i d’afectar el mínim possible la circulació el col·lector
s’efectuarà en trams de 50m, ocupant només un carril de la calçada existent i
donant pas alternatiu per l’altre. Un cop acabat el tram de 50m de col·lector i
abans de començar amb el següent, es retiraran tots els elements que puguin
entorpir la circulació quedant la calçada completament lliure i apte per a
circular-hi normalment.
Autor: Arnau Torra Trepat
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El tram del PK 0+175 al 0+210, és la principal entrada al nucli urbà de
Duesaigües. Per tal de no deixar el municipi amb la seva entrada principal
inutilitzada per complet, i d’entorpir la circulació al mínim possible, aquest tram
s’executarà de nit i en dos fases.
Tram 2
Aquest tram, amb una longitud total de 169m, recull les aigües residuals del pou
de registre que representa el final del vessant de la xarxa de sanejament que
aboca les aigües residuals al Barranc dels Masos, i les porta fins al punt
d’entrada al poble, situat a l’enllaç entre les carreteres T-313 i T-343.
El col·lector discorre tot el tram paral·lel a la carretera T-313 pel costat del
poble. A l’altre costat de la carretera hi ha marges amb desnivells importants que
podrien provocar esllavissaments o situacions de risc durant la fase de
construcció i explotació del col·lector.
A continuació s’exposa una taula amb la longitud cotes i desnivell que salva
aquest col·lector:
Cota inicial (m)
Terreny
Rasant
256
253,7

Cota final (m)
Terreny
Rasant
247
245,3

Longitud
(m)
169

Desnivell
(m)
8,4

Taula 2. Característiques geomètriques generals del tram 2 de col·lector

En aquest tram el pendent es manté constant al 5%.
En discórrer paral·lel a la carretera l’execució d’aquest tram de col·lector
afectarà la circulació normal a la carretera T-313, que és la via natural de
connexió dels municipis de l’Argentera i Duesaigües amb Falset (capital del
Priorat). Per tal d’afectar el mínim possible la circulació el col·lector s’efectuarà
en trams de 50m, ocupant només un carril de la calçada existent i donant pas
alternatiu per l’altre. Un cop acabat el tram de 50m de col·lector i abans de
començar amb el següent, es retiraran tots els elements que puguin entorpir la
circulació quedant la calçada completament lliure i apte per a circular-hi
normalment.
Tram 3
Aquest tram te una longitud total de 64m, i uneix el pou de registre Nº 14 amb
l’EDAR (pou Nº 17). En el primer tram creua l’enllaç entre les carreteres T-313
i T-343 fins al costat de la parcel·la de l’EDAR. Discorre uns 20m pel costat de
la T-313, i es posa pel camí d’accés fins a l’interior de la parcel·la.
A continuació s’exposa una taula amb la longitud cotes i desnivell que salva
aquest col·lector:
Cota inicial (m)
Terreny
Rasant
247
245,3

Cota final (m)
Terreny
Rasant
244
243

Longitud
(m)
64

Desnivell
(m)
2,3

Taula 3. Característiques geomètriques generals del tram 3 de col·lector

El pendent en aquest últim tram és variable; del PK 0+000 al PK 0+035 val un
4%, i d’allà fins a l’interior de la EDAR un 3%.
Autor: Arnau Torra Trepat
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El punt més crític d’aquest tram, és el creuament amb la carretera. Aquesta fase
suposo l’afectació parcial del tràfic per la T-313, i el tall complet de la T-343, en
cas d’executar-se en una sola fase. Per tal que això no succeeixi s’executarà el
creuament de nit i en dues fases, d’aquesta manera la T-343 no estarà mai
completament tallada. La resta del tram que discorre paral·lel a la T-313
s’executarà (igual que la resta) donant pas alternatiu per la meitat de la calçada
que quedarà lliure.

2.2 Camí d’accés a l’EDAR
Aquest camí té una longitud de 32,60 m. Es troba situat a la part nord de la parcel·la, i
salva un desnivell d’ aproximadament un metre per poder accedir a la parcel·la sense
dificultats. L’amplada del camí projectat és de 5m per tal de permetre el pas a tot tipus
de vehicles que vulguin accedir a la planta depuradora, com ara les cubes d’extracció de
fangs.
De la mateixa manera també s’habilitarà una entrada provisional a la zona de tancament
mentre durin les obres. Aquesta estarà ubicada a la meitat oest de la parcel·la.
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1. INTRODUCCIÓ
El present capítol, complementari als de construcció, té per objecte, determinar les
Instruccions i Normes tècniques que cal aplicar en l’execució de les instal∙lacions de les
escomeses i instal·lacions de Baixa Tensió del present projecte, així com la
determinació de la potència necessària per la EDAR de Duesaigües i el dimensionat del
cablejat.

2. REGLAMENTACIÓ
Per a la realització del projecte s’han tingut present les següents normes i reglaments:
Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión. Decreto 3151/68 de 28 de
Novembre.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias
(ITC) BT 01 a BT 51
Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de
Transformación.

3. AUTOMATISMES I CONTROL
El funcionament del Sistema de Sanejament del present projecte, es farà mitjançant un
esquema autònom i integrat.
Des del punt de vista de l’electricitat i automatització, cada planta respon a esquemes de
decisió que nomes tenen en compte variables, senyals, circumstancies, que es
produeixen dins el propi sistema. Aquesta planta s’integrarà dins de la xarxa del
PSARU de les rieres meridionals del Francolí, de manera que la informació generada
serà transmesa als serveis centrals amb tres nivells:
1. Un primer nivell de rutina, consisteix en el bolcat de tota la informació de cada
unitat, per tal de ser emmagatzemada i utilitzada posteriorment per a:
La redacció dels corresponents informes d’explotació i manteniment.
L’anàlisi de series històriques de dades que puguin portar a una millora
en l’explotació o manteniment del sistema.
La previsió d’actuacions de manteniment preventiu de caire rutinari.
2. Un segon nivell d’avís rutinari, marcarà les situacions particulars que s’han
presentat i que requereixen una atenció per part del personal d’explotació i
manteniment, per bé que no es tracta d’una situació crítica, que requereixi una
resposta o actuació immediata. Dins d’aquest nivell es poden establir dos
subnivells:
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avis rutinari
avis immediat
3. Un tercer nivell d’alarma, ens marcarà les situacions crítiques que requeriran una
resposta immediata per part dels equips d’explotació i manteniment del sistema.
El funcionament de l’equipament electromecànic de les instal∙lacions objecte del
present projecte es podrà dur a terme sota les modalitats manual i automàtica.
Modalitat manual
Per al funcionament sota la modalitat manual tots els receptors elèctrics podran ser
operats manualment des del quadre de comandament propi per a cada unitat del sistema,
i actuant directament sobre l’equip. En alguns casos, i per motius de seguretat aquesta
actuació directa està sotmesa limitacions preestablertes.
Modalitat automàtica
Per al funcionament sota la modalitat automàtica tots els receptors elèctrics, seran
operats, mitjançant les ordres generades per la unitat de control, i per tant, caldrà
disposar dels següents elements en condicions de treball:
1) Instrumentació: elements que s’encarreguen de traduir la descripció de la

situació momentània en senyals elèctrics que podrà reconèixer la unitat de
control.
2) Una unitat central d’operació i comandament, que inclourà també les unitats de
recepció de senyals, de sortida de senyals, d’interpretació, de control i de càlcul.
Aquesta unitat de control disposarà d’un model matemàtic que verifiqui, d’acord
amb l’estat del procés, les ordres oportunes per a l’actuació o aturada dels equips
de la instal·lació.
Pel que fa a les condicions d’instal∙lació elèctrica, aquesta estarà realitzada complint els
reglaments elèctrics i normativa electrotècnica vigent, tant pel que fa a les condicions
dels quadres elèctrics, com pel que fa a les condicions de cablejat i receptors de punts de
consum i material instrumental.
També es disposarà d’un equip automàtic per a la compensació de l’energia reactiva
consumida, per tal de buscar la màxima economia dels consums elèctrics realitzats a la
planta.

3.1 Descripció general de las instal·lacions
En els següents subapartats es descriuen els principals elements de les instal·lacions
elèctriques.
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3.1.1 Centre de transformació
S’aprofitarà la caseta de transformació del municipi situada al costat del PK-0+075 del
tram 1 del col·lector. Aquesta caseta, propietat de la companyia elèctrica FECSAENDESA, transforma la corrent elèctrica que arriba al municipi a través de la línia aèria
de mitja tensió provinent de Riudecanyes, a baixa tensió (3x400/220V i 50Hz). A partir
d’allà es conforma l’entramat de baixa tensió que abasteix d’energia elèctrica tot el
municipi mitjançant línies de baixa tensió soterrades.
3.1.2 Línia soterrada de baixa tensió
Línia soterrada que discorre paral·lela al col·lector per dintre la mateixa rasa.
Conductors del tipus RV 0,6/1 kV Cu. El cablejat es troba protegit per un tub DN100 de
PVC. La longitud total d’aquest tram és de 300m.
El càlcul de la secció d’aquest cablejat i el de tots els elements de la EDAR s’efectuarà
seguint la següent fórmula.

on: P és la potència (W)
D és la distància (M)
r és la reactivitat del conductor (1/56 Ohms/mm2)
U és la tensió nominal (V)
AV caiguda de tensió admissible
φ és l’angle d’impedància
S és la secció del cable
3.1.3 Quadre general de baixa tensió
L'alimentació al QGBT es realitza a través de la línia de baixa tensió (3x400/220V i
50Hz) soterrada que prové del transformador.
3.1.4 Quadres de control
La planta compta amb un quadre de control de motors situat a l’edifici de control.
S’equipa amb les proteccions magnètiques, diferencials, tèrmiques i arrencadors
(directes fins a 7,5 kW i estrella - triangle a partir d’aquesta potència) dels motors. A
més a més, l’armari contindrà el PLC de control de la zona. Els embarrats són
horitzontals i estan recoberts de bandes termoretràctils del color normalitzat segons el
plec de condicions tècniques i amb panells rígids de plàstic transparent.
El quadre té les dimensions suficients, reservant un espai d'un 20% del total per a
possibles futures ampliacions.
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3.1.5 Línies internes de la planta
Tots els conductors existents després del QGBT siguin de l’interior de l’edifici de
control o exteriors seran del tipus RV 0,6/1 kV Cu, conduïts en rasa reglamentària
mitjançant tub de PVC de canalització per a les distribucions i a través d’un canal de
PVC tancat en instal·lacions vistes. Només la instal∙lació d’enllumenat de l’edifici
permetrà l’ús de cable 750 V per canal o tub de PVC rígid i flexible reforçat segons es
tracti d’instal∙lació vista o encastada. L’arribada de motors s’executa amb tub de PVC
més acer amb els connectors corresponents. La instal·lació serà completament estanca.
L’enllumenat dels edificis s’aconseguirà a base de lluminàries per a llums fluorescents
de 36 W. S’utilitzaran pantalles d’encastar o sortints amb difusor laminar antienlluernador a l’edifici de control. L’enllumenat exterior amb lluminàries fluorescents
de 125 W. Es tindran dos aparells de comptadors, un per l’edifici de control i
enllumenat exterior i a l’altre pels motors i bombes.
3.1.6 Condensadors
Per garantir un cosφ correcte, s'instal·laran sobre les barres generals del QGBT, bateries
automàtiques de condensadors amb la potència indicada en càlculs i plans.
3.1.7 Xarxa de terra
El disseny de les xarxes de terra s'ha fet d'acord als reglaments MIE-RAT i REBT i a la
normativa tecnològica NTE/IEP/1973, denominada “Instal∙lacions d'electricitat: posada
a terra”.
3.1.8 Protecció contra llamps i sobretensions
S'ha previst la col·locació d'una punta captadora en la coberta l’edifici de bufadors, amb
la finalitat de protegir la instal·lació de descàrregues atmosfèriques. La punta captadora
s'uneix a la xarxa de terra mitjançant vareta d'acer zincat embolicat en PVC, de 8 mm de
diàmetre.
De la mateixa manera, amb la finalitat de protegir tots els elements elèctrics de la planta
d'una possible sobretensió, induïda en la xarxa per la caiguda d'un llamp, se situa a
l'entrada del CGBT una única protecció contra sobretensions.
3.1.9 Equips auxiliars de seguretat
A més de tots els elements de seguretats integrats en la pròpia instal·lació elèctrica,
també es disposarà dels següents elements per a les maniobres i protecció del personal
de la planta:
Banc aïllant.
Insuflador boca a boca.
Placa de primers auxilis.
Plaques de perill de mort i CT.
Extintor de pols sec.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Finalment també es disposarà d’un punt de llum amb el fusible i interruptor
corresponents, el cable RV 0,6/1 KV, de 2x2,5 mm2 de coure en muntatge sota tub
superficial, així com d’una llum d’emergència, recarregable i d’una hora d’autonomia
com a mínim.

3.2 Càlcul de potència
En aquest apartat es pretén fer els càlculs de la potència de la futura EDAR per tal de
dimensionar tan la potència contractada com la consumida, i poder-ne calcular
posteriorment els costos. Per fer els càlculs s’utilitza la fórmula següent:

No tots els elements que componen la instal·lació estaran funcionant simultàniament es
considera un coeficient de simultaneïtat 0,7-0,8 per a la potència demandada per a
l’EDAR.
A més es considera un factor de potència de 0,8, i se sobre dimensiona en un 25% la
potència demandada en concepte d'ampliacions futures i possibles sobrecàrregues.
La potència total (en kVA) per a la planta s'indica en la següent taula:
Uts

DESCRIPCIÓ

Bomba Centrífuga
Submergible.
Cargol Premsa de
1
Residus
Tamís rotatiu
1
autonetejant
Electrovàlvula de
1
solenoide
Vàlvula de Solenoide
2
normalment Tancada
Agitador d'hèlix
1
ràpid
Bufador d'Èmbols
2
Rotatius
Vàlvula de Solenoide
2
normalment Tancada
Extractor rotatiu
1
d'aire.
Bomba Centrífuga
1
Submergible.
Grup de pressió amb
1
calderí
Sistema de protecció
1
contra sobretensions
permanents
Variador de
1
freqüència electrònic
1
Analitzador de xarxa
Autor: Arnau Torra Trepat
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Potència
nominal
(kW/ut)

Potència
instal·lada
(kW)

Ut.
simultània

Potència
simultània
(kW)

Energia
consumida
(kWh/dia)

1,500

3,000

1

1,10

5,50

0,550

0,550

1

0,50

3,00

0,550

0,550

1

0,50

3,00

0,008

0,008

1

0,01

0,02

0,008

0,016

2

0,02

0,01

3,000

3,000

1

2,50

17,50

3,000

6,000

1

2,22

42,18

0,008

0,016

3

0,12

0,24

0,170

0,170

1

0,10

1,80

1,500

1,500

1

0,10

2,40

2,000

2,000

1

1,20

0,60

0,100

0,100

1

0,40

2,40

0,100

0,100

1

0,10

2,40

0,100

0,100

1

0,10

2,40
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1
1
1
1
1
1
4
2
1
1

elèctrica
Equip de
compensació
d'energia reactiva
Enllumenat interior i
exterior de l'edifici
Llumeneres murals
per a exterior
Sonda d'Oxigen
Dissolt
Mesurador de cabal
electromagnètic
Sensor de nivell
pressiomètric
Interruptor de nivell
de bola (Level
Switch Ball)
Detectors d'obertura
de porta
Sistema de
comunicació remota
Sistema de Control
Automàtic
TOTAL

0,100

0,100

1

0,40

2,40

6,000

6,000

1

0,20

1,80

0,125

0,125

3

0,30

0,10

0,050

0,050

1

0,10

2,40

0,050

0,050

1

0,40

2,40

0,050

0,050

1

1,00

2,40

0,010

0,040

1

0,10

0,24

0,010

0,020

1

0,40

0,24

0,500

0,500

1

0,10

9,60

1,200

1,200

1

0,10

24,00

14,94

129,02

25,25

Taula 1. Resum dels principals dispositius amb consum elèctric a l’EDAR de Duesaigües.

La potència total corregida és de 18,765 Kw, per tant s’optarà per contractar una
potència total de 20 Kw.
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1. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquest annex és la definició de les operacions d’explotació i manteniment
de l’estació depuradora d’aigües residuals del municipi de Duesaigües, i la determinació
de les despeses que aquestes activitats signifiquen. En el present annex es fa una
recopilació dels costos d’explotació i manteniment de l’EDAR i col·lectors de
Duesaigües.
Al ser una planta de nova construcció, s’estimen els costos important costs anàlegs als
d’altres instal·lacions de característiques similars.

2. DADES BÀSIQUES DEL SERVEI
2.1 Descripció del servei
El sistema de col·lectors en alta consta de dues branques que comunicaran per gravetat
el sistema de sanejament actual amb la futura EDAR. Les aigües residuals arriben
mitjançant els col·lectors per gravetat fins a l’EDAR a l’arqueta de bypass i al
bombament, des d’on s’elevarà l’aigua cap al pretractament que consisteix en un
desbast de fins realitzat amb un tamís rotatiu autonetejant. Després de passar pel
repartiment de cabals s’entra al tractament biològic que consisteix en una aeració
perllongada, amb bufadors i difusors, seguit d’una decantació secundària feta en
decantador circular estàtic en tremuja cònica.
La línia de fangs consta d’una sitja d’acumulació i espessiment, estàtica des d’on el fang
serà transportat pera la seva digestió i deshidratació amb centrífuga. El tema de fangs
només es valora fins al seu transport cap a la central de tractament de fangs. El seu
tractament es valorarà amb el projecte de la central.

2.2 Dades bàsiques de les instal·lacions
2.2.1 Cabal de dimensionament de l’EDAR
Cabal de dimensionament de la planta 125,63 m3/d
Cabal anual de disseny de la planta 45.854,95 m3/any

2.2.2 Cabal previst al tractament biològic de l’EDAR
Temporada Alta
Cabal mig diari
Cabal màxim admissible
Durada
Temporada Baixa
Cabal mig diari
Cabal màxim admissible
Durada
Cabal anual esperable total

125,63 m3/d
376,89 m3/d
90 d / any
51,12 m3/d
153,36 m3/d
275 d/any
25.365 m3/any

Taula 1. Dades previstes per a l’EDAR de Duesaigües.
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3. INSTRUCCIONS GENERALS
3.1 Instruccions de Seguretat
Tots els treballs i activitats relacionats amb el manteniment, inspecció o conservació de
la instal·lació d’aeració perllongada, es portaran a terme complint la normativa vigent en
matèria de Seguretat i Salut en el treball.
Les instal·lacions elèctriques compliran el Reglament Electrotècnic. Particularment,
s’ha de tenir molt en compte els següents punts:
1. Durant la realització de treballs en la planta de tractament d’aigües residuals i
amb la finalitat de protegir-se contra possibles infeccions, estarà prohibit menjar,
beure i fumar. Les persones que hagin realitzat treballs en la planta de tractament
es rentaran i es desinfectaran minuciosament amb els productes adequats abans
de menjar, de beure i de fumar.
2. L’obertura del quadre de control i la seva manipulació, estarà només a càrrec
d’un electricista competent.
3. En el cas que alguna persona accedeixi a la instal·lació per motius de control o
de reparació, ha d’estar prèviament ben airejada.
4. Tota persona que hagués d’accedir a alguns dels dipòsits de la instal·lació, ha
d’estar ben agafada a un cinturó de seguretat i ser vigilada per una altra persona
que es trobarà fora del tanc.

3.2 Instruccions de servei
1. No es permetrà que siguin abocades a la planta de tractament aigües residuals
que continguin benzina, olis, dissolvents, desinfectants, o qualsevol altra
substància nociva que tingui un efecte tòxic en els microorganismes.
2. Qualsevol deteriorament en la planta de tractament o en el mecanisme de la
mateixa, haurà de ser reparat d’immediat.
3. Les reparacions o revisions en les instal·lacions elèctriques les realitzaran
especialistes autoritzats.
4. La persona responsable del manteniment de la instal·lació ha d’estar informada
amb exactitud sobre els temps de funcionament del grup de bufadors.
5. Tots els treballs de control i manteniment, incidències, reparacions, seran
registrats en el llibre de registre de serveis amb indicació de les dades
corresponents.
6. Aquestes instruccions de servei seran lliurades en mà a la persona responsable
del manteniment.

Autor: Arnau Torra Trepat
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4. OPERACIONS DE MANTENIMENT1
Una de les activitats fonamentals en l’explotació d’una EDAR són les tasques de
manteniment dels elements que en formen part. Aquestes instal·lacions estan
dissenyades per treballar en continu de forma que qualsevol averia afecta el
funcionament normal dels processos que es desenvolupen en ella. És per això que, donat
que aquests equips han d’estar en condicions òptimes de treball, es fa necessari elaborar
un pla de manteniment i conservació amb la finalitat de minimitzar les possibles avaries
que es podrien produir.
Per poder establir un pla de manteniment que s’ajusti a les necessitats de les
instal·lacions d’una EDAR, a més de tenir un coneixement detallat de cada un dels
equips que en formen part, és necessari descriure i precisar aquelles operacions de
manteniment que són indispensables per dur a terme la correcta conservació de les
instal·lacions. L’objectiu bàsic d’un pla de manteniment és el d’aconseguir mantenir el
funcionament continu de la instal·lació durant períodes de temps el més dilatats
possibles evitant el deteriorament dels elements. Per això és necessari establir les
operacions adequades de manteniment així com la periodicitat amb la que han de
realitzar-se.
Així doncs, les operacions de manteniment es catalogaran, en funció de la seva
periodicitat, en operacions diàries, setmanals o mensuals. Els objectius que es
persegueixen amb les activitats de manteniment, són bàsicament els següents:
Limitar l’envelliment del material degut al seu funcionament.
Millorar l’estat del material, pel seu eficaç funcionament.
Intervenir abans de que el cost de la reparació sigui massa elevat.
Eliminar o limitar els riscs d’avaries en els dispositius imprescindibles.
Disminuir el temps de parada per avaries.
Estandarditzar al màxim tots els elements.
Minimitzar els costos, mentre la depuradora romangui en actiu.
Permetre l’execució de les reparacions en les millors condicions.
Regularitzar els treballs de manteniment.
Evitar els consums exagerats.
Suprimir les causes d’accidents greus.

4.1 Operacions diàries
1. Neteja dels sòlids retinguts a la troneta d’arribada.
2. Comprovació que el sobreeixidor del bypass es troba lliure d’objectes que
impedeixin el seu bon funcionament.
3. Comprovació del correcte funcionament dels tamisos, netejant les possibles
restes que hagin pogut quedar retingudes.
1

S’ha seguit el “Manual de Depuración Uralita” d’Aurelio Hernández, on es tracta amb profunditat el
manteniment i explotació de sistemes de depuració en nuclis de fins a 20.000 habitants.
Autor: Arnau Torra Trepat
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4. Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que
actuen com unitats de reserva: capçalera, purga, recirculació i fangs en excés.
5. Eliminació de les restes que bloquegin el pas de l’aigua al sobreeixidor del
decantador secundari.
6. Comprovació del funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs.
7. Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa.
8. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre
de registre.
9. Comprovació de sorolls, vibracions i temperatures. Aquesta comprovació
consisteix en mantenir un contacte amb cada element de forma que, a través de
l’experiència quotidiana, es posi de manifest les anormalitats des del seu origen.
Per això, s’estimula l’operari a apreciar diàriament els diversos sorolls i
vibracions, així com la temperatura.
10. Les operacions de neteja així com el manteniment d’equips s’hauran de realitzar
més d’un cop al dia si es considera necessari.

4.2 Operacions setmanals
1. Comprovació de tots els quadres de potència.
2. Eliminació de les acumulacions de brutícia que puguin produir olors.
3. Realització de l’engreixament de totes les politges i elements de gir de tots els
vehiculadors de la planta.
4. Revisió de totes les conduccions amb la finalitat de detectar possibles fuites.
5. Buidat del contenidor de residus sòlids.
6. Control del nivell d’oli o greix. A través d’aquesta operació es pretén tenir en
cada moment el nivell òptim de lubricació, evitant que per qualsevol raó (fugues
juntes, etc.) els elements interns puguin gripar o produir-se picat de les peces.
7. Canvi d’oli. La normativa s’estableix d’acord amb dos idees fonamentals,
s’apliquen les recomanacions de cada fabricant, i s’efectuen anàlisis periòdics de
la qualitat i estat dels olis. Amb això es persegueix que el contingut en restes
metàl·liques i humitat, estigui sempre per sota dels límits tolerables i,
conseqüentment, que la capa lubricant sigui òptima.
8. Engreixat. Realització de l’engreixament de totes les politges i elements de gir
de tots els vehiculadors de la planta. S’efectua una reposició periòdica i
programada del contingut de greix de forma que no es produeixin en cap
moment excessos ni deficiències, prenent especial cura que la monotonia no
ocasioni que l’engreixat sigui massa abundant, doncs en ocasions resulta més
perillós que la carència.
9. Comprovació de l’engreixament dels equips d’injecció d’aire.
10. Neteja de passarel·les i escales de tots els equips.
11. Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva (bombes, grups
bufadors, etc).
12. Comprovació del funcionament de tots els automatismes instal·lats a planta
(cabalímetre, sondes d’oxigen).
Autor: Arnau Torra Trepat
8

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 16: Estudi d’explotació i manteniment

13. Comprovació dels equips de dosificació.
14. Tensat i friccions. El bon funcionament de les transmissions, ve determinat per
un ajustament i alineació correcte de les corretges, cadenes, etc. A tal fi,
s’estableix una inspecció i control periòdic dels mateixos. De les vàlvules es
controlarà que hi hagi una completa estanquitat, evitant a la vegada possibles
encallaments.
15. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre
de registre.

4.3 Operacions mensuals
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Neteja de totes les superfícies tant interiors com exteriors de tota la planta.
Comprovació dels nivells d’oli dels equips, canviant-lo si fos necessari.
Comprovació del pla d’engreixat dels equips complint el que sigui necessari.
Provació del funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics.
Realització de les operacions de jardineria que es considerin necessàries.
Comprovació de l’enllumenat públic.
Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre
de registre.

4.4 Operacions trimestrals
1. Pintura o repintura dels equips electromecànics que es consideri necessari.
2. Anotació de totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre
de registre.
3. Ancoratges i amarres. Buscar una perfecta subjecció dels elements a les seves
lloses o llocs de sustentació, corregint els defectes ocasionats per les vibracions.
4. Comprovar ventilació. Es procedeix a una inspecció visual de la protecció del
ventilador, per evitar que la seva obturació ocasioni sobre-temperatures.

4.5 Operacions anuals

1.

Operacions de pintat dels elements fèrrics, excepte metalls, acers i aliatges
especials que no ho necessitin. Pintura de totes les superfícies: edifici, escales,
passarel·les, motors, etc.

2.
3.

Recollar cargols dels ancoratges.

4.

Inspeccionar l’estat d’aïllament dels motors i línies elèctriques.

Vigilar i collar els conductes d’aigües i les seves peces especials (vàlvules,
difusors, etc.).

Tota la documentació referent a les operacions de manteniment programades, així com
avaries, figurarà en les “Fitxes registre de manteniment i conservació d’equips”. Com a
control de les avaries presentades en planta es confeccionarà per cada element
Autor: Arnau Torra Trepat
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funcionalment independent (en funcionament o reserva) una fitxa historial de les avaries
i anomalies sorgides. En dita fitxa figurarà la data de l’avaria, data de resolució,
descripció i causa de la mateixa, així com possibles millores introduïdes o propostes per
evitar-la en el futur. Aquesta documentació s’inserirà també en els Llibres Tècnics dels
Equips.
Es disposarà, així mateix, d’uns Registres d’Avaries on quedarà anotada la data en que
s’ha produït, l’operari que la detecti, el número d’avaria, una explicació detallada de la
mateixa i causes, així com la seva resolució. Un cop complimentat aquest registre, es
farà la corresponent anotació en el Llibre Tècnic dels Equips i en Cronològic d’Avaries
a fi de facilitar les tasques de control estadístic de les mateixes.

5. OPERACIONS D’EXPLOTACIÓ
Inclou totes aquelles activitats que pretenen a assegurar el correcte funcionament de tots
els elements integrants del sistema de sanejament a efectes d’obtenir els resultats de
tractament esperats.
Les operacions d’explotació hauran de començar amb un recorregut per la planta
depuradora a on s’hauran d’observar els següents aspectes:
1. Que els equips dotats amb sistemes d’aireig es vegin reflectits a la superfície
dels tancs per l’existència de bombolles.
2. Els tamisos i els seus corresponents cargols i premses han de funcionar, segons
indiquin les sondes que els accionen i per tant segons el pla d’automatisme de la
planta.
3. Les bombes hauran de moure aigua o fang.
4. Han de funcionar i per tant poder llegir-se lectures lògiques en tots els
automatismes. En cas contrari s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal
immediatament.
5. No s’han de detectar punts d’olors ni de brutícia a tota la planta.
6. Les tasques de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta.
Aquest recorregut inicial diari per la planta ha de confirmar que es realitzen les tasques
de manteniment estipulades.

5.1 Operacions diàries
1. Lectura dels paràmetres registrats en el control.
2. Mesura i anotació dels paràmetres següents:
Cabal: Entrada, sortida, purga i recirculació.
O2 en els reactors biològics.
Volum en els reactors biològics.
Hores de funcionament dels grups bufadors, bombes d’aigua i fangs així
com de la bomba centrífuga.
Anotació del pH diari de planta.
Cabal desviat a bypass.
Autor: Arnau Torra Trepat
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5.2 Operacions setmanals
1. Realització del mostreig i de les anàlisis següents:
DBO5 Afluent/Efluent
DQO Afluent/Efluent
MES Afluent/Efluent
2. Realitzar un informe sobre les tasques de manteniment anotades al llibre de
manteniment.
3. Sol·licitar els reactius necessaris (en principi no se’n necessitaran).
4. Anotar el consum de reactius (en cas de ser necessaris) i de petits elements de
manteniment.
5. Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris o
consumits.
6. Calibrar l’elèctrode de pH mitjançant patrons de pH 4 i 7, i de la sonda d’oxigen
dissolt amb l’ajuda del mesurador d’oxigen portàtil.
7. Mesura de concentració de fòsfor en el reactor biològic.
8. Concentració de nitrogen en el reactor biològic.
9. Conductivitat de l’aigua depurada.

5.3 Operacions mensuals
1. Mostreig i comprovació d’anàlisis: una comprovació setmanal.
2. Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de
manteniment.
3. Calibració de les sondes d’oxigen dissolt.

5.4 Operacions trimestrals
1. Comprovació de l’estat dels
oportunes.

equips electromecànics i prendre les mesures

5.5 Operacions anuals
1. Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista:
Manteniment.
Explotació.
Conservació.
Al tractar-se d’una depuradora biològica és de màxima importància la preservació dels
microorganismes, donat que en cas de produir-se la seva mort, el procés pot tardar molts
dies a regenerar-se. Degut a això és de suma importància:

Autor: Arnau Torra Trepat
11

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 16: Estudi d’explotació i manteniment

No parar l’aireig un temps superior a tres hores.
Assegurar que el pH es manté pròxim a 7.
Evitar que entrin tòxics.
Si es produeix algun accident a la planta i s’aboquen productes tòxics pel procés
biològic convé parar les bombes d’entrada d’aigua a la depuradora, prenent totes les
mesures que es considerin necessàries, entre elles avisar a la autoritats competents.
Quan es dugui a terme la posada en funcionament del procés, es calibraran exactament
els nivells òptims de funcionament i la intensitat de tots els controls. És per això que el
present manual s’ha de considerar com a provisional i subjecte a revisió.

6. OPERACIONS DE CONSERVACIÓ
6.1 Conservació de l’Obra Civil
Els edificis i l’obra civil d’una EDAR són de materials resistents, malgrat això és
important el mantenir-los en bones condicions perquè no es faci malbé el seu aspecte
exterior i donin la impressió de vells.
Els treballs de conservació són bàsicament els següents:
Pintura interior de parets (edifici d’explotació).
Reparació de degoters en tot l'edifici.
Reparació de l’obra civil.
Reparació de la tanca de la planta.
Tenir en bon estat els serveis (WC, lavabo, etc.).
Reparació de sòls, finestres, drenatges d’edificis, etc.
Pavimentació de vials.

6.2 Jardineria
En una instal·lació d’aquestes característiques és important mantenir un aspecte exterior
que sigui agradable tant per al personal que realitza les tasques pròpies d’aquest centre
de treball i aquelles que realitzen visites periòdiques o ocasionals a les instal·lacions,
com pels habitants del municipi de Duesaigües. Per això els arbres, les plantes, la gespa,
contribueixen a crear l’entorn ideal.
Fonamentalment, les tasques de manteniment de les zones enjardinades es concreten en
les següents:
Regar diària o esporàdicament en les èpoques que sigui necessari, depenent de
les condicions edafoclimatològiques.
Mantenir netes les zones enjardinades.
Segar en la freqüència precisa.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Eliminar tot vegetal que fisiològicament imposi un perjudici per a les zones
enjardinades.
Podar en la forma i temps precís per a la millor vegetació i conformació de les
plantes.

7. DEFINICIÓ DE LES DESPESES
L’explotació, manteniment i conservació dels equips i instal·lacions que componen una
EDAR es classifiquen en fixes i variables. El cabal tractat determina la variabilitat de
les despeses.

7.1 Despeses fixes
En tot procés productiu es busca, a l’hora d’optimitzar les despeses econòmiques, reduir
les despeses fixes transformant-les en variables.
Es consideren despeses fixes aquelles que són independents del cabal tractat i que es
produeixen sense distinció que la planta estigui en funcionament o parada. Una anàlisi
de les despeses fixes ve a assenyalar que les despeses de personal suposen des del 50%
de les mateixes per a grans depuradores amb tecnologies dures, fins al 90% en petites
depuradores amb tecnologies toves. La reducció del personal al mínim imprescindible
per obtenir el correcte funcionament de les instal·lacions i recórrer a serveis exteriors en
casos de puntes de treball, són garantia d’optimització de les despeses.
Les despeses fixes es divideixen en:
Despeses de personal.
Energia elèctrica.
Despeses de manteniment i conservació.
Analítica i control.
Despeses administratives.
Altres.
En manteniment i conservació s’inclouen les despeses derivades del manteniment dels
equips en les seves diferents versions: manteniment d’ús, manteniment preventiu,
manteniment correctiu, manteniment modificatiu i manteniment energètic i ambiental, a
més de les despeses de conservació de l’obra civil, vials, jardineria, etc. En les despeses
de personal s’inclouen únicament els derivats de la retribució dels tècnics, operaris i
administratius en tota l’extensió: nòmina, seguretat social, plus, etc.
Existeix un cost de l’energia elèctrica, funció de la potència contractada, que és
independent dels cabals tractats.
En l’apartat de varis s’inclouen totes aquelles despeses que no han estat contemplades
en els grups anteriors com per exemple el telèfon, les assegurances, el material
d’oficina, etc.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Respecte al consum d’aigua potable es fa referència a l’aigua que s’utilitzarà per als
diferents serveis de la planta, que principalment són serveis higiènics i consum humà.
Per a tots aquests conceptes s’utilitzarà aigua provinent de la xarxa, per la qual cosa serà
necessària una escomesa.
El present estudi sobre les despeses fixes es basa en les següents premisses:
El personal de plantilla és el mínim per atendre el servei continuat de les
instal·lacions.
Les operacions especials o situacions puntuals que demanen major mà d’obra,
s’efectuaran recorrent al mercat laboral o empresarial, depenent de la naturalesa
tècnica del mateix.
El manteniment d’ús i el preventiu seran efectuats pel propi personal, excepte
aquells que per la seva singularitat tècnica requereixin una marcada
especialització.
El manteniment correctiu i energètic i ambiental es repartiran equitativament
entre el personal propi i les assistències exterior.

7.2 Plantilla proposada. Organització del personal.
La plantilla estarà formada per dues persones.
L’equip s’estructura sota les directrius del cap de planta, que serà un titulat superior o
mitjà especialista en tractament d’aigües i responsable davant l’Agència Catalana de
l'Aigua de totes i cadascuna de les incidències que puguin sorgir durant l’explotació de
l’EDAR. Com a cap d’explotació i manteniment es preveu un oficial electromecànic
que ajudarà al cap de planta a la realització de les tasques generals ha realitzar.
La interpretació de la posta en marxa del procés anirà a càrrec d'un servei de laboratori,
que assistirà al cap de planta.

7.3 Funcions a realitzar pel personal assignat al Servei
7.3.1 Cap de planta
Personal adscrit
Un Titulat Superior o mitjà, especialitzat en tractament d’aigües.
Funcions a realitzar
Serà el responsable de les incidències de la planta davant de l'Agència Catalana
de l'Aigua.
Tindrà cura de les relacions amb l'Agència Catalana de l'Aigua.
Supervisarà l’exacte compliment del llibre diari de l’estació.
Supervisarà i ajustarà els paràmetres del procés a efectes d’obtenir el rendiment
òptim de les instal·lacions.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Dirigirà i supervisarà el manteniment i conservació, tant en la seva organització
com en la seva execució.
Solucionarà amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles avaries i
anomalies que puguin sorgir a l’explotació.
Establirà les normes a seguir en política de personal.
Tindrà cura de l’estricte compliment de les normes de seguretat i higiene en el
treball.
Realitzarà, d’acord a les dades dels informes de control d’explotació els
informes mensuals que es remetran a l'Agència Catalana de l'Aigua.
Tindrà cura de la sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de
comandes, de les proves de recepció de materials, etc.
Col·laborarà en la preparació dels mètodes analítics.
Supervisarà la documentació de treball i control.
Establirà un pla de millores, d’acord amb les directrius de la Agència Catalana
de l'Aigua.
S’ocuparà de la supervisió i execució de les anàlisis necessàries per determinar
els paràmetres de funcionament.
Realitzarà totes les anàlisis establertes en el programa d’anàlisis.
Ajudarà a la realització i posada a punt de totes aquelles anàlisis de nova
implantació que l'Agència Catalana de l'Aigua estimi necessàries.
Anotarà en els informes de control els resultats de les anàlisis.
Realitzarà tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la marxa
del procés.
Analitzarà tots els compostos tòxics que interfereixen en el procés.
Tindrà cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt
especialment a la seva planificació i fiscalització.
Organitzarà, planificarà i fiscalitzarà el magatzem de recanvis i gestionarà
l’estoc dels mateixos.
Jornada laboral
5 hores setmanals en jornada partida o continuada.
7.3.2 Operari d’Explotació
Dependència
Directament del cap de planta.
Funcions a realitzar
Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions.
Inspeccions del funcionament electromecànic.
Tenir cura de retirar els greixos i flotants.
Realitzar les operacions necessàries descrites en els controls de la planta, procés
i manteniment programat.
Autor: Arnau Torra Trepat
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Recollida i transport de mostres.
Detecció d’anomalies.
Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que requereixin
recolzament extra.
Tenir cura de la jardineria, tot i que es contempla la contractació d’una empresa
externa en cas de ser necessari.
Col·laborar en qualsevol tipus de suplència derivada de la necessitat del servei.
Complimentar les caselles corresponents dels informes de control.
Col·laborar en els treballs de càrrega i descàrrega.
Jornada laboral
15 hores setmanals en règim de jornada partida, amb servei 24 hores en cas
d'emergències.

7.4 Despeses variables
Són les que depenen del cabal tractat, tant referents a les seves característiques
quantitatives com qualitatives, encara que a tots els efectes, un cop definides les
característiques mitges de l’aigua, només es consideren a efectes de despeses
dependents del volum d’aigua tractada.
En realitat, però, les despeses variables no només depenen del volum d’aigua tractada,
sinó que també estan en funció de la contaminació que porten les aigües residuals. De
tota manera, aquesta possibilitat està fora de l’objectiu que es busca amb aquest estudi
de despeses, la principal missió del qual és donar una magnitud econòmica realista
sobre les despeses d’explotació, manteniment i conservació.
Les despeses variables es divideixen en:
Despeses d’energia elèctrica.
Despeses de productes químics.
Despeses d’evacuació de residus.
Les despeses d’energia elèctrica es realitzen en funció d’un temps de funcionament
estàndard i un preu mig del kWh. Les despeses d’evacuació de residus recullen tot allò
que fa referència als subproductes obtinguts (residus sòlids, sorres, greixos, fangs, etc) i
que pel seu volum són significatius així com el seu transport posterior en el cas dels
fangs per tal de sotmetre’ls al tractament pertinent.

Autor: Arnau Torra Trepat
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8. DESPESES FIXES
8.1 Despeses de personal
8.1.1 Personal de planta
A continuació es detalla les despeses de personal, segons l’organització i definició dels
treballs detallats a l’apartat 7 d’aquest document.
Les despeses considerades inclouen els conceptes corresponents a sous, càrregues
socials, hores extraordinàries, així com qualsevol altra percepció que, en dret,
correspongui.

CÀRREC

CATEGORIA

CAP DE PLANTA

Titulat mig o
superior

OPERARI DE
MANTENIMENT
HORES EXTRES

—
—

COST
NOMBRE DEDICACIÓ UNITARI
(€/any)
35.000,00
1
5 h/set
€
18.000,00
1
15 h/set
€
—
—
—

TOTAL

COST
TOTAL
5.200,00
€
8.600,00
€
900,00 €
14.700,00
€

Taula 2. Despeses de personal.

8.1.2 Camió cuba
Degut a les particularitats de la planta, es preveu la contractació del servei de recollida i
neteja dels fangs.
8.1.3 Prestació del servei
Central de tractament de fangs
Distància del sistema a central
Règim de visites
Personal per visita
Velocitat amb turisme
Velocitat amb vehicle industrial lleuger
Velocitat amb vehicle industrial pesat
Neteges dels pous de bombament
Rendiment neteja del pou de bombament
Neteges dels col lectors de gravetat
Rendiment neteja dels col lectors
Producció específica de residus al pretractament
Contaminació de l’aigua
Producció específica de fangs
Concentració d’extracció de fangs de la sitja

Planta de Reus (Baix Camp)
20 km
2 visites/mes
1 persones
80 km/h
60 km/h
45 km/h
1 vegades/any
4 h/pou
1 vegada/5 anys
12 h/km
0,005 kg MS/m3
352,94 mg DB05/l
0,68 kg MS/kg DBO
35 kg MS/m3 fang

Autor: Arnau Torra Trepat
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8.1.4 Dedicació del camió cuba al servei
15 m3
8 h/any
8 h/any
Variable segons producció

Volum cuba d’evacuació de fangs líquids
Feines de neteja de pous de bombament
Feines de neteja dels col lectors
Evacuació dels fangs
8.1.5 Resum

Es calcula una despesa de 600 €/any en concepte de xofer del camió-cuba.
TOTAL DESPESA DE PERSONAL = 15.300 €/any.

8.2 Despeses elèctriques
Aquest apartat inclou la part fixa de la despesa energètica en tot allò que no depèn del
cabal que es tracta. L’energia elèctrica es composa dels termes de potència contractada
més els consums dels equips el funcionament dels quals no té una dependència
proporcional del cabal que s’estigui tractant.
Les tarifes de referència que s’aplicaran al consum elèctric a l’EDAR és la corresponent
a potència contractada superior a 15Kw, que és 1,40762€/Kw/mes.
8.2.1 Energia elèctrica. Terme de potència
Potència total instal·lada
Potència màxima simultània
Potència contractada
Despesa de potència contractada
€/any

25,25 kW
14,84 kW
20,0 kW
20,0 kW · 1,40762 €/kW/mes = 337,83

TOTAL DESPESA POTENCIA CONTRACTADA = 337,83 €/any.
8.2.2 Energia elèctrica consumida fixa
Els consums dels equips elèctrics d’actuació fixa són els que es mostren en la següent
taula:
EDAR
EQUIP
Vàlvula de Solenoide
Agitador d’hèlix ràpid
Bufador d’Èmbols Rotatius
Vàlvula de Solenoide
Extractor rotatiu d’aire
Grup de pressió amb calderí
Sistema de protecció contra sobretensions
Variador de freqüència electrònic
Equip de compensació d’energia
Enllumenat interior de l’edifici

Pot. abs.
(kW)
0,01
2,50
2,22
0,01
0,15
1,20
0,10
0,10
0,10
3,00

Temps
(h / d)
1,00
15,50
8,50
30,00
12,00
0,50
24,00
24,00
24,00
0,30

Consum
(kWh / d)
0,008
38,750
18,870
0,240
1,800
0,600
2,400
2,400
2,400
0,900

Autor: Arnau Torra Trepat
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Llumeneres fluorescents per a exterior
Sonda d’Oxigen Dissolt
Mesurador de cabal
Sensor de nivell pressiomètric
Interruptor de nivell de bola
Sistema de comunicació remota
Sistema de Control Automàtic
Total energia consumida fixa

0,10
0,10
0,10
0,10
0,01
0,40
1,00

1,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

0,100
2,400
2,400
2,400
0,240
9,600
24,000
109,51

Taula 3. Consums dels equips elèctrics de l’EDAR.

109,51 kWh/d · 0,082405 € / kW h = 3.293,64 €/any.
RESUM ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA FIXA
Despesa teòrica d’energia consumida fixa
3 293,64 €/any
2% Penalització per energia reactiva
65,87 €/any
4% Penalització per consums en punta
131,75 €/any
Total despesa d’energia elèctrica consumida fixa
3.491,26 €/any
Taula 4. Resum energia consumida.

8.3 Manteniment i conservació
En la determinació de les despeses anuals per aquests conceptes es té en compte una
partida alçada en funció de l’experiència en altres plantes depuradores atenent al cost
d’execució material de construcció de l’obra civil i dels equips electromecànics
instal·lats.
Es considerarà un 1% del cost material d’inversió inicial en equips electromecànics com
el manteniment anual, i un 0,5% del cost material d’inversió inicial en obra civil de
l’EDAR en conservació de l’obra civil. Es considera el manteniment del col·lector fora
del contracte d’explotació de la present EDAR.
La partida de despeses de manteniment i conservació d’obra civil, equips
electromecànics i col·lectors sumen un total de 2136,65 €/any.

8.4 Analítica de control
Es fa provisió d’una partida corresponent a anàlisi per al control i optimització del
funcionament de la planta i per a diagnosi dels eventuals problemes.
A continuació es mostren analítiques fetes al laboratori de la central d’explotació:
Analítics
DB05
DQO
SS
SSV2

Núm. de mostres anuals
Influent
Efluent
Licor-mescla
12
12
0
12
12
0
12
12
12
0
0
12
Total despeses d’analítica de control

Cost unitari

Cost

3,85 €/Ut
5,15 €/Ut
1,80 €/Ut
1,50 €/Ut

92,40 €/any
123,60 €/any
64,80 €/any
18,00 €/any
298,80 € / any

Taula 5. Resultats d’analítiques previstes realitzades al laboratori.

2

SSV significa sòlids suspesos volàtils, i són els sòlids presents en el licor-mescla susceptibles a ser
calcinats a 550 ºC.
Autor: Arnau Torra Trepat
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8.5 Despeses administratives
Es fa provisió de la partida corresponent a les despeses de caràcter administratiu, de
compliment de normativa de treball, i de despeses de comunicacions i viatges
Assegurança de Responsabilitat Civil
Pla de prevenció i mesures correctores
Inspeccions elèctriques
Gestoria de personal
Material d’oficina
Total despeses administratives

300,00 € / any
500,00 € / any
60,00 € / any
80,00 € / any
20,00 €/any
960,00 € / any

Taula 6. Cost de les despeses administratives.

8.6 Altres despeses operatives
Es fa provisió de la partida corresponent a les despeses vàries de caràcter operatiu, és a
dir necessàries per a executar la feina.
Telefonia telecontrol
Mòbils treballadors
Vestuari treballadors
Material seguretat persona
Jardineria
Material fungible
Eines
Insecticides
Total despeses vàries

288,00 €/any
180,00 €/any
100,00 € / any
50,00 € / any
90,00 € / any
250,00 € / any
40,00 €/any
30,00 €/any
1.028,00 €/any

Taula 7. Despeses operatives

8.7 Resum despeses fixes
Personal
Elèctriques
Manteniment i conservació
Analítica de control
Despeses administratives
Altres despeses operatives
Despeses fixes (Execució Material)
Tarifa d’explotació fixa

15.300,00 €/any
3.491,26 €/any
2136,65 €/any
298,80 €/any
960,00 €/any
1.028,00 €/any
21.978,06 €/any
0,8665 €/m3

Taula 8. Resum de les despeses fixes.
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9. DESPESES VARIABLES
9.1 Transport de fangs a central
Contaminació de l’aigua
Producció específica de fangs
Producció de fangs
Concentració d’extracció de fangs de la sitja
Volum cuba d’evacuació de fangs líquids
Producció de fangs líquids
Operacions de càrrega i descàrrega
Viatge

352,94 mgDBO5/l
0,68 kg MS/kg DBO5
0,162 kgMS/m3
35 kg MS/m3 fang
15 m3
0,004628571 m3 fang /m3
2,00 h/viatge
1,00 h/viatge

Es considera una despesa de 140 €/viatge, per tant, la despesa de transport de fangs a
central és de 0,0409288 €/m3.

9.2 Residus del pretractament
L’evacuació dels residus sòlids retinguts en els diversos elements del pretractament
s’estimen en:
Producció específica de residus al pretractament
Preu específic d’evacuació
Evacuació de residus del pretractament

0,005 kg MS/m3
180,00 €/Tn
0,00090 €/m3

TARIFA D’EXPLOTACIÓ VARIABLE NO ENERGÈTICA = 0,041829 €/m3

9.3 Despeses variables elèctriques
L’energia consumida es calcula sobre el cabal de disseny de la planta depèn, amb
proporcionalitat, del cabal que arribada realment en cada moment. Cal tenir en compte
que el preu de l’energia elèctrica per a consumidors de les característiques de la futura
EDAR és 0,082405 €/kWh.
EDAR
Pot abs.
Temps
EQUIP
(kW)
(h/d)
Bomba Centrífuga Submergible
1,10
5,00
Cargol Premsa de Residus
0,50
6,00
Tamís rotatiu autonetejant
0,50
6,00
Electrovàlvula de solenoide
0,01
2,00
Bufador d’èmbols rotatius
1,10
10,00
Bomba Centrífuga Submergible
1,20
2,00
Grup de pressió amb calderí
1,20
0,50
TOTAL ENERGIA CONSUMIDA VARIABLE
(kWh/d)

Consum
(kWh/d)
5,5
3
3
0,016
11,0
2,4
0,6
16,58

Taula 9. Energia elèctrica variable.

Autor: Arnau Torra Trepat
21

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 16: Estudi d’explotació i manteniment

16,58 kWh/d · 0,082405 €/kWh = 1,3663 €/d
Resum de les despeses variables energètiques
Despesa teòrica d’energia elèctrica variable
2% Penalització per energia reactiva
4% Penalització per consums en punta

1,36635 €/d
0,027318 €/d
0,054636 €/d

TOTAL DESPESA D’ENERGIA CONSUMIDA VARIABLE = 1,44785 €/d
Dividint-ho pel cabal de disseny, s’obté la despesa de 0,01152€/m3

10. PRESSUPOST D’EXPLOTACIÓ PER CAPÍTOLS
10.1 Despeses fixes
TARIFA D’EXPLOTACIÓ FIXA (EXECUCIÓ MATERIAL) =

0,8665 €/m3

10.2 Despeses variables
Tarifa d’explotació variable no energètica
Tarifa d’explotació variable energètica

0,041829 €/m3
0,01152 €/m3

TARIFA D’EXPLOTACIÓ VARIABLE (EXECUCIÓ MATERIAL) = 0,05335
€/m3

11. PRESSUPOST FINAL D’EXPLOTACIÓ
Tarifa d’explotació fixa
TF
Tarifa d’explotació variable
TV
Tarifa d’explotació de l’EDAR (Execució Material)
Explotació de l’EDAR (Execució Material)
13%
Despeses generals
6%
Benefici Industrial
Explotació de l’EDAR (Execució per Contracte s/IVA)

0,8665 €/m3
0,05335 €/m3
0,9199 €/m3
23.332 €/any
3.033 €/any
1.400 €/any
27.765 €/any

Taula 10. Resum de despeses.
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1. INTRODUCCIÓ
La informació que ha servit de base per a la valoració de les expropiacions i serveis
afectats està constituïda pel plànol i la relació de parcel·les afectades per la construcció
del col·lector i l’EDAR, facilitades per l’Ajuntament de Duesaigües (a través del
POUM) i per l’IDEC (Infraestructura de Dades Especials de Catalunya) respectivament.
L’objecte del present informe valorar de manera aproximada els costos de les
expropiacions i serveis afectats en aquest projecte, tant temporals com indefinits.

2. AFECCIONS AL PARCEL·LARI
2.1 Consideracions prèvies
Per tal de dur a terme l’execució del present projecte, és necessària l’ocupació dels
terrenys afectats per les obres. Per això, s’ha elaborat un inventari dels béns i drets
afectats, i s’han confeccionat els plànols parcel·laris corresponents, que permeten
tramitar l’expedient d’Expropiació Forçosa.
Els terrenys afectats en la redacció del present projecte són aquells afectats
temporalment durant l’execució de les obres, així com una afecció permanent en la zona
on s’ubicarà la nova estació depuradora, i aquells declarats com a servitud de pas. Tots
els terrenys afectats per les obres pertanyen al terme municipal de Duesaigües, a la
comarca del Baix Camp.

2.2 Definició dels tipus d’ocupació
En l’execució de les obres es poden distingir dos tipus d’afecció a les parcel·les:
1. Servitud de pas: es contempla en l’article 557 del Codi Civil com aquella
servitud en virtut de la qual, tot aquell que vulgui servir-se de l’aigua de que pot
disposar per una finca de la seva propietat, té dret a fer-la passar pels béns
immobles intermedis, amb obligació d’indemnitzar als propietaris. És contínua
(el seu ús és o pot ser incessant, sense la intervenció de cap fet de l’home) i
aparent (contínuament a la vista per signes exteriors, que posen de manifest la
seva existència i l’ús i aprofitament). Comprèn les següents limitacions:
Servitud perpètua de pas en una franja de terreny de 3 metres d’amplada,
dins de la qual correrà soterrada, i s’ubicaran també els pous de registre.
Aquesta franja s’utilitzarà per la construcció, vigilància i manteniment de
les instal·lacions i per a la col·locació dels mitjans de senyalització
adequats.
Prohibició de fer-hi treballs de llaura, cavada o d’altres semblants, a una
profunditat superior als cinquanta centímetres, a la franja de terreny de
senyalització adequats.
Prohibició de plantar arbres o arbustos.
Autor: Arnau Torra Trepat
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No es permetrà aixecar edificacions o construccions de qualsevol mena,
tot i que tinguin caràcter provisional o temporal, així com construir
clavegueres, recollir terres o d’altres materials o realitzar desmunts.
Lliure accés a les instal·lacions efectuades del personal i dels elements i
mitjans per a poder vigilar, mantenir, reparar i renovar les instal·lacions
esmentades, amb pagament dels danys que s’ocasionin en cada cas.
2. Ocupació temporal1: al llarg del període d’execució de les obres s’imposarà una
servitud d’ocupació temporal en una franja o pista, on es farà desaparèixer tota
mena d’obstacle, l’amplada de la qual serà de 12 metres. El termini d’execució
serà de 12 mesos a comptar des del moment de l’ocupació física dels terrenys.

2.3 Definició dels béns i drets afectats
La relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats ha de contenir la
informació següent:
Obra responsable de l’afectació.
Numeració ordinal de les parcel·les afectades.
Qualificació.
Referència cadastral.
Tipus d’afectació: expropiació, servitud, ocupació temporal i quantificació en
m2.
6. Titular actual.
1.
2.
3.
4.
5.

Als plànols corresponents al Document núm. 2 “Plànols” es pot comprovar l’afectació
de les obres al terreny en concepte d’expropiacions.

2.4 Valoració econòmica
Per a fer la valoració de les afectacions en expropiacions s’ha trobat la superfície
afectada de cada tipus d’afectació, i tenint en compte la classificació del sòl s’ha valorat
segons els preus estimatius de la taula 1.
Tipus de sòl
Rústic
DPV
DPH
Urbà

Expropiació
forçosa [€/m2]
1,00
1,00
1,00
1,00

Servitud [€/m2]
0,50
0,50
0,50
0,50

Ocupació
temporal [€/m2]
0,05
0,05
0,05
0,05

Taula 1. Preus utilitzats per la valoració de les expropiacions.

La valoració efectuada ha estat aproximada i presa a partir de la observació de projectes
similars en sòls de característiques semblants.
1

Aplicable només en el cas que hi hagi superfície d’ocupació temporal.
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Segons les ocupacions obtingudes de l’estudi d’expropiacions la valoració s’adjunta a la
taula 2.

Tipus de
parcel·la
Rústica
Urbana
DPH
DPV

Zona afectada pel projecte
Expropiació def.
Servitud de pas
Ocupació temporal
Import
Import
Import
2
2
m
m
m2
(€)
(€)
(€)
1081,9 1081,85
64,7
32,37
2614,4
130,72
0
0
119,9
59,96
338,7
16,94
0
0
0
0
0
0
0
0
1041,6
520,78
3643,6
182,18
TOTAL

Import
total (€)
1244,94
76,90
0
702,96
2.024,80

Taula 2. Quantificació i valoració dels terrenys afectats pel present projecte

Així doncs, la valoració dels bens afectats per expropiacions, servituds de pas i
ocupacions temporals ascendeix a dos mil vint-i-quatre euros amb vuitanta cèntims
(2024,80€).

3. AFECCIONS A SERVEIS
3.1 Consideracions prèvies
En l’execució del present projecte es poden produir interferències sobre alguns dels
serveis existents al municipi de Duesaigües. Per aquest motiu, cal elaborar un inventari
dels serveis afectats, així com realitzar les gestions oportunes amb les empreses o
entitats titulars d’aquests serveis.
En la redacció del present projecte es consideren serveis afectats la totalitat de les
esteses, conduccions, instal·lacions i les seves zones de servitud que són interceptades o
són cobertes amb algun dels elements o obres que s’inclouen al document, incloent les
afeccions derivades del moviment de maquinària o de posades en obra mitjançat
procediments constructius especials.
Per a la identificació dels diferents serveis s’ha fet servir informació procedent del
POUM, que al seu torn ha estat facilitada per les corresponents empreses encarregades
de la seva explotació.

3.2 Relació de serveis afectats
Els possibles serveis afectats en l’àmbit de projecte pels diferents elements d’obra són
els que s’adjunten en la següent taula.
Servei
Electricitat
Gas
Aigua potable
Fibra òptica
Telefonia

Afecció prevista
No
No
No
No
No
Taula 3. Serveis afectats.
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No es preveu afecció als serveis de gas natural ni de fibra òptica, telefonia ni electricitat
ja que tot i estar molt pròxim a un nucli habitat, cap d’aquests serveis intercepta el traçat
del col·lector ni suposa cap problema en l’execució de l’obra. No obstant, es recomana
que es contacti amb les companyies explotadores dels serveis exposats, per tal de
descartar qualsevol canvi que s’hagi fet en les infraestructures de la xarxa.
Només cal destacar que hi ha un tram de 100m d’enllumenat públic que discorre
paral·lel al traçat del tram 1 del col·lector (del PK 0+000 al PK 0+100). No es preveu
que aquesta instal·lació resulti afectada ja que no coincideix amb la rasa del col·lector.
Malgrat tot es preveu la seva interrupció durant l’execució del tram de col·lector per
motius de seguretat. Acabat el tram es restituirà el servei normalment.

3.3 Dotació pressupostària per serveis afectats
Tot i no estar previst cap afectació sobre el tram d’enllumenat públic més que la
interrupció temporal, es considerarà una dotació de 50 €/ml (5000€ en total) per fer
front a possibles desperfectes ocasionats durant les obres.
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1. INTRODUCCIÓ
Actualment el nucli urbà de Duesaigües aboca les seves aigües residuals al Barranc dels
Masos i el Barranc Reial. Per aquesta raó s’ha previst la construcció d’una estació
depuradora d’aigües residuals, element que degut al seu funcionament, a la superfície
que ocupa i al producte que tracta, altera en major o menor mesura el medi que l’acull.
Generant el alguns casos refús per part de la societat, especialment pel que fa a la
proximitat a un nucli habitat.
Tot i que la implantació d’una infraestructura d’aquest tipus és per si mateixa una acció
positiva, les característiques d’una planta, la seva ubicació, la línia de tractament, els
residus que genera, etc., poden incidir desfavorablement en el medi.

2. OBJECTIUS
En el següent estudi es pretén exposar els efectes mediambientals i les repercussions
derivades de la construcció i explotació d’una EDAR al nucli urbà de Duesaigües. A
partir d’aquests afectes es descriuran les mesures necessàries per minimitzar o corregir
el impactes produïts.
De la mateixa manera també es pararà especial atenció a les possibles afectacions que
tingui el projecte sobre el PEIN i la ZMT. Finalment es realitzarà un petit estudi de
benefici mediambiental.

3. LEGISLACIÓ
Aquest estudi es redacta segons el que contempla el Reial Decret Legislatiu 1/2008, de
l’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Ley de Evaluación de Impacto
Ambiental de projectes. Aquesta defineix en els seus annexes I i II els projectes que
requereixen ser sotmesos al procediment de EIA.
Segons aquesta disposició normativa, el present projecte no requereix procediment
d’avaluació d’impacte ambiental, ja que les seves obres no estan incloses en cap dels
annexos de la citada legislació. Així, per les característiques d’aquest projecte, al
tractar-se d’una estació depuradora dissenyada per a 739 habitants equivalents, és
inferior a 150.000 que estableix l’Annex I, Grup 7, apartat d) de la llei 6/2001, de
Avaluació de Impacte Ambiental. L’obra tampoc està inclosa en l’annex II de la llei
anterior.
D’altra banda, també cal considerar el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual
s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Naturals de Catalunya. Aquest decret defineix en el
seu 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. Aquest no és el cas del present projecte.
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4. BASES DE PARTIDA
4.1 Població al nucli urbà de Duesaigües
La població estimada per l’any horitzó és de 736 habitants tenint en compte la població
fixa i estacional del nucli urbà de Duesaigües. Es tracta d’una zona pròxima a paratges
naturals, i a la vegada pròxima a nuclis urbans importants com són Reus i Tarragona, i
també d’una zona molt turística com la costa daurada. Aquests aspectes el fan un destí
molt apreciat durant els períodes vacacionals, fet que implica una important població
estacional.

4.2 Ubicació de la EDAR
La parcel·la d’ubicació de la EDAR es troba localitzada al terme municipal de
Duesaigües, al Baix Camp a la riba del Barranc dels Masos, al costat de les carreteres T313 i T-343 després de creuar el pont d’accés al nucli urbà de Duesaigües.

Figura 1. Parcel·la on s’ubicarà l’EDAR de Duesaigües vista des de l’est. A
l’esquerra de la imatge hi ha el Barranc dels Masos i darrere la carretera T-313
d’accés el nucli urbà.

EDAR

Figura 3. Emplaçament de l’EDAR. Font: www.googleearth.com
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Figura 2. Vista de la parcel·la des del futur camí d’accés, des d’on s’aprecia la
frondosa vegetació de la seva part alta

4.2.1 Xarxa de comunicacions
L’accés a la planta es durà a terme a través de la carretera T-313, ja existent, que
comunica Riudecanyes amb Duesaigües i segueix cap a Falset. Com ja s’ha explicat
prèviament només caldrà tenir en compte la construcció del camí d’accés, i l’execució
del desviament pertinent a la carretera T-313.
4.2.2 Propietats afectades
Les propietats afectades per la construcció de la planta i els col·lectors, són
principalment terreny rústic. En el cas de l ubicació de la planta, com es pot apreciar es
tracta de parcel·les que actualment no es troben subjectes a cap tipus d’explotació
agrícola.
4.2.3 Serveis afectats
Tal i com s’ha justificat en annexos anteriors aquesta obra no contempla serveis
afectats. Només la interrupció temporal d’un tram d’enllumenat públic durant
l’execució del col·lector.

4.3 Geologia
El nucli urbà es troba al voltant dels 250 m. sobre el nivell del mar, just a la frontera
entre les muntanyes de prades, i la plana del Baix Camp. Tal i com es justifica en
l’annex de geologia i geotècnia la litologia existent en la parcel·la d’ubicació de la
EDAR és pissares de gra fi amb nivells de pissarres i conglomerats a la meitat nord de
la parcel·la i filons de pòrfirs granidiorítics a la meitat sud, tot recobert per una coberta
d’entre 1 i 1,5 metres de terra vegetal.
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4.4 Clima
La climatologia de Duesaigües és de tipus subhumit i sec-subhumit. La temperatura
mitjana anual es situa entre els 16 i els 17º, situant-se entre 9 i 10 durant el mes més fred
(desembre), i entre 24 i 25 durant el mes més càlid (agost).
La precipitació mitjana anual es troba entre 600 i 700mm, i l’evapotranspiració
potencial entre 712 i 855 mm. Per tant amb un dèficit hídric anual d’entre 100 i 200mm.
Els mesos més plujosos de l’any són durant la tardor (setembre, octubre, i novembre)
mentre que els mesos més secs són juny i gener.

5. VALORACIÓ DE L’IMPACTE AMBIENTAL SOBRE
EL MEDI FÍSIC
5.1 Impacte sobre el clima
La poca superfície que ocupa l’obra projectada no fa preveure canvis en el clima de la
zona.

5.2 Impacte sobre l’ús del territori
El terreny on es proposa la implantació de la EDAR és sòl rústic, tot i que actualment
no està explotat. No obstant l’impacte sobre el sòl serà reduït ja que es tracta d’un dels
sistema de depuració que menys superfície ocupa.
Pel que fa als camins només afectarà part de les carreteres T-313 i T-343 de forma
temporal durant la construcció dels col·lectors, i la carretera T-313, que és la que
s’utilitzarà per accedir a la planta un cop aquesta estigui operativa, de forma permanent.
Pel que fa a la construcció dels col·lectors que porten l’aigua des dels punts
d’abocament fins a l’actual fins a la futura EDAR, cal tenir en compte que es poden
produir filtracions cap a l’exterior contaminant el terreny, o cap a l‘interior diluint
l’aigua les aigües que seran tractades per la EDAR. Per tal d’evitar aquest problema es
preveu un control alt durant l’execució d’aquests elements de l’obra.

5.3 Aprofitament ambiental
La millora que suposarà la realització d’aquest projecte sobre la qualitat de les aigües i
tot el medi que d’elles depèn, aigües avall del nucli urbà de Duesaigües i pel Pantà de
Riudecanyes, és evident.
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5.4 Impacte físic sobre el territori
5.4.1 Geologia i relleu
La parcel·la on s’ubica la planta té un pendent important i, tal i com es pot apreciar en
els respectius plànols està estructurada en terrasses. Aquest fet fa que per a la realització
de l’explanació s’hagin de realitzar uns moviments de terres relativament importants. El
pendent pronunciat de la parcel·la juntament amb la necessitat de situar la futura planta
fora de la zona inundable fan que s’hagi optat per realitzar l’explanació tota en desmunt.
Aquesta decisió fa impossible la compensació de terres, però a la vegada minimitza la
superfície en planta afectada ja que els talussos de desmunt són més verticals que els de
terraplè.
Cal tenir en compte la contaminació del sòl que es pot produir durant el període de
construcció degut a abocaments accidentals d’olis i lubricants de la maquinària
utilitzada. Respecte a la coberta vegetal retirada del terreny ocupat per les obres caldrà
valorar la seva reutilització en altres aspectes productius per la comunitat de
Duesaigües.
Mesures correctores
El fet que no es pugui actuar sobre el volum de terres a excavar, ja que afectaria el propi
dimensionament de la planta, fa que durant la fase de construcció sigui recomanable
s’organitzin els moviments de terres i de maquinària amb l’objectiu de minimitzar
l’ocupació del terreny destinat a les obres i reduir la possible erosió.
La coberta vegetal extreta serà reutilitzada en funció del seu valor, en la creació de
noves zones de cultiu, o en la millora de zones ja existents. Part d’aquesta terra
s’utilitzarà també per la cobertura exterior dels talussos i la zona enjardinada de la
planta depuradora.
Finalment es disposarà de diferents contenidors per la recollida dels olis i lubricants
utilitzats per la maquinària.
5.4.2 Demanada de material
El material necessari pel reblert de rases està previst que sigui material provinent de la
pròpia excavació. Malgrat tot com ja s’ha justificat caldrà portar gran part dels materials
provinents de l’excavació de l’esplanada de la EDAR a un abocador autoritzat.

5.5 Fangs
Tots els tractaments d’aigües residuals generen uns fangs que després de la seva
oxidació i deshidratació poden ser utilitzats com a fertilitzant. Aquest tractament és el
que es du a terme en les plantes de tractament de fangs.
És cert que aquestes plantes converteixen en residu com són els fangs en un producte
útil, conferint-li un valor afegit. Tot i així aquests sistemes de tractament només resulten
rendibles quan el volum de fangs a tractar és relativament gran.
Autor: Arnau Torra Trepat
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El baix volum de fangs produïts per la futura EDAR de Duesaigües desaconsella la
construcció de sistemes de tractament de fangs propis, i considera que la millor opció és
transportar els fangs a la planta de tractament de Reus, tal i com fan la majoria
d’EDAR’s de la zona. El fet que es desestimi la construcció d’un sistema de tractament
de fangs no és tant pel cost del seu manteniment (que és molt reduït), sinó per la
inversió inicial i la gran ocupació de l’espai que suposa.

5.6 Impacte sobre la hidrologia de la zona
Actualment l’aigua residual produïda pel nucli urbà de Duesaigües s’aboca directament
al Barranc dels Masos i al Barranc Reial, el cabal dels quals és molt baix, especialment
en les èpoques de sequera. Aquest abocament pot estar provocant la contaminació per
matèria orgànica així com bacteriològica del riu i de l’aqüífer subterrani, així com dels
terrenys pròxims als punts d’abocament de les aigües residuals.
Amb el funcionament de la planta, aquestes aigües residuals seran conduïdes fins el
recinte de l’EDAR, i un cop depurades seran tractades i retornades al riu. D’aquesta
manera es millorarà notablement la qualitat de l’aigua de la llera i l’aqüífer subterrani
actuals; constituint així els efectes eminentment més positius de la posada en marxa de
l’EDAR.

6. VALORACIÓ DE L’IMPACTE SOBRE EL MEDI
BIÒTIC
6.1 Vegetació
La vegetació de la zona pròxima a la planta no pateix variacions importants. En la
construcció del col·lector tan sols s’afectaran alguns matolls situats als costats de les
carreteres T-313 i T-343. També cal destacar que durant la fase de construcció la
vegetació de la zona que envolta la planta de la EDAR es veurà afectada pel moviment
de maquinària que en algun moment pot sobrepassar les rutes de transport delimitades, i
també per la generació d’una gran quantitat de pols.
Mesures correctores:
Durant la fase d’execució s’ha d’evitar al màxim la producció de pols mitjançant regs
freqüents, ja que en cas contrari gran part d’aquesta pols sedimentarà sobre la vegetació
circumdant.
Es recomana un cop finalitzada la fase de construcció, realitzar una repoblació de les
zones afectades i també de l’interior de la planta (incloent els talussos). Degut a la gran
velocitat de creixement de la vegetació que envolta la planta és necessari anar segant la
vegetació dels talussos de forma regular.

6.2 Fauna
La millora general del medi aquàtic aigües avall del nucli urbà de Duesaigües
comportarà una millora per a la fauna (especialment aquàtica) que hi habita.
Autor: Arnau Torra Trepat
8

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Annex 18: Estudi d’impacte ambiental i mesures correctores

6.2.1 Mosquits i insectes
En el sistema de tractament implantat, fans activats d’aeració perllongada, el problema
dels insectes és inexistent.
Malgrat tot la sitja d’emmagatzematge de fangs, pot provocar un augment de la
quantitat d’insectes. Aquest augment en cap cas serà significatiu degut a les dimensions
reduïdes de la sitja.
Mesures correctores:
És preferible evitar l’ús d’insecticides. Si la presència d’insectes és abundant i persisteix
i cal utilitzar insecticides, és important assegurar-se que el se ús no contamini l’aigua.
Una altra mesura possible és la instal·lació de nius d’aus que s’alimenten d’insectes als
arbres de la EDAR o de les proximitats.

7. AFECTACIÓ SOBRE L’HÀBITAT HUMÀ
7.1 Emissió d’olors
En principi aquest no ha de ser un problema important per la planta, ja que en els
sistemes d’aeració perllongada els problemes d’olors són un problema atípic.
De totes maneres és convenient valorar que aquestes olors puguin aparèixer i cal tenir
previstes mesures correctores.
Mesures correctores:
En aquest tipus d’instal·lacions de depuració, l’aparició de males olors imprevistes quasi
sempre és deguda a un mal manteniment de l’EDAR. Per tant és essencial parar molta
atenció al funcionament adequat de la planta, les activitats de manteniment i les de
control.

7.2 Qualitat de l’aire
En la fase de construcció existeix un empitjorament de la qualitat de l’aire degut
principalment a la pols que aixecada per la maquinària, a més de l’emissió de gasos que
aquesta genera. Durant l’explotació de la planta, la qualitat de l’aire a la zona no es
veurà afectada per aquest projecte, ja que no es realitzarà cap activitat susceptible a
incidir positiva o negativament sobre l’atmosfera.
Mesures correctores:
Es recomana que durant la fase de construcció es dugui a terme un reg regular de les
zones d’apilament de terres així com dels camins per on circula la maquinària.

Autor: Arnau Torra Trepat
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7.3 Nivells sonors
El sistema d’aeració perllongada comporta problemes freqüents de sorolls degut a tota
la maquinària associada al sistema. No obstant, la maquinària que produeix més sorolls
(els bufadors) estarà instal·lada dins l’edifici de control, i per tant no haurà de
representar un problema greu.
Durant la fase de construcció es produirà un augment dels sorolls degut a la circulació i
treball de la maquinària necessària, especialment en el cas de l’excavació en roca duta a
terme pel martell pica-pica. Aquest constitueix un problema comú en la majoria d’obres,
és transitori i de difícil solució.
Mesures correctores:
Per minimitzar l’efecte dels sorolls produïts durant la fase de construcció, s’utilitzarà
maquinària provista de silenciadors, a més d’intentar reduir al màxim el seu temps
d’operació, i evitar maniobres innecessàries que augmentin els sorolls com ara
acceleracions brusques. També es comprovarà que els tubs d’escapament i catalitzadors
de la maquinària funcionin correctament.
Durant la fase d’explotació, la sala de bufadors constarà d’un sistema d’insonorització
amb tots els tancaments perfectament estancs.

7.4 Impacte social
En general els sistemes de depuració d’aigües residuals es perceben com un benefici per
la comunitat. Alguns dels principals aspectes que s’han observat pel que fa al seu
impacte social es recullen a continuació:
Malgrat l’escassesa d’informació que hi ha sobre depuradores, els habitants
conceben aquestes obres com a instal·lacions beneficioses pel poble, i de gran
importància ja que eviten el deteriorament ambiental i milloren la qualitat de
vida de les comunitats. Cal destacar els efectes positius que el tractament
d’aigües residuals té des d’un punt de vista de millora de les conques
hidrogràfiques, així com la disminució dràstica de riscos sanitaris per la població
de la zona, i de forma especial pels agricultors i consumidors.
S’ha observat un canvi d’actitud davant dels problemes ambientals des que s’han
instal·lat les EDAR’s; es mostra un major interès per la conservació del medi
ambient i la reforestació.
Al millorar la qualitat de vida i les condicions mediambiental es pot produir un
augment de les activitats productives, comercials i turístiques. Per tant més que
una despesa es considera en moltes ocasions les obres d’aquest tipus com una
inversió.

8. INTEGRACIÓ PAISSATGÍSTICA
L’estació depuradora projectada té com a objectiu principal el tractament de les aigües
residuals produïdes pel nucli urbà de Duesaigües. Per aconseguir aquest objectiu s’ha
considerat fonamental, a més del baix cost de construcció i funcionament, ocupar la
Autor: Arnau Torra Trepat
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menor superfície possible, reduir l’impacte sobre l’entorn socioeconòmic, i aconseguir
una bona integració paisatgística. Tots aquests aspectes es possible aconseguir-los amb
un sistema de fangs activats d’aeració perllongada com el projectat.
Cal comentar que la ubicació, tot i estar pròxima al nucli urbà de Duesaigües redueix
l’impacte paisatgístic ja que en estar a menor cota no és visible des del mateix nucli, tan
sols ho és des de la carretera d’accés al municipi, la T-313. A més el disseny i la
tipologia dels edificis s’ha dut a terme per tal de no trencar l’harmonia de les
construccions de l’entorn, i s’ha contemplat la hidrosembra dels talussos i la plantació
d’arbres en la zona enjardinada per tal de reduir l’impacte visual de l’obra sobre els
usuaris de la T-313. Els arbres plantats seran espècies autòctones.
L’element que delimita la parcel·la serà una tanca metàl·lica, per ta de no obstaculitzar
l’observació visual de la planta per part de les persones que circulen pel Camí de Velles
i pels usuaris de la carretera T-313, i no establir així una barrera física que prèviament
no existia. Aquesta tanca haurà d’estar sempre en bon estat per transmetre una imatge
d’ordre, netedat i la idea d’un manteniment ben fet.

9. RISCOS PER MAL FUNCIONAMENT
Si es produeix algun problema en el funcionament de la planta, com pot ser la necessitat
de buidar el reactor biològic per presentar aquest algun contaminant tòxic, l’estació
depuradora conta amb alleujadors, i amb un bypass general per permetre l’evacuació de
l’aigua residual directament al Barranc dels Masos. En cas de produir-se aquest fet
constituiria un impacte ambiental negatiu, però no pas pitjor que el que ja s’està donant
en l’actualitat.
Aquests sistemes de seguretat passiva els han de presentar totes les depuradores tot i
que en principi no haurien de ser necessaris mai.

10. AFECCIONS SOBRE EL PEIN
La totalitat de la superfície del territori està subjecte a restriccions per part de
l’Administració Pública. Entre d’altres motius, com a mesura de protecció de l’entorn
natural i àrees verdes de valor excepcional.
El PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) delimita totes aquelles zones de gran valor
ecològic a Catalunya i en prohibeix la modificació del seu estat natural. És important
conèixer si l’abast del projecte influirà en alguna d’aquestes zones (enteses com a illes
connectades i no com cel·les independents) doncs la normativa en prohibiria les obres.

10.1 Afecció sobre la llera
Aquest projecte no preveu cap afectació sobre la llera del riu no sobre la Zona de
Domini Públic Hidràulic, ja que l’obre de sortida se’n troba fora.

Autor: Arnau Torra Trepat
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10.2 Afecció a zones del PEIN
Al projecte no es contempla cap tipus d’afecció al Pla d’Espais d’Interès Natural de
Catalunya. L’espai d’interès natural més pròxim és la Serra del Pradell i l’Argentera tal
i com es veu en la figura següent:

Nucli urbà
de Duesaigües

Figura 1. Mapa de l’afectació del PEIN (en verd) a
la comarca del terme municipal de Duesaigües.
Font: POUM de Duesaigües.

11. BENEFICI AMBIENTAL
Existeixen uns cànons per al càlcul del cost econòmic del no tractament de les aigües
residuals, així com per l’abocament de les aigües residuals al medi natural. En aquest
apartat es calculen aquests costos pel cas concret del municipi de Duesaigües.

11.1 Cànon d’abocaments
Els abocaments d’aigua estan gravats amb unes taxes. Independentment de les taxes
establertes per a cada administració depenen del volum abocat, del tipus d’aigües
residuals, i d’un coeficient de majoració o minoració. Així els diners recaptats amb
aquest cànon es destinen a l’estudi i millora del medi receptor.
Cànon establert per l’aigua residual urbana= 0,01202 €/m3
El coeficient de minoració/majoració depèn de les característiques de l’abocament. Per
poder calcular el benefici ambiental que suposa el projecte serà necessari saber aquest
coeficient en la situació anterior i posterior al projecte.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Situació anterior al projecte:
Abocament no autoritzat de les aigües residuals del municipi de Duesaigües. En aquest
tipus de situacions el valor del coeficient de majoració és 4.
Situació posterior al projecte:
Abocament de les aigües residuals del municipi de Duesaigües (739 hab-eq) després de
ser tractades. En aquest tipus de situacions el valor del coeficient de majoració (en
aquest cas de minoració) és 0,5.

11.2 Càlcul del benefici ambiental
En aquest apartat es calcula el cànon d’abocament d’aigües anual, abans i després de
l’execució del projecte, a partir del cabal de disseny.
Abans de l’execució del projecte:

Després de l’execució del projecte:

Consegüentment el benefici ambiental net ascendeix a 1929,12€/any.
A aquest valor caldria sumar-li el benefici que comporta la disminució sobre l’afectació
en el conjunt del Domini Públic Hidràulic. Aquest valor oscil·la entre els 30.000 i
300.00 €/any. L’alta variabilitat que presenta, fa que s’opti per derivar la valoració
d’aquest paràmetre a l’administració competent.

12. CONCLUSIONS
A la vista de l’anàlisi realitzat en aquest estudi, la conclusió final és que l’obra
projectada significa una integració positiva en l’entorn, essent els aspectes més
significatius d’aquesta millora la infraestructura de sanejament del municipi, en dotar‐lo
d’una nova instal·lació que evita l’abocament de les aigües residuals del nucli urbà de
Duesaigües directament al medi natural.
En conclusió, vist l’estat actual, les obres projectades es consideren globalment com un
fet beneficiós que redundarà positivament sobre el medi circumdant.
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Justificació de preus

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

1

MÀ D'OBRA
CODI

PREU

UA

DESCRIPCIÓ

A0112000

h

Cap de colla

23,29 €

A0121000

h

Oficial 1a

21,99 €

A0130000

h

Manobre especialista

20,49 €

A0132000

h

Peó

19,72 €

A0133000

h

Ajudant

19,36 €

A013U001

h

Ajudant

19,53 €

A0140000

h

Manobre

18,39 €

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C110U025

h

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

68,31 €

C110U075

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar

16,76 €

C110U540

h

Retroexcavadora mixta amb martell

53,86 €

C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

60,38 €

C131U000

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

50,75 €

C131U015

h

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent

64,74 €

C131U017

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

139,94 €

C131U020

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

C131U062

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

113,29 €

C131U063

h

Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)

151,29 €

C131U070

h

Pala carregadora tipus CAT-950 o equivalent

61,03 €

C131U560

h

Retroexcavadora mixta

44,32 €

C13350A0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

59,14 €

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

12,86 €

C133U530

h

Corró compactador de 14 t

52,30 €

C133U540

h

Corró tàndem 2500 kg

19,93 €

C133U570

h

Corró sobre pneumàtics autopropulsat

47,31 €

C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

37,69 €

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

49,34 €

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

81,11 €

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

42,60 €

C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

38,43 €

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,06 €

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

52,22 €

C150U004

h

Furgoneta de 3500 kg

C150U110

h

Camió de 12 t

37,06 €

C150U120

h

Camió de 20 t

41,16 €

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

41,30 €

7,46 €

1,87 €

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

3

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

C1709G00

h

Estenedora de granulat

39,62 €

C170U010

h

Estenedora

48,38 €

C1A0U001

h

Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i
mà d'obra primera installació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques

39,42 €

C200U030

h

Disc per a tall de paviment

10,38 €

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

3,43 €

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

6,61 €

CZ11U006

h

Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos

38,31 €

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

16,69 €

CZ1UU001

h

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

4,99 €

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé

3,60 €

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

4

MATERIALS
CODI

UA

B0111000

m3 Aigua

B037R000

m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats

B051U012

t

DESCRIPCIÓ

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

PREU
1,11 €
16,28 €
80,56 €

B060U110

m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

64,34 €

B060U320

m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

70,32 €

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

63,00 €

B065960C

m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

69,54 €

B0718U00

m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

88,90 €

B071UC01

m3 Morter M-80

82,98 €

B0A71EU0

u

Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior

0,41 €

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,40 €

B0D2U002

m

Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús

3,37 €

B0D31000

m3 Llata de fusta de pi

195,64 €

B0DZA000

l

Desencofrant

2,07 €

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

1,31 €

B0E2U020

u

Bloc foradat llis, gris, de 400x200x200 mm, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

1,25 €

B2RB0030

m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

4,80 €

B2RB0035

m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

16,15 €

B772U001

m2 Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie

10,72 €

B7B1R003

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un
pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

1,07 €

B7J5U0R0

kg

Massilla asfàltica d´aplicació en calent

2,55 €

B7Z1U001

u

Element de fixació per a làmina de polietilè

0,67 €

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

5

MATERIALS
CODI

UA

B9E1U001

m2 Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm

DESCRIPCIÓ

PREU
5,18 €

B9H12110

t

Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

52,81 €

BD7JL300

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 13244-2

40,21 €

BDA5SB35

u

Cos de pou d'inspecció sense base de PVC doble paret, DN
800 . Alçada nominal 3,5 m
Per a tubs fins a DN 400
Inclou con reductor de PEAD a 600 mm
Sense base per a installació sobre solera de formigó

712,72 €

BDD1U002

u

Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

38,35 €

BDD1U014

u

Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre

29,95 €

BDD1U022

u

Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

26,41 €

BDDZU002

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

100,84 €

BDDZU010

u

Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

5,30 €

BF1DC308

u

Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
80mm, per a pressions nominals entre 10-16 bar, fabricat
amb cos FD GGG 50, junta EPDM i recubriment epoxi.

89,79 €

BF41620U

m

Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI
316

7,41 €

BFB1U631

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 315 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

71,14 €

BFB1U640

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

114,96 €

BFB1U705

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN
16, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

2,87 €

BFV1VC04

u

Vàlvula de tall de comporta DN 80. Fossa dúctil PN10
Longitud de muntatge 180 mm pes 15 kg

142,78 €

BFV4PA02

u

Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg

325,17 €

BFW4341U

u

Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ per a soldar

2,05 €

BFY4341U

u

Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

0,38 €

BG210A2U

m

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
marca REHAU o equivalent

2,36 €

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

6

MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

BG31360U

m

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

2,65 €

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,12 €

BJ1C0500

u

Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316 de mides 500 x 500 amb accionament manual
mitjançant volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

1.219,39 €
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 1

E45218G3

m3 Formigó per a mur, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

97,10 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,252 /R x

21,99000 =

5,54148

A0140000

h

Manobre

1,008 /R x

18,39000 =

18,53712

Subtotal...
Materials:
B065960C

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

1,050

69,54000 =

x

Subtotal...

24,07860

Import

24,07860

73,01700

73,01700

73,01700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

97,09560

COST EXECUCIÓ MATERIAL

97,09560

P- 2

E4D21103

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó
metàllic de 50x250 cm, per a murs de base rectilínia,
encofrats a una cara, d'alçària <= 3 m

Rend.: 1,000

21,24 €

P- 3

E4DC2D00

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària
<= 5 m, amb tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000

31,37 €

P- 4

E4DCJD00

m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb
tauler de fusta de pi

Rend.: 1,000

16,28 €

P- 5

E4LF7468

m

Bigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, amb revoltó de
morter de ciment i biguetes de formigó pretesat de 17 a 18
cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum < 5 m, de moment flector
últim 57,5 kNm per m d'amplària de sostre

Rend.: 1,000

24,83 €

P- 6

E4LFFDPF

m2 Formació coberta sobre forjat amb tabiquets perforats de
maó, encadellat ceràmic, capa tipus onduline i acabat de
teula.

Rend.: 1,000

46,06 €

P- 7

EARA1224

Rend.: 1,000

416,98 €

u

Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 1,00 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb
guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 8

EARA1225

P- 9

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Porta basculant d'una fulla, de 2,5 m d'amplària i 1,6 m
d'alçària de llum de pas, amb bastiment i estructura de
perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer
galvanitzat, compensada amb molles helicoïdals d'acer, amb
guies i pany, ancorada amb morter de ciment 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

730,80 €

EARA1913

m2 Subministre i installació de finestra de fins a 0,80 m2 de
carpinteria d'alumini normalitzada acabat lacat blanc i vidre
laminat 6+6, incloses fixacions

Rend.: 1,000

285,55 €

P- 10

EARA1914

m2 Subministre i collocació de reixa d'acer formada per
passamà i rodó acabat i pintat antiòxid de fins 1 m2

Rend.: 1,000

211,41 €

P- 11

ED10001

u

Subministrament i collocació d'inodor de porcellana
vitrificada, inclosa cisterna i tots els elements necessaris.

Rend.: 1,000

212,88 €

P- 12

ED10002

u

Subministrament i collocació de lavabo de porcellana
vitrificada, inclosa aixeta i tots els elements necessaris.

Rend.: 1,000

105,36 €

P- 13

G219U105

m

Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, fins a una fondària de 20 cm

Rend.: 12,000
Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0112000

h

A0121000

h

3,62 €

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

0,38817

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

1,83250

Subtotal...
Maquinària:
C110U075

h

Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar

16,76000 =

1,000 /R x

Subtotal...

P- 14

G219UA10

Oficial 1a

2,22067

1,39667
1,39667

1,39667

3,61734

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,61734

m2 Demolició, càrrega i transport a abocador a qualsevol
distància d'aglomerat asfàltic de fins a 10cm de gruix inclòs
tall amb disc de les bores de la demolició

h

2,22067

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

Parcial

0,030 /R x

11,55 €

Preu €
21,99000 =
Subtotal...

Parcial

Import

0,65970
0,65970

Maquinària:
C110U540

h

Retroexcavadora mixta amb martell

0,120 /R x

53,86000 =

6,46320

C150U120

h

Camió de 20 t

0,100 /R x

41,16000 =

4,11600

C200U030

h

Disc per a tall de paviment

0,030 /R x

10,38000 =

0,31140

0,65970

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

P- 15

G221U010

11,55030

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,55030

Rend.: 196,193

2,57 €

Preu €

Unitats
h

A0130000

h

Cap de colla
Manobre especialista

0,203 /R x

23,29000 =

0,02410

0,998 /R x

20,49000 =

0,10423

Subtotal...

0,12833

h

Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

0,998 /R x

50,75000 =

0,25816

C15019U0

h

Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

2,003 /R x

49,34000 =

0,50373

Subtotal...
m3

B2RB0035

m3

Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,350

x

4,80000 =

0,000

x

16,15000 =

Subtotal...

P- 16

Parcial

Maquinària:
C131U000

Materials:
B2RB0030

G221U113

0,76189

0,76189

1,68000

1,68000

2,57022

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,57022

Rend.: 189,546

Unitats

5,32 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,252 /R x

23,29000 =

0,03096

A0130000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

20,49000 =

0,10810

Subtotal...
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

0,12833

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 30% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

h

Import

1,68000

Mà d'obra:
A0112000

Maquinària:
C110U025

10,89060

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

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

Mà d'obra:
A0112000

10,89060

0,680 /R x

68,31000 =

0,13906
0,24506

Import

0,13906

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
C131U017

UA
h

C131U062

h

DESCRIPCIÓ
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)

C1501U03

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

PREU
1,000 /R x

139,94000 =

0,73829

0,298 /R x

113,29000 =

0,17811

3,000 /R x

81,11000 =

1,28375

Subtotal...
Materials:
B2RB0030

m3

B2RB0035

m3

Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,570

x

4,80000 =

0,000

x

16,15000 =

Subtotal...

P- 17

G221U120

h
h

h

C131U017

h

C131U063
C1501U03

2,73600

5,32027

Rend.: 62,668

11,57 €

Preu €

Parcial

Cap de colla

0,430 /R x

23,29000 =

0,15981

Manobre especialista

1,592 /R x

20,49000 =

0,52052
0,68033

1,592 /R x

68,31000 =

1,73533

1,000 /R x

2,23304

h

Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)

139,94000 =

1,000 /R x

151,29000 =

2,41415

h

Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)

2,000 /R x

81,11000 =

2,58856

Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

Subtotal...
Materials:
B2RB0030

m3

B2RB0035

m3

Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

2,73600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Maquinària:
C110U025

2,73600

5,32027

Unitats

A0130000

2,44521

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 100% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Mà d'obra:
A0112000

2,44521

0,400

x

4,80000 =

0,000

x

16,15000 =

Subtotal...

8,97108

Import

0,68033

8,97108

1,92000

1,92000

1,92000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 18

CODI

G2224243

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

11,57141

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,57141

Rend.: 1,000

6,22 €

m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de
fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora gran i
càrrega mecànica del material excavat

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

18,39000 =

0,010 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1315020

h

Retroexcavadora mitjana

60,38000 =

0,100 /R x

Subtotal...

Parcial

Import

0,18390
0,18390

0,18390

6,03800
6,03800

6,03800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,22190

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,22190

P- 19

G2280002

m3 Rebliment, compactació i piconatge de rasa amb tot-u
natural, abocat manualment

Rend.: 1,000

20,72 €

P- 20

G228U360

m3 Rebliment i compactació fins el 85% del PN amb material
procedent de la pròpia excavació en la zona de rebliment
principal per a rases d'amplada a la base major que 0,90 m i
menor o igual que 1,20 m mesurada sobre perfil

Rend.: 1,000

3,25 €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

0,065 /R x

Preu €
18,39000 =
Subtotal...

Parcial
1,19535
1,19535

Maquinària:
C131U560

h

Retroexcavadora mixta

0,032 /R x

44,32000 =

1,41824

C133U540

h

Corró tàndem 2500 kg

0,032 /R x

19,93000 =

0,63776

Subtotal...

Import

2,05600

1,19535

2,05600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

3,25135

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,25135
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 21

G22DU510

m2 Neteja i esbrossada del terreny, inclòs càrrega i transport a
abocador a qualsevol distància dels productes sobrants

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

0,32 €

Preu €

Unitats
h

Pala carregadora tipus CAT-950 o equivalent

0,004 /R x

61,03000 =

0,24412

C150U110

h

Camió de 12 t

0,002 /R x

37,06000 =

0,07412

Subtotal...

P- 22

Parcial

Maquinària:
C131U070

G31511G3

0,31824

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,31824

m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

h

Manobre

Rend.: 1,000

72,35 €

Preu €
18,39000 =

0,440 /R x

Subtotal...
Materials:
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

0,31824

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

0,31824

Import

1,020

63,00000 =

x

Subtotal...

Parcial

Import

8,09160
8,09160

8,09160

64,26000

64,26000

64,26000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

72,35160

COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,35160

P- 23

G32B310

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000

1,39 €

P- 24

G32D110

m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó
metàllic i suports amb puntals metàllics, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per a una
alçària de treball <= 5 m

Rend.: 1,000

27,37 €

P- 25

G32515H5

m3 Formigó HM-25 fabricat in situ a l'obra i abocat amb canaleta
o cubilot

Rend.: 1,000

111,57 €

P- 26

G3Z1U010

m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

Rend.: 50,000

Unitats

Preu €

8,44 €

Parcial

Import

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
Mà d'obra:
A0112000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Cap de colla

0,250 /R x

23,29000 =

0,11645

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

0,43980

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

0,39060

A0140000

h

Manobre

2,000 /R x

18,39000 =

0,73560

Subtotal...
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

64,34000 =

x

Subtotal...

P- 27

G45C18

Manobre

m3

Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa

G45F1DHN

m3 Formigó per a mur d'estrep, HA-30/B/20/IV, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba

P- 29

G4D0U021

m2 Encofrat i desencofrat corb en parament no vist, vertical

6,75570

8,43815

Rend.: 1,000

97,60 €

Preu €
18,39000 =

1,450 /R x

1,020

69,54000 =

x

Subtotal...

P- 28

6,75570

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Materials:
B065960C

6,75570

8,43815

m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

h

1,68245

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

1,68245

Parcial

Import

26,66550
26,66550

26,66550

70,93080

70,93080

70,93080

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

97,59630

COST EXECUCIÓ MATERIAL

97,59630

Rend.: 1,000

107,16 €

Rend.: 6,730
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

23,29000 =

1,73031

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

6,53492

A0132000

h

Peó

3,000 /R x

19,72000 =

8,79049

A0133000

h

Ajudant

3,000 /R x

19,36000 =

8,63001

41,38 €
Import

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

14

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Maquinària:
C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,300 /R x

52,22000 =

2,32779

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,61000 =

0,98217

Subtotal...

3,30996

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,000

x

0,40000 =

0,40000

B0D2U002

m

Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús

2,000

x

3,37000 =

6,74000

Llata de fusta de pi

0,022

x

195,64000 =

4,30408
0,15525
0,78600

B0D31000

m3

B0DZA000

l

Desencofrant

0,075

x

2,07000 =

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,600

x

1,31000 =
Subtotal...

P- 30

25,68573

3,30996

12,38533

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

41,38102

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,38102

m2 Encofrat i desencofrat corb en parament vist, vertical

G4D0U026

12,38533

25,68573

Rend.: 5,500
Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,500 /R x

23,29000 =

2,11727

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

7,99636

A0132000

h

Peó

3,000 /R x

19,72000 =

10,75636

A0133000

h

Ajudant

3,000 /R x

19,36000 =

10,56000

Subtotal...

31,42999

Maquinària:
C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,300 /R x

52,22000 =

2,84836

CZ11U001

h

Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

6,61000 =

1,20182

Subtotal...

4,05018

Materials:
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,000

x

0,40000 =

0,40000

B0D2U002

m

Amortització de tauló de fusta de pi per a 1 ús

2,000

x

3,37000 =

6,74000

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,030

x

195,64000 =

5,86920

B0DZA000

l

Desencofrant

0,075

x

2,07000 =

0,15525

B0DZU005

u

Materials auxiliars per a encofrar

0,600

x

1,31000 =

0,78600

Subtotal...

13,95045

49,43 €
Import

31,42999

4,05018

13,95045

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

49,43062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

49,43062

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

P- 31

G4E2561

m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc
de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm,
revestir, llis, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
collocat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

32,96 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,480 /R x

21,99000 =

10,55520

A0140000

h

Manobre

0,240 /R x

18,39000 =

4,41360

Subtotal...
Materials:
B0E2U020

u

Bloc foradat llis, gris, de 400x200x200 mm, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3

13,120

1,25000 =

x

Subtotal...
Altres:
D0714821

m3

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

0,0168

94,52000 =

x

Subtotal...

14,96880

Import

14,96880

16,40000
16,40000

16,40000

1,58794

1,58794

1,58794

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

32,95674

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,95674

P- 32

G5ZP0001

m2 Paret divisòria de 10 cm d'amplad aamb totxana de 9x14x29
amb morter de ciment 1:4 elaborat amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000

21,03 €

P- 33

G773U010

m2 Membrana de polietilè reticular reforçat de 6 mm de gruix,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, per a
impermeabilització del túnel, totalment collocada

Rend.: 80,000

19,43 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,29113

A0133000

h

Ajudant

4,000 /R x

19,36000 =

0,96800

Subtotal...
Maquinària:
C131U015

h

C131U020

h

C1A0U001

h

CZ11U006

h

CZ1UU001

h

1,25913

1,000 /R x

64,74000 =

0,80925

1,000 /R x

41,30000 =

0,51625

Equip de maquinària auxiliar per a túnels, amb materials i
mà d'obra primera installació, segons Plec de Prescripcions
Tècniques
Grup electrògen de 600 kVA, amb consums inclosos

1,000 /R x

39,42000 =

0,49275

1,000 /R x

38,31000 =

0,47888

Equip de maquinària especial per a fixació de làmina de
polietilè

1,000 /R x

4,99000 =

0,06238

Excavadora-carregadora de 110 hp, tipus CAT-212 o
equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

Import

1,25913

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

Materials:
B772U001

m2

B7Z1U001

u

Lamina de polietilè reticulat i reforçat de 6 mm de gruix,
resistent a la intempèrie
Element de fixació per a làmina de polietilè

1,100

x

10,72000 =

11,79200

6,000

x

0,67000 =

4,02000

Subtotal...

P- 34

G7B1R030

15,81200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,43064

Rend.: 500,000

1,26 €

m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un
pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N,
inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment collocat

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,100 /R x

23,29000 =

0,00466

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

0,04398

A013U001

h

Ajudant

1,000 /R x

19,53000 =

0,03906

Subtotal...
m2

Feltre geotextil no teixit de polipropilé per a basses, amb un
pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares,
amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N

1,100

1,07000 =

x

Subtotal...

m

G7J5U040

0,08770

1,17700

1,17700

1,26470

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,26470

Rend.: 7,000

Segellat de junt de 40 mm d'amplària i 30 mm de fondària
amb massilla asfàltica, aplicada en calent amb pistola
manual

6,69 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,100 /R x

23,29000 =

0,33271

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

3,14143

Subtotal...
Massilla asfàltica d´aplicació en calent

0,08770

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

kg

Import

1,17700

Mà d'obra:
A0112000

Materials:
B7J5U0R0

15,81200

19,43064

Mà d'obra:
A0112000

Materials:
B7B1R003

2,35951

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 35

2,35951

1,260

x

2,55000 =
Subtotal...

3,47414

Import

3,47414

3,21300
3,21300

3,21300

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,68714

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,68714

P- 36

G9B101

m

Vorada de 9-12 x 20 cm, tipus T-1, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment collocada.

Rend.: 1,000

14,70 €

P- 37

G921R01J

m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
collocada amb estenedora i piconatge del material al 98 %
del PM

Rend.: 1,000

21,68 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0140000

h

Manobre

18,39000 =

0,040 /R x

Subtotal...

Parcial
0,73560
0,73560

Maquinària:
C13350A0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t

0,023 /R x

59,14000 =

1,36022

C1502E00

h

Camió cisterna de 8 m3

0,005 /R x

42,60000 =

0,21300

C1709G00

h

Estenedora de granulat

0,015 /R x

39,62000 =

0,59430

Subtotal...
Materials:
B0111000

m3

B037R000

m3

Aigua
Tot-u artificial procedent de granulats reciclats

0,050
1,150

2,16752

x

1,11000 =

0,05550

x

16,28000 =

18,72200

Subtotal...

Import

18,77750

0,73560

2,16752

18,77750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,68062

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,68062

P- 38

G9311111

m3 Base de tot-u artificial collocada amb motonivelladora i
piconatge del material del 98% del pm

Rend.: 1,000

22,17 €

P- 39

G9E1U010

m2 Paviment de rajola hidràulica de morter, de 20x20x2,5 cm,
inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients

Rend.: 26,000

25,74 €

Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

1,000 /R x

23,29000 =

0,89577

A0121000

h

Oficial 1a

4,000 /R x

21,99000 =

3,38308

A0140000

h

Manobre

7,000 /R x

18,39000 =

4,95115

Subtotal...

9,23000

Import

9,23000

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

18

PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
Maquinària:
C131U020

UA

DESCRIPCIÓ

h

Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent

0,500 /R x

41,30000 =

0,79423

C133U070

h

Picó vibrant dúplex de 1300 kg

0,500 /R x

12,86000 =

0,24731

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,500 /R x

40,06000 =

0,77038

Subtotal...

1,81192

Materials:
B051U012

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1

0,002

x

80,56000 =

0,16112

B060U110

m3

0,100

x

64,34000 =

6,43400

B0718U00

m3

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants

0,030

x

88,90000 =

2,66700

B9E1U001

m2

Rajola hidràulica de morter de ciment gris de 20x20x2,5 cm

1,050

x

5,18000 =

5,43900

Subtotal...

14,70112

1,81192

14,70112

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

25,74304

COST EXECUCIÓ MATERIAL

25,74304

P- 40

G9H11J32

t

Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC
22 base B35/50 G (G-20), amb betum asfàltic de penetració,
de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari,
estesa i compactada

Rend.: 1,000

52,54 €

P- 41

G9H1U010

t

Paviment de mescla bituminosa en calent de composició
D-12 amb àrid granític i betum asfàltic de penetració estesa i
compactada al 98 % de l'assaig Marshall

Rend.: 1,000

55,76 €

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

h

A0140000

h

Parcial

Oficial 1a

0,015 /R x

21,99000 =

0,32985

Manobre

0,070 /R x

18,39000 =

1,28730

Subtotal...

1,61715

Maquinària:
C133U530

h

Corró compactador de 14 t

0,010 /R x

52,30000 =

0,52300

C133U570

h

Corró sobre pneumàtics autopropulsat

0,010 /R x

47,31000 =

0,47310

C170U010

h

Estenedora

0,007 /R x

48,38000 =

0,33866

Subtotal...
Materials:
B9H12110

t

Mescla bituminosa contínua en calent de composició densa
D-12 amb granulat granític i betum asfàltic de penetració

1,000

x

52,81000 =
Subtotal...

1,33476

Import

1,61715

1,33476

52,81000
52,81000

52,81000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

55,76191

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,76191
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PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 42

GAPBZ015

u

Variador de freqüència VACON de 4kW

Rend.: 1,000

645,00 €

P- 43

GD7JL325

m

Claveguera amb tub de polietilè de designació PE 100, de
400 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,
sèrie SDR 26, segons la norma UNE-EN 13244-2, soldat,
amb grau de dificultat mitja i collocat al fons de la rasa

Rend.: 1,000

41,01 €

UA

DESCRIPCIÓ

Preu €

Unitats
Materials:
BD7JL300

m

Tub de polietilè de designació PE 100, de 400 mm de
diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR
26, segons la norma UNE-EN 13244-2

1,020

40,21000 =

x

Subtotal...

Parcial

Import

41,01420

41,01420

41,01420

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

41,01420

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,01420

P- 44

GDD1U20

u

Subministre i collocació de marc i tapa de 60 cm de fundició
dúctil per a càrrega de ruptura de 40 tn i pestell de seguretat

Rend.: 1,000

129,72 €

P- 45

GDG3235N

m

Canalització amb un tub de PVC corrugat de D 90mm i dau
de recobriment de 30x20 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

14,97 €

P- 46

GDG3434N

m

Canalització amb un tub de PVC corrugat de D 90mm i dau
de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

7,56 €

P- 47

GDG3438N

m

Canalització amb quatre tubs de PVC corrugat de D 160mm
i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

46,22 €

P- 48

GDG3439N

m

Canalització amb tres tub de PVC corrugat de D160mm i
dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó HM-20/P/20/I.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

34,30 €

P- 49

GDK2A6FN

u

Pericó de 50x50x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calar de 29x14x10 cm,
sobre llit de sorra. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

59,76 €

P- 50

GDPBZ027

m

Drenatge perimetral dipòsit amb tub de PVC ranurat de 100
mm de diàmetre, amb excavaació de rasa fins a 0,5 m de
fondària, llit de formigó de 10 cm de gruix, per a recolzament
de tub PVC, reblert de la rasa amb graves per a drenatge
geotèxtil

Rend.: 1,000

12,49 €
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PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 51

GELCQG01

u

Cablejat de quadre a receptors. Potència i maniobra. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000

7.566,40 €

P- 52

GELCQR01

u

Cablejat de quadre general, de quadre de comptadors a
quadre general elèctric. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

625,80 €

P- 53

GELCSM01

u

Centre de seccionament i mesura. Quadre de comptadors i
protecció. Potència de kW. Inclòs muntatge, legalització,
projecte i drets de contractació.

Rend.: 1,000

2.871,72 €

P- 54

GELECR02

u

Equip de compensació d'energia reactiva de 10kVar, amb
bateria de condensadors per a correcció, automàtic. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

1.256,58 €

P- 55

GELEIE01

u

Enllumenat interior de l'edifici. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

559,76 €

P- 56

GELLME01

u

Installació 4 llumeneres per a exterior sobre bàcul de 8 m.
Actuació automàtica: per cèllula fotoelèctrica i per
proximitat. Focus per interruptor, apagada automàtica a la
mitja hora. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

1.261,52 €

P- 57

GELPRL02

u

Equipament de protecció de sobretensions puntuals.
1 CIRPROTEC CPLS-1100 TF: per a línies trifàsiques classe
1, nivell de protecció 4 kV, corrent d'impuls tipus llampec 100
kA i temps de resposta<100ns.
1 CIRPROTEC CS4-40/400 TF: per a línies trifàsiques
classe 2, nivell de protecció 1,5 kV, corrent d'impuls tipus
llampec 40 kA i temps de resposta<25ns.
3 CIRPROTEC DM1-230: per a línies trifàsiques classe 3,
nivell de protecció 1,2 kV, corrent d'impuls tipus llampec 5 kA
i temps de resposta<25ns, per al PLC + Sonda O2 +
Cabalímetre.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2C: per a línies dels senyals
analògics, muntatge a camp, nivell de protecció 40 kV,
corrent d'impuls tipus llampec 10 kA, Sonda O2 +
Cabalímetre.
2 CIRPROTEC DIN 24V-2G2: per a línies dels senyals
analògics, muntatge a quadre, nivell de protecció 40 kV,
corrent d'impuls tipus llampec 10 kA, Sonda O2 +
Cabalímetre + sistema de comunicació.
1 CIRPROTEC DIN-RTC: per a línies de xarxa telfònica
convencional, muntatge a quadre, nivell de protecció 200 kV,
corrent d'impuls tipus llampec 10 kA, per a entrada de línia
telefònica. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

2.445,33 €

P- 58

GELPSP01

u

Sistema de protrecció contra sobretensions permanents
CIPROTEC OVERCHECK. Protrecció contra: sobretensions
de companyia, infratensions de companyia i corrents de
fuga. Muntatge en quadre, reconnexions automàtiques,
programable. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

1.683,68 €

UA

DESCRIPCIÓ
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PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 59

GELQEG01

u

Quadre elèctric general. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

21.209,34 €

P- 60

GELXTT01

u

Xarxa de connexió a terra i xarxa equipotencial, masses
metàlliques. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

1.013,85 €

P- 61

GG0002

m

Construcció de tanca amb reixat plastificat de m d'alçària
amb pals cada 3 m i p.p. de tensors corresponent, anclats
sobre mur corregut de formigó sobre cimentació amb mides
de 40x40

Rend.: 1,000

25,36 €

P- 62

GG210A2H

m

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
marca REHAU o equivalent, inclòs transport a obra,
muntatge superficial i material auxiliar i de fixació necessari

Rend.: 8,696

7,26 €

UA

DESCRIPCIÓ

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

0,043 /R x

23,29000 =

0,11516

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

2,52875

A0133000

h

Ajudant

1,000 /R x

19,36000 =

2,22631

Subtotal...
Materials:
BG210A2U

m

BGW21000

u

Tub rígid plàstic de diàmetre nominal exterior 63 mm, lliure
d'halògens amb grau 7 de resistència al xoc, tipus FPKU-H0
marca REHAU o equivalent
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

m

GG31360U

4,87022

1,000

x

2,36000 =

2,36000

0,283

x

0,12000 =

0,03396

Subtotal...

P- 63

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

2,39396

4,87022

2,39396

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

7,26418

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,26418

Rend.: 10,640

Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs transport a obra, grapejat sobre parament
horitzontal o vertical, marcatge indeleble i material auxiliar i
de fixació necessari
Unitats

6,77 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,106 /R x

23,29000 =

0,23202

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

2,06673

A0133000

h

Ajudant

1,000 /R x

19,36000 =

1,81955

Subtotal...
Materials:

Import

4,11830

Import

4,11830
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BG31360U

UA
m

DESCRIPCIÓ
Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5),
designació R Z1 0,6/1 kV 3x10 segons UNE 21123, tipus
EXZHELLENT marca GRUPO GENERAL CABLE o
equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar
necessari

PREU
1,000

2,65000 =

x

Subtotal...

2,65000

2,65000

2,65000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,76830

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,76830

P- 64

OAPZ007

u

Caldereria DN65 en acer inoxidable AISI-316 per
alimentació del grup de pressió. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

2.170,00 €

P- 65

OAPBZ001

u

Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable DN80.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

86,00 €

P- 66

OAPBZ004

u

Subministre i collocació de pont decantador de rasquetes
diam.=4m, passarella de perfils laminat i barana d'acer al
carboni galvanitzada i pintada, rasquetes de fons en acer
inox, deflector perimetral en alumini, abocador d'entalles en
alumini, connector elèctric de 6 fases. Motor
d'arrossegament del pont. Potència 0,37 kW. Tensió: III
220/380 V 50Hz. Inclou installació de camí de rodadura

Rend.: 1,000

10.485,97 €

P- 67

OAPBZ005

u

Subministre i collocació de deflector de flotants al
sobreeixidor de la sitja de flotants i d'acer inox.

Rend.: 1,000

293,69 €

P- 68

OAPBZ006

u

Subministre i collocació de baixant del sobreeixidor de la
sitja de flotants d'acer inox AISI-304 DN150.

Rend.: 1,000

1.372,45 €

P- 69

OAPBZ007

u

Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable DN150.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

193,58 €

P- 70

OAPBZ010

m2 Subministrament i collocació d'aïllament acústic amb placa
de poliester fonoabsorbent de cara vista, altura de 120x60
cm. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

16,78 €

P- 71

OAPBZ012

u

Mesurador de nivell per ultrasons E+H Prosonic T FMU 230
E. Sortida 4-20 mA. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

1.206,00 €

P- 72

OAPBZ014

u

Mesurador redox E+H, amb sensor compacte tipus CF10,
suport sonda tipus CYA 611 i kit de muntatge. Aspersor de
neteja i electrovàlvula amb temporitzador. Transmissor de
REDOX tipus LIQUIDSYS CPM252, microcompressor amb
indicació de temperatura i contactes d'alarma

Rend.: 1,000

1.688,88 €
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P- 73

OAPBZ016

u

Tràmex 30x30,25x2. Amb marcs. Dimensions llum lliure
2,20x1,30m. Modulat en 8 peces, galvanitzat. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

525,81 €

P- 74

OAPBZ017

u

Tràmex 30x30,25x2. Amb marcs. Dimensions llum lliure
1x1,30m. Modulat en 8 peces, galvanitzat. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

239,01 €

P- 75

OE21U010

u

Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 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

352,98 €

UA

DESCRIPCIÓ

Preu €

Unitats
h

Cap de colla

0,250 /R x

23,29000 =

5,82250

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

43,98000

A0130000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

20,49000 =

40,98000

Subtotal...

90,78250

Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,350 /R x

40,06000 =

14,02100

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

1,000 /R x

1,87000 =

1,87000

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

0,500 /R x

16,69000 =

8,34500

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

B071UC01

m3

BDD1U002

u

BDD1U022

u

BDDZU002

u

BDDZU010

u

OE21U112

m

Import

90,78250

24,23600

48,25500

0,750

x

64,34000 =

0,035

x

82,98000 =

2,90430

Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs
Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària
Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

1,000

x

38,35000 =

38,35000

1,000

x

26,41000 =

26,41000

1,000

x

100,84000 =

100,84000

4,000

x

5,30000 =

21,20000
237,95930

237,95930

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

352,97780

COST EXECUCIÓ MATERIAL

352,97780

Rend.: 3,000

Suplement per major alçària de 1,80 m de pou de registre de
100 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons
Unitats

Mà d'obra:

24,23600

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter M-80

Subtotal...

P- 76

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

Preu €

152,58 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
A0112000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Cap de colla

0,250 /R x

23,29000 =

1,94083

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

14,66000

A0130000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

20,49000 =

13,66000

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,750 /R x

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

40,06000 =

10,01500

1,000 /R x

1,87000 =

0,62333

0,500 /R x

16,69000 =

2,78167

Subtotal...
Materials:
B060U110

m3

B071UC01

m3

BDD1U014

u

BDDZU010

u

u

OE22U010

13,42000

0,450

x

64,34000 =

0,050

x

82,98000 =

4,14900

Anell prefabricat de 100 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària,
per a pou de registre
Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

2,000

x

29,95000 =

59,90000

3,000

x

5,30000 =

15,90000
108,90200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

152,58283

Rend.: 2,000

Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de
registre, totalment collocat

129,49 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,150 /R x

23,29000 =

1,74675

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

10,99500

A0130000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

20,49000 =

10,24500

Subtotal...
Camió grua de 5 t

108,90200

152,58283

Unitats

h

13,42000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0112000

Maquinària:
C1503U10

30,26083

28,95300

Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter M-80

Subtotal...

P- 77

30,26083

0,200 /R x

40,06000 =
Subtotal...

22,98675

4,00600

m3

Morter M-80

0,020

x

82,98000 =

1,65960

BDDZU002

u

Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

1,000

x

100,84000 =

100,84000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

22,98675

4,00600

Materials:
B071UC01

Subtotal...

Import

102,49960

4,00600

102,49960

129,49235

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

25

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,49235

P- 78

OEMAHR01

u

Subministrament i installació d'agitador submergible FLYGT
de bvaixa velocitat. Alimentació elèctrica de 400 V potència
3 kW a 1370 rpm. Pel tractament biològic. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

10.513,08 €

P- 79

OEMBCS01

u

Bomba centrífuga submergible FLTGT DP 3068.180 MT
53-471-00-8180. Q= 12 m3/h, Ah= 6 m.c.a., Velocitat = 1355
rpm, Potència = 1,3 kW, DN 80. Sensors de protecció:
temperatura (2 en sèrie) i aigua a l'allotjament de l'estator.
Pel pou d'elevació. Inclòs bancada i tubs guia.

Rend.: 1,000

1.258,77 €

P- 80

OEMBCS02

u

Bomba centrífuga submergible FLYGT DP3058.180 MT
53-472-00-8180. Q = 12m3/h, Ah= 4 m.c.a. DN80,
V=1355rpm, P=1,1kW. Sensors de protecció, temperatura (2
en sèrie) i aigua d'allotjament a l'estator. Pel bombament de
fangs secundaris. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

1.258,77 €

P- 81

OEMBER01

u

Bufador d'èmbols rotatius. AERZEN GM 4S. Q=132,6 m3/h
= 2,21 m3/min, 400 mbar pot= 3,0 kW, amb cabina
insonoritzada. DN 80. Amb vàlvula d'aeromat i vàlvula de
sobrepressió i maniguet antivibratori. Per sala de bufadors.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

5.212,00 €

P- 82

OEMBFM01

u

Barana de fixació mural. Rodapeu a les zones horitzontals.
Acer inoxidable. Pel tractament biològic.

Rend.: 1,000

112,31 €

P- 83

OEMBPR01

u

Barana de perfils amb rodapeu d'acer inoxidable. Pel
desbast. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

112,31 €

P- 84

OEMCAC01

u

Caldereria d'acer al carboni. Ancoratges i biga-carril per al
polipast. Es pintarà amb pintura epoxy després de soldar la
biga als ancoratges. Per la sala de bufadors. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

1.332,79 €

P- 85

OEMCAG01

u

Estructura de perfils laminats. Per a circulació del polipast
per a extracció del cistell, acer galvanitzat. Pel pou
d'elevació. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

1.173,37 €

P- 86

OEMCAG02

u

Estructura de perfils laminats. UPN 120 per a fixació: del
suport dels tubs-guia i del tràmex del pou de bombament.
Acer galvanitzat. Pel pou d'elevació. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

208,00 €

P- 87

OEMCAG03

u

Passarella d'acer inoxidable amb tràmex. 6,6m x 0,8 m.
Escala final, estructura conformada amb perfileria UPN. Peu
per a palanquí integrat a l'estructura. Tràmex 30x30. Pel
tractament biològic.

Rend.: 1,000

5.102,52 €
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P- 88

OEMCAG04

u

Conducció d'extracció de fangs. En acer inoxidable
AISI-316, DN150 i PN16. Amb connexió ràpida per cuba.
Per la sitja de fangs. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

869,17 €

P- 89

OEMCAI01

u

Caldereria d'acer inoxidable. Muntants d'impulsió en acer
inoxidable AISI-136. Brides cadmiades o zincades DN 80.
Pel pou d'elevació. Muntat i provat.

Rend.: 1,000

425,00 €

P- 90

OEMCAI02

u

Caldereria d'acer inoxidable. Pantaló d'impulsió, en acer
inoxidable AISI-136. Brides cadmiades o zincades amb
colzes inclosos. DN 80- DN 100. Pel pou d'elevació. Muntat
i provat.

Rend.: 1,000

977,22 €

P- 91

OEMCAI03

u

Conducció de by-pass del tamís. Acer inoxidale AISI-136
DN-100. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

357,39 €

P- 92

OEMCAI04

u

Descàrrega de sortida del tamís a pericó de repartiment.
Acer inoxidable AISI-136 DN 150. Pel desbast. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

509,32 €

P- 93

OEMCAI05

u

Descàrrega del sobreeixidor del tamís al pericó de
repartiment. Acer inoxidable AISI-316 DN 150. Pel desbast.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

474,35 €

P- 94

OEMCAI06

u

Descàrrega de l'escorregut de la premsa al pou de
bombament. Acer inoxidable AISI-316 DN 80. Pel desbast.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

374,35 €

P- 95

OEMCAI07

u

Caldereria d'acer inoxidable. Passamurs embridats, amb
anella d'estanqueïtat. En acer inoxidable AISI-316, brides en
alumini lacat. DN 150-DN 100. Pel repartiment i mesura del
cabal. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

392,20 €

P- 96

OEMCAI08

u

Caldereria d'acer inoxidable. Suport per a sonda d'oxigen
dissolt o redox de fàcil extracció. En acer inoxidable
AISI-316. Fixació mural. Pel tractament biològic. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

231,00 €

P- 97

OEMCAI09

u

Caldereria d'acer inoxidable. Suport per a electrònica de
sonda d'oxigen dissolt o redox. Amb parasol per deixar el
display a 1,60 m del nivell trepitjable. En acer inoxidable
AISI-316. Fixació mural. Pel tractament biològic. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

296,02 €

P- 98

OEMCAI10

u

Caldereria d'acer inoxidable. Rodet de connexió de bufador
a vàlvula d'aïllament DN 80. Longitud 100 mm embridat a un
extrem. Per la sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

236,66 €

UA

DESCRIPCIÓ

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

27

PARTIDES D'OBRA
PREU

NÚM

CODI

P- 99

OEMCAI11

u

Caldereria d'acer inoxidable. Pantaló de sortida de bufadors
DN 100 amb brida cega als dos extrems. Amb dues sortides
de 1/2'' rosca gas femella. Amb dues sortides 1'' rosca gas
femella. Brides boges en alumini lacat. Per la sala de
bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

846,00 €

P- 100 OEMCAI12

u

Caldereria d'acer inoxidable. Des de pantaló de sortida de
bufadors, fins a graella de difusors DN100. Brides zincades i
cadmiades. Per la sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

3.700,09 €

P- 101 OEMCAI13

u

Caldereria d'acer inoxidable. Des de pantaló de sortida de
bufadors, fins a mammuth o skimmer, 1'', connexions
roscades. Per la sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

1.622,65 €

P- 102 OEMCAI14

u

Caldereria d'acer inoxidable. Muntants d'impulsió en acer
inoxidables AISI-316, brides cadmiades o zincades, amb
colze 90 graus. DN80- DN100 per recirculació de fangs.
Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

712,40 €

P- 103 OEMCAI15

u

Caldereria d'acer inoxidable. impulsió fins a espessidor en
acer inoxidables AISI-316, brides cadmiades o zincades
DN80 per recirculació de fangs. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

1.235,96 €

P- 104 OEMCAI16

u

Passamurs en acer inoxidable AISI-316, brides cadmiades o
zincades. Amb anella d'estanqueïtat. DN80 - DN150. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000

325,91 €

P- 105 OEMCAI17

u

Escala d'inspecció i tràmex per sitja de fangs en acer
inoxidable AISI-316. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

2.369,54 €

P- 106 OEMCAI18

u

Conducció d'aigua clarificada i sobreeixidor. Acer inoxidable
AISI-316, brides cadmiades o zincades. DN150 a capçalera
de planta. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

2.425,10 €

P- 107 OEMCDT02

u

Carret de desmuntatge telescòpic d'acer inoxidable DN 100.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

169,99 €

P- 108 OEMCED01

u

Cistell extraible de desbast. Acer inoxidable AISI-136. Per a
protecció de bombes, amb guies d'elevació i descens, amb
cable de suspensió. Ample de cistell 400 mm, entrada del
cistell 400 mm, alçada del cistell 500 mm, pas de sòlids 35
mm. Pel pou d'elevació

Rend.: 1,000

825,91 €

P- 109 OEMCPR01

u

Cargol premsa de residus Estruagua. Acer inoxidable, cargol
sense ànima. Diàmetre 215 mm, longitud 900 mm, cos acer
inoxidable AISI-316. Pel desbast. Inclòs Muntatge

Rend.: 1,000

7.662,71 €

P- 110 OEMCRU01

u

Contenidor de residus provinents del desbast de fins
ROS_ROCA. Volum de 600 l. Pel desbast

Rend.: 1,000

647,55 €

UA

DESCRIPCIÓ
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PREU
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P- 111 OEMDME01

u

Difusor de membrana elastomèrica ABS NOPON/NOPOL
PIK300. De microbombolla, membrana d'EPDM. De 6-8
Nm3/h. Pel tractament biològic. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

50,00 €

P- 112 OEMERA01

u

Extractor rotatiu d'aire SODECA HEP-35-4T. Q= 2000 m3/h.
Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

392,20 €

P- 113 OEMGDA01

u

Graella de distribució d'aire. Forma circular. PVC. Suportació
d'acer inoxidable. 16 preses de 1/2''. Pel tractament biològic.
Dos punts de purga. Inclòs termal d'elevació en dos punts,
cadena i tram de mànega flexible. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

2.241,97 €

P- 114 OEMGPC01

u

Grup de Pressió amb calderí GRUNDFOS Hydro Pack CHV
4-80 trifàsic composat per dues bombes. Q = 4m3/h, h= 6
kp/cm2, Pot= 1,45 kW. Calderí de membrana. Per l'aigua de
servei. Inclou quadre elèctric local i presostats. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

3.569,70 €

P- 115 OEMLAA01

u

Laberint d'aïllament acústic, per a la sortida d'aire. Mides
forat sortida 0,4mx0,40m. Diàmetre de ventilador 365mm.
Espàrrecs de M8 en quadrat de 390x390 per a fixació del
ventilador. Cos en planxa inoxidable, material en fibra de
vidre. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

682,64 €

P- 116 OEMLAA02

u

Laberint d'aïllament acústic, per a l'entrada d'aire. Mides
forat sortida 0,4mx0,80m. Cos en planxa inoxidable, material
aïllanten fibra de vidre. Per sala de bufadors. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

682,64 €

P- 117 OEMMEE03

u

Maniguet elàstic embridat IBROPLEX. Sèrie FSF. DN 65.
Longitud montatge = 115,0 mm. Cos en neoprè i nylon.
Brides cadmiades. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

89,11 €

P- 118 OEMPEB01

u

Palanquí d'extracció d'equips submergibles, portàtil i giratori.
Ajustables en la distància de suspenció, estructura d'acer
inoxidable i amb torn manual per a 1000kg. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

869,17 €

P- 119 OEMPEI01

u

Porta especial insonoritzada. Metàllicam amb material
aïllant 47dBA d'una fulla batent de 98 mm de gruix total i
planxa de 1,5 mm de gruix amb reblert de material
fonoabsorbent, per a una llum de 90x200 cm amb tanca de
pressió per lleva i galze de junta de neoprè. Per sala de
bufadors.

Rend.: 1,000

1.300,54 €

P- 120 OEMPM01

u

Polipast d'accionament manual, amb carro i accionament
per cadena, 1000 kp. Per sala de bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

1.343,55 €

P- 121 OEMPOM02

u

Polipast d'accionament manual. Amb carro 150 kg, cadena
inoxidable 30,0m. Pel pou d'elevació. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

1.043,90 €
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P- 122 OEMTDE01

u

Tremuja de decantació estàtica B-60. Amb con obert 60'' en
una base de diàmetre 400 mm a la part inferior i dividit en 8
porcions. Orelles d'ancoratge. Tubs d'entrada i sortida de
diàmetre DN 150. Capa interior de resina isoasfàltica amb
fibra de vidre i reforç mecànic de cilindre i tapa de resina
ortoasfàltica amb fibra de vidre. Diàmetre útil 4,5 m. Cos
PRFV. Suportació, ancoratges deflectors, vessador i
cargoleria en AISI-316. Tub d'entrada de PVC, tremuja i
ancoratge inferior, suportació, campana tranquilitzadora,
collector d'entrada, canal perimetral de recollida, pantalla
deflectora de flotants i sobreeixidor d'entalles d'acer
inoxidable. Per la decantació secundària. Partida
completament acabada.

Rend.: 1,000

13.925,30 €

P- 123 OEMTRA01

u

Tamís rotatiu autonetejant Estruagua. Longitud cilindre 300
mm, Diàmetre cilindre 380 mm, pas de sòlids 1 mm, cos
acer inoxidable 316, cilindre acer inoxidable 316. Neteja amb
aigua a pressió. Pel desbast. Electrovàlvula i conduccions
per aigua de neteja. inclòs muntatge

Rend.: 1,000

8.744,61 €

P- 124 OEMTRX01

u

Tràmex 30x30,25x2. Amb marcs. Dimensions llum lliure
2,50x1,30 m. Modulat en 8 peces, galvanitzat. Pel pou
d'elevació. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

597,50 €

P- 125 OEMVBM02

u

Installació d'aigua industrial PE 100 PN 16 DN63 per zones
soterrades DN65 Inox 316 calorifugat per zones vistes.
Inclosos 5 punts de connexió 1'' en acer inoxidable
calorifugat, inclosa vàlvula de bola i racord de connexió ràpid
en la zona de tamissos, espessidor, zona de bombament,
recirculació de fangs, caseta de control i electrovàlvula tamís
rotatiu. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

5.400,00 €

P- 126 OEMVBM03

u

Vàlvula de boia d'accionament manual 1''. Bola d'acer
inoxidable. Pel desbast. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

19,49 €

P- 127 OEMVCV03

u

Vàlvula de comporta d'accionament per volant BELGICAST
BV-05-47. DN80 - DN150. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

126,00 €

P- 128 OEMVCV04

u

Vàlvula de comporta d'accionament per Volant BELGICAST
BV-05-47. DN-100 i PN-16. Pel desbast. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

150,21 €

P- 129 OEMVCV07

u

Vàlvula de comporta d'accionament per volant BELGICAST,
DN 150 i PN 16. Per la sitja de fangs, inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

255,00 €

P- 130 OEMVOP01

u

Vàlvula d'ompliment de pont. Amb accionament perllongat,
DN 80 i PN 16. Per la decantació secundària. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000

348,70 €

P- 131 OEMVPP02

u

Vàlvula de papallona d'accionament per palanca DN 80,
amb orelles de centratge. IPROSA-GOLD. Per sala de
bufadors. Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

109,11 €
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P- 132 OEMVPR04

u

Vàlvula de peu amb reixeta DN65 embriada i amb cistell
d'acer inoxidable. Per l'aigua de servei. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

114,42 €

P- 133 OEMVRB03

u

Vàlvula de retenció de bola PROINVAL. DN80 i PN 16. Pel
pou d'elevació. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

193,34 €

P- 134 OEMVST01

u

Vàlvula de solenoide normalment tancada, 1/2'', 24 Vdc.
Inclòs muntatge.

Rend.: 1,000

163,00 €

P- 135 OEMVST02

u

Electrovàlvula de solenoide 1''. Normalment tancada, per a
donar pas a la neteja dels rototamissos. Pel desbast. Inclòs
muntatge.

Rend.: 1,000

163,69 €

P- 136 OF416211

m

Tub d'acer inoxidable sense soldadura de 1'' de diàmetre
nominal, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials, soldat i collocat al fons de la rasa i provat

Rend.: 4,000

23,48 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

1,16450

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

5,49750

A0133000

h

Ajudant

1,000 /R x

19,36000 =

4,84000

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,06000 =

0,390 /R x

Subtotal...

11,50200

3,90585

u

Abraçadora metàl.lica, de 32 mm de diàmetre interior

0,400

x

0,41000 =

0,16400

BF41620U

m

1,000

7,41000 =

7,41000

BFW4341U

u

0,150

x

2,05000 =

0,30750

BFY4341U

u

Tub d´acer inoxidable sense soldadura de diàmetre 1´´, AISI
316
Accessori per a tubs d´acer inoxidable sense soldadura, de
diàmetre 1´´ per a soldar
Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
inoxidable sense soldadura, de diàmetre 1´´,soldat

x

0,500

x

0,38000 =

0,19000

P- 137 OF41F001

m

Tub d'acer inoxidable sense soldadura de diàmetre nominal
50, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i collocat al fons de la rasa i provat

11,50200

3,90585

Materials:
B0A71EU0

Subtotal...

Import

8,07150

3,90585

8,07150

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

23,47935

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,47935

Rend.: 1,000

20,85 €
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P- 138 OF41F002

m

Tub d'acer inoxidable sense soldadura de diàmetre nominal
60, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i collocat al fons de la rasa i provat

Rend.: 1,000

24,57 €

P- 139 OF41F003

m

Tub d'acer inoxidable sense soldadura de diàmetre nominal
100, AISI 316, inclòs part proporcional d'accessoris i peces
especials, soldat i collocat al fons de la rasa i provat

Rend.: 1,000

41,20 €

P- 140 OFB1U631

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 315 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
collocat al fons de la rasa i provat

Rend.: 12,980

80,35 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

0,35886

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

1,69414

A0133000

h

Ajudant

2,000 /R x

19,36000 =

2,98305

Subtotal...

5,03605

Maquinària:
C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,093 /R x

38,43000 =

0,27535

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,114 /R x

40,06000 =

0,35184

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

0,093 /R x

3,43000 =

0,02458

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé

1,231 /R x

3,60000 =

0,34142

Subtotal...

0,99319

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,940

x

1,11000 =

1,04340

BFB1U631

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 315 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030

x

71,14000 =

73,27420

Subtotal...

m

P- 141 OFB1U640

74,31760

74,31760

COST EXECUCIÓ MATERIAL

80,34684

Rend.: 11,360

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 400 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
collocat al fons de la rasa i provat

125,33 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

0,41004

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

1,93574

A0133000

h

Ajudant

2,000 /R x

19,36000 =

3,40845

Subtotal...
Camió cisterna de 6000 l

0,99319

80,34684

Unitats

h

5,03605

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0112000

Maquinària:
C1502U10

Import

0,079 /R x

38,43000 =

5,75423
0,26725

Import

5,75423
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PREU

CODI
C1503U10

UA
h

DESCRIPCIÓ
Camió grua de 5 t

0,087 /R x

40,06000 =

0,30680

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

0,079 /R x

3,43000 =

0,02385

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé

1,273 /R x

3,60000 =

0,40342

Subtotal...

1,00132

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,152

x

1,11000 =

0,16872

BFB1U640

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 400 mm,
PN 10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030

x

114,96000 =

118,40880

Subtotal...

m

P- 142 OFB1U705

118,57752

125,33307

COST EXECUCIÓ MATERIAL

125,33307

Rend.: 82,510

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 50 mm
per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
collocat al fons de la rasa i provat

4,12 €

Preu €

Unitats

Parcial

h

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

0,05645

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

0,26651

A0133000

h

Ajudant

2,000 /R x

19,36000 =

0,46928

Subtotal...

0,79224

Maquinària:
C1502U10

h

Camió cisterna de 6000 l

0,325 /R x

38,43000 =

0,15137

C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,390 /R x

40,06000 =

0,18935

C200U101

h

Bombí per a proves de canonades

0,325 /R x

3,43000 =

0,01351

CZ1UU005

h

Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietilé

0,380 /R x

3,60000 =

0,01658

Subtotal...

0,37081

Materials:
B0111000

m3

Aigua

0,002

x

1,11000 =

0,00222

BFB1U705

m

Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 50 mm, PN
16, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

1,030

x

2,87000 =

2,95610

Subtotal...

u

118,57752

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Mà d'obra:
A0112000

P- 143 OG1C0500

1,00132

2,95832

Import

0,79224

0,37081

2,95832

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

4,12137

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,12137

Rend.: 1,000

Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI
316, mides 500 x 500 amb accionament manual
Inclou subministrament i collocació
Unitats

Preu €

1.335,52 €

Parcial

Import
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PREU

CODI
Mà d'obra:
A0112000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Cap de colla

0,750 /R x

23,29000 =

17,46750

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

21,99000

A0132000

h

Peó

1,500 /R x

19,72000 =

29,58000

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,06000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Materials:
B060U320

m3

BJ1C0500

u

Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Comporta mural estanca de secció quadrada d'acer AISI 316
de mides 500 x 500 amb accionament manual mitjançant
volant.
Per a pressió màxima de 5 m.c.a.
Inclou columna, suport guia i fus ascendent d'acer AISI 303

69,03750
40,06000
40,06000

0,100

x

70,32000 =

7,03200

1,000

x

1.219,39000 =

1.219,39000

Subtotal...

69,03750

1.226,42200

40,06000

1.226,42200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

1.335,51950

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1.335,51950

P- 144 OICLSB01

u

Manòmetre de glicerina roscat. 0-0,8 bar. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

33,66 €

P- 145 OICMCE02

u

Mesurador de cabal electromagnètic, de cabal instantani:
0,4-20 mA, cabal totalitzat: 1 pols/m3. E+H. DN 100, Ip-68.
PROMAG 50, electrònica separada ubicada a camp amb
display. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

1.423,00 €

P- 146 OICMGR01

u

Interruptor de nivell de bola (Level Switch Ball). AKO. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000

109,11 €

P- 147 OICSAI02

u

Sistema d'alimentació ininterrompuda. Per a PLC, per a les
comunicacions. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

530,33 €

P- 148 OICSCA01

u

Sistema de control automàtic. PLC Allen Bradley. Software
Wizcon 8.3 de 10.000 tags. Inclòs muntatge amb:
-Entrades analògiques: 20
-Entrades digitals: 48
-Sortides analògiques: 4
-Sortides digitals: 20
Inclòs PC

Rend.: 1,000

21.698,26 €

P- 149 OICSOD01

u

Sonda d'oxigen dissolt Zulig 512-S amb dispositiu mecànic
d'electroneteja. Sortides: 02:0:4-20mA. Inclòs muntatge

Rend.: 1,000

5.929,29 €
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P- 150 OICTER01

u

Mesurador de temperatura per l'aigua bruta, marca E+H,
termoresistència tipus TST10 Tipus de trnsmissor TMT
137-RDO. Sortida 4-20 mA. Tipus de sonda TP100. Inclòs
muntatge

Rend.: 1,000

465,00 €

P- 151 OK1AV308

u

Subministre i muntatge de carret telescòpic de desmuntatge
de diàmetre nominal 80mm, pressió nominal entre 10-16bar,
fabricat amb cos FD GGG 50, junta EPDM i recubriment
epoxi

Rend.: 1,000

127,28 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,500 /R x

21,99000 =

10,99500

A0130000

h

Manobre especialista

1,000 /R x

20,49000 =

20,49000

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

40,06000 =

0,150 /R x

Subtotal...
Materials:
BF1DC308

u

Carret telescòpic de desmuntatge de diàmetre nominal
80mm, per a pressions nominals entre 10-16 bar, fabricat
amb cos FD GGG 50, junta EPDM i recubriment epoxi.

1,000

89,79000 =

x

Subtotal...

u

P- 152 OK1V1VT04

31,48500

6,00900
89,79000

89,79000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,28400

Rend.: 1,000

189,53 €

Preu €

Parcial

h

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

4,65800

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

21,99000

A0133000

h

Ajudant

1,000 /R x

19,36000 =

19,36000

Subtotal...
0,100 /R x

7,46000 =
Subtotal...

Materials:
BFV1VC04

u

Vàlvula de tall de comporta DN 80. Fossa dúctil PN10
Longitud de muntatge 180 mm pes 15 kg

89,79000

127,28400

Subministrament i collocació de vàlvula de tall de comporta
DN 80. Fossa dúctil PN10

Furgoneta de 3500 kg

6,00900

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

h

31,48500

6,00900

Mà d'obra:
A0112000

Maquinària:
C150U004

Import

1,000

x

142,78000 =
Subtotal...

46,00800

Import

46,00800

0,74600
0,74600

0,74600

142,78000
142,78000

142,78000
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u

P- 153 OK1V4RE02

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

189,53400

COST EXECUCIÓ MATERIAL

189,53400

Rend.: 1,000

Subministrament i collocació de vàlvula de retenció amb
clapeta basculant. DN 80. PN 16. Pes 15 Kg

399,53 €

Preu €

Unitats

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,200 /R x

23,29000 =

4,65800

A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,99000 =

21,99000

A0133000

h

Ajudant

2,000 /R x

19,36000 =

38,72000

Subtotal...

65,36800

Maquinària:
C15018U0

h

Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

0,100 /R x

37,69000 =

3,76900

C150GU10

h

Grua autopropulsada de 12 t

0,100 /R x

52,22000 =

5,22200

Subtotal...
Materials:
BFV4PA02

u

Vàlvula de retenció amb clapeta basculant. DN 80. PN 16.
Pes 15 Kg

1,000

325,17000 =

x

Subtotal...

u

P- 154 OOESB35

8,99100

65,36800

8,99100

325,17000
325,17000

325,17000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

399,52900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

399,52900

Rend.: 1,000

Installació de pou d'inspecció de totxo massís doble paret,
DN 100 amb base de formigó en massa HM-20. Alçada
nominal de fins a 1,2 m.
Per a tubs fins a DN 400
Unitats

868,83 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0112000

h

Cap de colla

0,250 /R x

23,29000 =

5,82250

A0121000

h

Oficial 1a

2,000 /R x

21,99000 =

43,98000

A0130000

h

Manobre especialista

2,000 /R x

20,49000 =

40,98000

Subtotal...
Maquinària:
C1503U10

h

Camió grua de 5 t

0,350 /R x

C1700006

h

Vibrador intern de formigó

CZ12U00A

h

Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

90,78250

40,06000 =

14,02100

1,000 /R x

1,87000 =

1,87000

0,500 /R x

16,69000 =

8,34500

Subtotal...
Materials:

Import

24,23600

Import

90,78250

24,23600
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Pàg.:

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

36

PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
B060U110

UA
m3

B071UC01

m3

BDA5SB35

u

DESCRIPCIÓ
Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
Morter M-80
Cos de pou d'inspecció sense base de PVC doble paret, DN
800 . Alçada nominal 3,5 m
Per a tubs fins a DN 400
Inclou con reductor de PEAD a 600 mm
Sense base per a installació sobre solera de formigó

PREU
0,600

x

64,34000 =

38,60400

0,030

x

82,98000 =

2,48940

1,000

x

712,72000 =

712,72000

Subtotal...

753,81340

753,81340

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

868,83190

COST EXECUCIÓ MATERIAL

868,83190

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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PARTIDES ALÇADES
CODI
XPA000SS

UA

DESCRIPCIÓ

pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

PREU
15.879,35 €

EDAR i collector en alta del nucliu urbà de Duesaigües

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:
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ALTRES
CODI

UA

D0714821

m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l

DESCRIPCIÓ

PREU
94,52 €

Annex
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Pressupost per al coneixement de
l’Administració
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Annex 20: Pressupost per al coneixement de l’Administració

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE
L’ADMINISTRACIÓ
PROJECTE CONSTRUCTIU: “Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli
urbà de Duesaigües (Baix Camp)”.
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
Pressupost d’execució material ................................................................... 441.135,98 €
Despeses generals (13% sobre el PEM) ........................................................... 57.347,68 €
Benefici industrial (6% sobre el PEM) ............................................................. 26.468,16 €
Subtotal

................................................................................................... 524.951,82 €

IVA (18% sobre el subtotal) ............................................................................. 94.491,33 €
Pressupost d’execució per contracte ........................................................... 619.443,14 €
Expropiacions .....................................................................................................2.024,80 €
Serveis afectats ........................................................................................................5.000 €
Pressupost per al coneixement de l’Administració.................................... 626.467,94 €
El pressupost per al coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de:
SIS-CENTS VINT-I-SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-SET EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (626.467,94 €)

Autor: Arnau Torra Trepat
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Pla d’obra

PLA D'OBRA EDAR I COL·LECTORS EN ALTA DE DUESAIGÜES
Id
1

Nombre de tarea

jun '11
30 06

3

COL·LECTOR

4

Replanteig

5

Esbrossada i demolicions

6

Excavació de rases i pous

7

Instal·lació de canonades i pous

8

Reblert i compactació

9

Reposició de paviments

18

25

ago '11
01 08

15

22

sep '11
29 05 12

19

26

oct '11
03 10

17

24

nov '11
31 07

14

21

dic '11
28 05 12

19

26

ene '12
02 09

16

23

feb '12
30 06

13

20

mar '12
27 05 12
168 días

110 días
11 días
22 días
48 días
30 días
33 días
10 días
163 días

EDAR

163 días

Obra civil

12

Excavació de fonamentació

13

Moviment de terres general

14

Bombament de capçalera i pretractament

15

Reactor biològic

16

Sitja de fangs

17

Edifici de bufants i control

18

Troneta de sortida

19

Rases i pous per conduccions i serveis

20

Urbanització

21

jul '11
27 04 11

1 día

Inici d'obra

11

20

Projecte EDAR Duesaigües

2

10

13

20 días
30 días
60 días
20 días
18 días
10 días
8 días
34 días
40 días

Equips mecànics

22

Bombament de capçalera i pretractament

23

Reactor biològic

24

Decantador secundari

25

Sitja de fangs

26

Edifici de bufants i control

28

Posada en marxa i proves de funcionament

30

Seguretat i Salut

31

Fi d'obra

19 días

17 días
12 días

Equips elèctrics

Neteja i acabats

20 días

7 días

27

29

12 días

3 días
3 días

Tarea

Progreso

Resumen

Tareas externas

División

Hito

Resumen del proyecto

Hito externo

Autor: Arnau Torra Trepat
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Reportatge fotogràfic
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Annex 22: Reportatge fotogràfic

Figura 1. A l’esquerra punt actual d’abocament d’aigües residuals sense tractar al Barranc dels Masos. A la
dreta punt actual d’abocament d’aigües residuals sense tractar al Barranc Reial

Figura 2. Punts d’abocament de la xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials del municipi de
Duesaigües.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 3. Pou de registre. Final de la vessant sud-oest de la xarxa de sanejament actual, i punt previst
per l’inici del tram 1 de col·lector

Figura 4. Pou de registre. Final de la vessant est de la xarxa de sanejament actual, i punt previst per
l’inici del tram 2 de col·lector

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 5. A l’esquerra zona per on discorrerà el tram 1 de col·lector. A la zona per on discorrerà el tram 2 de
col·lector just abans d’arribar al punt on els dos trams s’ajunten.

Figura 6. Últims metres del tram 2 de col·lector on es pot
apreciar la connexió amb el tram 1 i el creuament de la
carretera

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 7. Tram 3 del col·lector. A la imatge s’aprecia el creuament amb la carretera i
l’entrada a la parcel·la per la zona on s’ubicarà camí d’accés. A la imatge també s’aprecia
l’entrada al poble venint de la carretera T-313.

Figura 8. Vista de la parcel·la d’ubicació de la EDAR des del Camí de Velles, situat al costat
oposat del camí d’accés.

Autor: Arnau Torra Trepat
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Figura 9. Barranc dels Masos en el punt on creua el pont d’accés al poble des de la carretera
T-313.

Autor: Arnau Torra Trepat
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1.

INTRODUCCIÓ

La finalitat d’aquest Estudi de Seguretat i Salut en el treball és establir, durant
l’execució de les obres objecte del Contracte, les previsions respecte a prevenció de
riscos d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de
reparació, conservació, entreteniment i manteniment que es realitzin durant el temps de
garantia, a l’hora que es defineixen els locals preceptius d’higiene i benestar dels
treballadors.
Serveix per donar les directrius bàsiques al Contractista per dur a terme la seva
obligació de redacció d’un Pla de Seguretat i Salut en el qual s’analitzin, estudiïn,
desenvolupin i complementin, en funció del seu propi sistema d’execució, les previsions
compreses en aquest Estudi. Per això els errors o omissions que poguessin existir al
mateix, mai podran ser reclamats pel Contractista.
Aquest Pla facilitarà l’esmentada tasca de previsió, prevenció i protecció professional,
sota el control de la Direcció d’Obra.
Tot això es realitzarà amb estricte compliment de l’articulat complet del Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’implanta la obligatorietat de la inclusió d’un
Estudi de Seguretat i Salut al Treball als Projectes d’edificació i obres públiques.
D’acord amb el citat articulat, el Pla serà sotmès, per a la seva aprovació expressa,
abans de l’inici dels treballs, a la Direcció d’Obra, mantenint-se desprès de la seva
aprovació una còpia a la seva disposició a obra. Una altra còpia es remetrà al Comitè de
Seguretat i Salut i, en el seu defecte, als Representants dels treballadors. Serà document
d’obligada presentació davant l’autoritat laboral encarregada de concedir l’obertura del
Centre de Treball, i estarà també a disposició permanent de la Inspecció de Treball i
Seguretat Social i dels Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Salut
per a la realització de les seves funcions.

2.

OBJECTE

L’objecte de l’Estudi és el següent:
- Preservar la integritat dels treballadors i de totes les persones de l’entorn.
- Organitzar el treball de forma tal que els riscos siguin mínims.
- Determinar les instal·lacions necessàries per a la protecció col·lectiva i
individual del personal.
- Definir les instal·lacions per a la higiene i benestar dels treballadors.
- Establir les normes d’utilització dels elements de seguretat.
- Proporcionar als treballadors els coneixements necessaris per a l’ús correcte i
segur de la maquinària que se’ls encomana.
- Assegurar els primers auxilis i l’evacuació dels ferits.
- Regular la creació del Comitè de Seguretat i Salut.
Igualment s’implanta la obligatorietat d’un Llibre d’Incidències amb tota la
funcionalitat que l’esmentat Reial Decret 1627 li concedeix, essent el Contractista
l’encarregat d’enviar les còpies de les anotacions escrites als diferents destinataris. És
responsabilitat del Contractista l’execució correcta de les actuacions preventives fixades
al Pla i respon solidàriament de les conseqüències que es derivin de la no consideració
Autor:: Arnau Torra Trepat
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de les mesures previstes per part dels subcontractistes o similars, respecte a les
inobservances que foren a ells imputables.
Tant la Direcció d’Obra com la Inspecció de Treball i Seguretat Social podran
comprovar en qualsevol moment l’execució correcta i concreta de les mesures previstes
al Pla de Seguretat i Salut de l’Obra. Així mateix, mitjançant aquest Estudi de Seguretat
i Salut, es compleix allò que s’estipula a l’article 16 de la Llei 31/1.995 pel que fa a
l’obligació de planificar l’acció preventiva a partir d’una avaluació dels riscs per la
seguretat i salut dels treballadors.

3.

PLA DE SEGURETAT I SALUT

L’empresa constructora adjudicatària del projecte, esdevindrà obligada a redactar el Pla
de Seguretat i Salut, d’acord amb els sistemes organitzatius i procediments de treball
propis, en compliment del RD 1627/1.997.

4.

DADES GENERALS DE L’OBRA

4.1 Descripció de l’obra.
Les obres incloses en el present projecte són les corresponents a l’execució del
col·lector i l’EDAR del sistema de sanejament del nucli urbà de Duesaigües.

4.2 Pressupost d’execució per contracte.
El pressupost d’execució per contracte de l’obra ascendeix a 619.443,14 €, quantitat que
s’especifica al document núm. 4 del present projecte.

4.3 Termini d’execució.
El termini d’execució de l’obra es de vuit (8) mesos, com està indicat en la memòria del
projecte.

4.4 Mà d’obra
Es preveu un número màxim de 25 persones.

5

PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS
AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA

En coherència amb el resum per capítols del Pressupost de l’obra i el Pla d’execució de
l’obra es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a
utilitzar en l’execució de l’obra.

Autor:: Arnau Torra Trepat
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5.1 Moviment de terres, excavacions i terraplens
-

Maquinària d’excavació
Maquinària de moviment de terres
Maquinària de compactació
Camions de trabuc
Compressors i martells pneumàtics
Eines manuals
Grups electrògens

5.2 Subbase i base, ferms i paviments
-

Maquinària de demolició
Maquinària d’estesa i compactació
Camions de trabuc
Pavimentadors
Regs
Eines manuals

5.3 Estructures de formigó fetes “in situ”
-

Encofrats
Acers
Formigoneres
Bombes de formigó
Grues
Eines manuals

5.4 Pous, rases, etc.
-

Maquinària d’excavació
Camions
Formigoneres
Grues
Prefabricats
Eines manuals

5.5 Drenatges, sanejament i canalitzacions
-

Formigoneres
Tubs i canonades
Recobriments
Grues
Prefabricats
Eines manuals

5.6 Instal·lacions elèctriques i d’enllumenat
-

Conduccions
Generadors
Escomeses
Llums i projectors
Armaris
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-

Estacions transformadores
Eines manuals

5.7 Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà
-

Formigoneres
Col·locació paviments
Prefabricats
Camions
Grues
Eines manuals

5.8 Jardineria, recobriments vegetals.
-

6

Camions
Grues
Subministrament de plantes
Reg, dipòsits, bombes i grups de pressió
Tractaments fitosanitaris
Eines manuals

ANÀLISI I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS

En el present apartat es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho
demana el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions
mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció. Article 5.
La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos, s’ha realitzat en base al projecte de
l’obra, en conseqüència de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per
cada Contractista adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la
tecnologia de construcció que li sigui pròpia.
En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció
col·lectiva necessària, els equips de protecció individual i la senyalització oportuna.
El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la
metodologia i concreció aconseguides per aquest treball. El plec de condicions
tècniques i particulars, recull les condicions i qualitat que ha de reunir la proposta que
presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i salut.
En la matèria d’identificació i avaluació dels riscos, s’assigna la probabilitat amb la qual
pot ocórrer. Les probabilitats s’han qualificat com:
-

Probabilitat baixa (B)
Probabilitat mitja (M)
Probabilitat alta (A)

S’avaluen les conseqüències dels riscos que poden ser:
-

Lleugerament danyós (LD)
Danyós (D)
Extremadament danyós (DE)
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En funció de la probabilitat i conseqüències es qualifica el risc estimat:
-

Trivial (T)
Tolerable (TO)
Moderat (M)
Important (I)
Intolerable (IN)

La qualificació s’assigna, segons la següent taula:
QUALIFICACIÓ DE LES CONSEQÜÈNCIES PREVISIBLES

Probabilitat Baixa que
ocorri
Probabilitat Mitja que
ocorri
Probabilitat Alta que
ocorri

Lleugerament
danyós
Risc trivial

Danyós

Extremadament danyós

Risc tolerable

Risc moderat

Risc tolerable

Risc moderat

Risc important

Risc moderat

Risc
important

Risc intolerable

A cada risc se li assigna el tipus de protecció a aplicar:
-

Protecció col·lectiva
Protecció individual

Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis
auxiliars a utilitzar, per la maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per
les instal·lacions provisionals de l’obra, pel manteniment posterior en el període de
garantia, per riscos de danys a tercers.

6.1 Riscos classificats per activitats

Autor:: Arnau Torra Trepat
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6.2 Riscos per oficis que intervenen
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6.3 Riscos per medis auxiliars a utilitzar

6.4 Riscos classificats per la maquinària que ha d’intervenir

Autor:: Arnau Torra Trepat

15

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Memòria de Seguretat i Salut

Autor:: Arnau Torra Trepat

16

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Memòria de Seguretat i Salut

Autor:: Arnau Torra Trepat

17

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Memòria de Seguretat i Salut

Autor:: Arnau Torra Trepat

18

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Memòria de Seguretat i Salut

Autor:: Arnau Torra Trepat

19

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Memòria de Seguretat i Salut

Autor:: Arnau Torra Trepat

20

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Memòria de Seguretat i Salut

Autor:: Arnau Torra Trepat

21

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Memòria de Seguretat i Salut

Autor:: Arnau Torra Trepat

22

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Memòria de Seguretat i Salut

6.5 Riscos per les instal·lacions de l’obra
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6.6 Riscos de les instal·lacions provisionals d’obra

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació, del
tall a la instal·lació de les canonades, així com els canvis que pateixin en la seva
periodicitat.
Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel
Contractista adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en
pràctica durant la realització de l’obra.

6.7 Riscos per al manteniment posterior del construït
Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos,
degut que el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica
per al seu treball. De manera general se centraran en la precaució de senyalitzar la zona
a treballar i disposar els mitjans de protecció individuals adequats.
Si és a la via pública, com a prevenció col·lectiva de riscos es farà la senyalització de la
zona de treball.
Com a mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis
de protecció individual com ara els guants, vestits impermeables, mascaretes, segons els
casos. És important que la professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin
uns costums de treball que facin reduir els sinistres de forma important.

6.8 Riscos de danys a tercers
Deriven de la circulació dels vehicles d’excavació i transport de materials i de l’obertura
de rases i pous.
Així mateix, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i
vehicles.
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MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE
RISCOS

7

7.1 Proteccions col·lectives a utilitzar a l’obra
De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i dels problemes específics que planteja
la construcció de l’obra, es preveu utilitzar les mesures contingudes al següent llistat:
7.1.1 En excavació i explotació de pedreres
-

Xarxes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats.
Barana de limitació i protecció.
Cinta de balisament.
Estrebades per a rases.
Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària.
Baranes.
Senyals de tràfic.
Senyals de seguretat.
Detectors de corrents erràtiques.
Marquesines o passadissos de seguretat.
Regat de pistes.
Topalls d’abocadors.
Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar.

7.1.2 En transport, abocament, estès i compactació
-

Tanques de limitació i protecció.
Barana de balisament.
Senyals acústiques i lluminoses d’avís en maquinària.
Senyals de tràfic.
Senyals de seguretat.
Regat de pistes.

7.1.3 En formigons
-

Il·luminació d’emergència.
Passadís de seguretat.
Barana de limitació i protecció.
Cinta de balisament.
Senyals de seguretat.
Baranes.
Cables de subjecció de cinturons de seguretat.

7.1.4 En riscos elèctrics
-

Interruptors diferencials.
Preses de terra.
Transformadors de seguretat.
Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques.

7.1.5 En incendis
-

Extintors portàtils.
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En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal. Hauran
de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l’aigua.
Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i
senyalitzar-se 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.
En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la
part més sortint pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està
tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curt-circuitar la línia i posar-la a
terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció
mínima, connectada amb una pica ben humida.
Si la línia té més de 25 KV l’aproximació màxima serà de 6 metres.
Hauran d’inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions,
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de
la seva correcció si procedís.

7.2 Proteccions individuals
De l’anàlisi de riscos efectuat se’n desprèn que existeix un seguit d’aquests riscos que
no s’han pogut resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos
intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de
persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les mesures
contingudes al següent llistat:
-

Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclosos visitants.
Peces reflectants.
Botes de seguretat de lona (classe III).
Botes de seguretat de cuir (classe III).
Botes impermeables a l’aigua i a la humitat.
Botes dielèctriques.
Guants de cuir.
Guants de goma.
Guants de soldador.
Guants dielèctrics.
Faixa contra les vibracions.
Cinturó de seguretat de subjecció.
Cinturó de seguretat de caiguda.
Cinturó antivibratori.
Armilla reflectant.
Màscara antipols.
Canellera contra les vibracions.
Ulleres contra impactes i antipols.
Protectors auditius.
Pantalla de seguretat per a soldador elèctric.
Polaines de soldador.
Maniguets de cuir.
Roba de treballs (granotes o bussos de cotó).
Davantals de cuir.
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-

Ulleres per a soldadura autògena.

7.3 Prevenció específica
7.3.1 Atropellaments per màquines o vehicles
Se senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la presència de
persones i evitar riscos.
En els talls de compactació d’aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les
màquines i portàtils, prohibint la presència de personal.
Al front dels estenedors, segons l’avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència
de personal en aquest front, per tal d’evitar atropellaments per part dels camions que
facin marxa enrere.
En les cruïlles amb carreteres i camins se senyalitzaran les zones de treball, els
desviaments i els treballs en calçades i vorades de la mateixa.
El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre
que sigui necessari.
7.3.2 Col·lisions i bolcades de màquines i camions
Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques se senyalitzaran segons normativa
vigent.
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció
Facultativa de l’Obra o pels Organismes Autònoms pertinents.
Els talls de càrrega i descàrrega se senyalitzaran marcant espais per a maniobres i
aparcaments.
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.
Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls.
7.3.3 Pols per circulació, vent, etc.
Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna
d’aigua.
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols
protectores.
7.3.4 Atrapaments
Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d’acció de la màquina.
Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s’utilitzaran cordes auxiliars, guants i
calçat de seguretat.
Els ganxos que s’utilitzin en els elements auxiliars d’elevació portaran sempre pestell de
seguretat.
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Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques
protegides.
7.3.5 Caigudes a diferent nivell
S’utilitzaran escales de mà amb dispositius antirelliscants per a l’accés a interiors
d’excavacions, etc.
Les excavacions se senyalitzaran amb cordó de balisament.
7.3.6 Caigudes a mateix nivell
El personal haurà d’utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.
Per a la cruïlla de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els
accessos a cabines plaques antirelliscants. En tots el treballs d’altura serà obligatori l’ús
de cinturó de seguretat.
7.3.7 Caigudes d’objectes
Tot el personal de l’obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda
d’objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s’acotarà una zona a
nivell de terra.
Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats.
En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, se situaran cartells que
recordin la prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.
Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu
corresponent sòcol.
Si hi ha esllavissades en talussos, s’utilitzaran paranys amb malla metàl·lica.
De manera general, se senyalitzaran els talls recordant la necessitat d’Ordre i Neteja.
Quan el personal hagi de caminar per sobre de ferralla hauran d’habilitar-se passarel·les
de fusta.
7.3.8 Electrocucions
Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja
sensibilitat (300 mA) i presa de terra.
Les màquines elèctriques de mà i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb
interruptor diferencial d’alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques
disposarà de presa de terra.
Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.
7.3.9 Èczemes, càusticacions
El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments,
soleres, fossats, etc., utilitzarà botes d’aigua i guants.
Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants.
Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes.
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7.3.10 Projecció de partícules
S’utilitzaran ulleres en els treballs següents:
-

En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc.
Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i
escarpa.
En realitzar demolicions per tal d’evitar projeccions i cops als ulls.
En realitzar treballs de neteja amb aire a pressió.

7.3.11 Cremades
Els soldadors utilitzaran l’equip complet de protecció.
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants.
Els treballadors encarregats de l’estesa d’aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que
atenuï la calor que els arribi als peus.
7.3.12 Incendis/explosions
Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers,
instal·lacions, serveis del personal..., disposaran d’extintors d’incendis segons el tipus
de foc previsible.
Els equips oxicetilènics portaran incorporades vàlvules d’antiretrocés.
7.3.13 Vibracions, lumbàlgies
Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc,
els operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin
martells trencadors, portaran cinturó antivibratori.
7.3.14 Punxades i talls
Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla.
7.3.15 Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat
Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia,
s’utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.
7.3.16 Sorolls
Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el
soroll.
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà
proteccions acústiques.
7.3.17 Ensorraments d’excavacions
Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal
d’evitar ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i
Salut. Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a
adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades
per la Direcció Facultativa.
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7.3.18 Intoxicacions per fums, pintures, etc.
Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els
operaris utilitzaran caretes.
7.3.19 Radiacions
Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.
7.3.20 Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres
És fonamental la utilització de botes quan s’està treballant en rases, així com casc i
guants, augmentant les precaucions si aquests treballs es realitza en zona urbana i amb
proximitat de línies elèctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui
produir-se el contacte.
Les rases hauran de ser senyalitzades i protegides adequadament per a informació dels
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de
perill.

7.4 Senyalització dels riscos
La prevenció dissenyada, per millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons
la seva finalitat.
7.4.1 Senyalització dels riscos del treball
Com a 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 riscos existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions
defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització.

7.5 Formació i informació en seguretat i salut
La formació dels treballadors i la informació sobre els riscos laborals i el mètode de
treballs segur a utilitzar, van fonamentalment adreçats a l’èxit de la prevenció.
El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar tot el personal al seu càrrec,
de tal forma, que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva
activitat laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l’ús
correcte de les proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris
per a la seva protecció.
A la contractació de cada treballador i periòdicament, s’informarà de les mesures de
seguretat i salut que hauran d’adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que
tenen de complir-les.
Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix
perfectament l’ús de les eines, útils i maquinària que se li facilitin, i que les utilitza
sense perill per a sí mateix i per a les persones de l’entorn. En un altre cas s’haurà de
facilitar l’ensenyament i les normes necessàries per garantir l’assoliment d’aquest fi.
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7.6 Serveis comuns
Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats.
El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.
Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu
treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció.
El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats,
escalfador de menjars, calefacció i un recipient per deixalles.
Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d’un treballador amb la dedicació
necessària.

7.7 Serveis sanitaris i primers auxilis
7.7.1 Reconeixement mèdic
Tot el personal que comenci a treballar en l’obra haurà de passar un reconeixement
mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d’un any.
Si l’aigua destinada al consum dels treballadors no procedeix de la xarxa de proveïment
de la població s’analitzarà per tal de garantir-ne la seva potabilitat .
7.7.2 Farmaciola
Es disposarà d’una farmaciola contenint el material especificat en l’Ordenança General
de Seguretat i Higiene en el Treball.
7.7.3 Assistència a accidentats
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics on hauran
de ser traslladats els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.
És molt convenient disposar a l’obra, i en lloc ben visible, d’una llista de telèfons i
adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un
ràpid transport dels accidentats als centres d’assistència.

7.8 Prevenció de riscos de danys a tercers
Se 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.

8

INSTAL·LACIONS
AUXILIARS

PROVISIONALS

I

ÀREES

Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions
provisionals per a l’ús dels treballadors.
Les instal·lacions provisionals pels treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls
metàl·lics prefabricats, comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic.
Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre una superfície existent si
té la suficient solidesa, salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però
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digne. El plec de condicions, els plànols i els amidaments aclariran les característiques
tècniques d’aquests mòduls.
Aquests mòduls hauran de retirar-se en finalitzar l’obra. També hauran d’arreglar-se els
possibles desperfectes que la seva ubicació hagi produït.
Amb referència a les escomeses provisionals s’instal·laran les necessàries segons les
condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de treball per a les escomeses elèctrica,
d’aigua potable i desguassos, no presentant problemes d’amidament per a la prevenció
de riscos laborals.

9

SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ

9.1 Sistema decidit per al control del nivell de seguretat i salut, i
documents de nomenaments
Haurà de recollir-lo exactament el Pla de Seguretat i Salut, segons les condicions
contingudes al Plec de condicions tècniques i particulars de seguretat i salut.
El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per ser complementades pels
mitjans del Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tècniques
i particulars.
La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del
Pla d’obra previst i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior.
El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà:
-

1r Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem
que es defineix al plec de condicions tècniques i particulars.
2n Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual
utilitzats, ja inservibles, fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut
pugui amidar les quantitats rebutjables.

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta
funció el Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions tècniques
i particulars, i ser coneguts i aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut
com a parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com a mínim, són els continguts
al següent llistat (això afectarà tant als contractistes com als subcontractistes):
-

Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat.
Document de nomenament del senyalista de maniobres.
Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho
requereixin o que s’estableixi mitjançant el Plec de condicions tècniques i
particulars.
Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que han
de realitzar.
Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en
matèries de prevenció, referent als treballs que realitzaran i al tipus d’obra en
què intervindran i d’acord amb el que se cita a l’apartat següent.
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9.2 Prevenció assistencial en cas d’accident laboral
9.2.1 Medicina preventiva
El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els
reconeixements mèdics previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els
preceptius de ser realitzats a l’any de la seva contractació. I així mateix, exigirà
puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que siguin subcontractades
per ell per a aquesta obra.
Al plec de condicions tècniques i particulars s’expressen les obligacions empresarials en
matèria d’accidents i assistència sanitària.
9.2.2 Evacuació d’accidentats
L’evacuació d’accidentats, les lesions del quals així ho requereixin, està prevista
mitjançant la contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari
definirà exactament, a través del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al Plec
de condicions tècniques i particulars.

10

PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut ascendeix a QUINZE MIL
VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
(15.879,35€)

11

DOCUMENTS DEL PRESENT DOCUMENT DE
SEGURETAT I SALUT

El present document de Seguretat i Salut consta dels següents documents:
DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA
DOCUMENT NÚM. 2: PLÀNOLS
DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS
DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST

Barcelona, juny de 2011
L’autor del projecte

Arnau Torra Trepat
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1. OBJECTE
El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un
document contractual d‟aquesta obra que té per objecte:
1) Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest
Estudi de Seguretat i Salut.
2) Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte.
3) 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 no són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra.
4) Concretar la qualitat de la prevenció decidida pel manteniment posterior del
construït.
5) Definir el sistema d‟avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de
Seguretat i Salut, a la prevenció continguda en aquest Estudi de Seguretat i
Salut.
6) Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu
utilitzar, amb la fi de garantir el seu èxit.
7) Definir les formes d‟efectuar el control de la posada en obra de la prevenció
decidida i la seva administració.
8) Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que
serveixi per implantar amb èxit la prevenció dissenyada.
Tot això, amb l‟objectiu global d‟aconseguir la realització d‟aquesta obra sense
accidents ni malalties professionals, complint els objectius fixats a la Memòria de
Seguretat i Salut, que s‟han d‟entendre com transcrits a norma fonamental d‟aquest
document contractual.

2. LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA
Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball,
en l'execució de les obres s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o
discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre
la més antiga.
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

2.1 Generals
-

Constitució de 27 de desembre de 1.978. (Títol I, capítol III, article 40.2), BOE
de 29 de desembre.
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març. Text refós de la Llei de L‟Estatut
dels Treballadors. BOE de 29 de març.
Llei 31/1995, de 8 de novembre. Prevenció de riscos laborals, BOE de 10 de
novembre.
Reial decret 39/1997, de 17 de gener. Reglament dels Serveis de Prevenció.
BOE de 31de gener.
Llei 14/1986 de 25 d‟abril. General de Sanitat. (articles 18, 19, 21 i 26). BOE de
29 d„abril.
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-

Llei 8/1998, de 7 d‟abril. Infraccions i sancions en l‟ordre social. BOE de 15
d‟abril.
Llei 15/1990, de 9 de juliol. Ordenació sanitària de Catalunya. (Article 8 i
Disposició addicional 7). DOGC de 30 de juliol.
Llei 21/1992, de 16 de juliol. Indústria. (Articles del 9 al 18). BOE de 23 de
juliol.
Reial decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny. Text refós de la Llei general de la
Seguretat Social. BOE de 29 de juny.
Reial decret 1561/1995, de 21 de setembre. Jornades especials de Treball. BOE
de 26 de setembre.
Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el
treball. BOE de 16 i 17 de març. (Derogada parcialment. Resta vigent: Capítol
VI “Electricitat” per a totes les activitats, Art. 24 i Capítol VII “Prevenció i
extinció d‟incendis” per a edificis i establiments d‟ús industrial, i Capítols II, III,
IV, V i VII per als llocs de treball exclosos de l‟àmbit d‟aplicació del RD
486/1997).

2.2 Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses
-

Decret 2414/61, de 30 de novembre. Reglament d‟activitats molestes, insalubres,
nocives i perilloses. BOE de 30 de novembre.

2.3 Accidents majors
-

Reial decret 886/1988, de 15 de juliol, sobre Prevenció d‟accidents majors en
determinades activitats industrials. BOE de 5 d‟agost.
Reial decret 952/1990, de 29 de juny. Modifica els annexos i completa les
disposicions del Reial decret 886/1988. BOE de 21 de juliol.

2.4 Agents biològics
-

Reial decret 664/1997, de 12 de maig. Protecció dels treballadors contra els
riscos relacionats amb l‟exposició a agents biològics durant el treball. BOE de
24 de maig.

2.5 Aparells a pressió
-

Reial decret 1244/1979, de 26 de maig. Reglament d‟aparells a pressió. BOE de
29 de maig. (I Instruccions tècniques complementàries).
Reial decret 1504/1990, de 23 de novembre. Modifica determinats articles del
Reial decret 1244/1979. BOE de 28 de novembre de 1990 i de 24 gener de 1991.

2.6 Aparells elevadors
-

Reial decret 2291/1985, de 8 de novembre. Reglament d‟aparells d‟elevació i de
manutenció. BOE d‟11 de desembre. (I Instruccions tècniques
Complementàries).
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-

Reial decret 474/1988, de 30 de març. Disposicions d‟aplicació de la Directiva
84/528/CEE sobre aparells elevadors i maneig mecànic. BOE de 20 de maig.
Reial decret 1314/1997, d‟1 d‟agost. Disposicions d‟aplicació de la Directiva
95/16/CE sobre ascensors. BOE de 30 de setembre.

2.7 Construcció
-

Reial decret 1627/1997, de 24 d‟octubre. Disposicions mínimes de seguretat i de
salut en les obres de construcció. BOE de 25 d‟octubre.
Ordre, de 12 de gener de 1998, per la qual s‟aprova el model de Llibre
d‟incidències en obres de construcció. DOGC de 27 de gener.

2.8 Electricitat
-

-

Reial decret 2413/1973, de 20 de setembre. Reglament electrotècnic de baixa
tensió. BOE de 9 d‟octubre. (I Instruccions tècniques complementàries).
Decret 3151/1968, de 21 de novembre. Reglament de línies elèctriques d‟alta
tensió. BOE de 27 de desembre.
Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre. Reglament sobre condicions
tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres
de transformació. BOE d‟1 de desembre. (I Instruccions tècniques
complementàries).
Ordre, de 9 de març de 1971. Ordenança general de seguretat i higiene en el
treball. Capítol VI, electricitat. BOE de 16 de març.

2.9 Equips de treball
-

Reial decret 1215/97, de 18 de juliol. Disposicions mínimes de seguretat i salut
per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. BOE de 7 d‟agost.

2.10 Incendis i explosions
-

-

Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre. Reglament d‟instal·lacions de
protecció contra incendis. BOE de 14 de desembre. Reial decret 400/1996, d‟1
de març. Disposicions d‟aplicació de la Directiva 94-9-CE relativa als aparells i
sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. BOE de
8 d‟abril.
Decret 374/1996, de 2 de desembre. Regulació dels bombers d‟empresa. DOGC
d‟11 de desembre.

2.11 Llocs de treball
-

Reial decret 486/1997, de 14 d‟abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut
en els llocs de treball. BOE de 23 d‟abril.
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2.12 Malalties professionals
-

Reial decret 1995/1978, de 12 de maig. Quadre de malalties professionals. BOE
de 25 d‟agost.
Reial decret 2821/1981, de 27 de novembre. Modifica el Reial decret
1995/1978. BOE d‟1de desembre.

2.13 Manipulació manual de càrregues
-

Reial decret 487/1997, de 14 d‟abril. Disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en particular
dorsolumbars, per als treballadors. BOE de 23 d‟abril.

2.14 Màquines
-

Reial decret 1495/1986, de 26 de maig. Reglament de seguretat en les màquines.
(Capítol VII). BOE de 21 de juliol.
Reial decret 1435/1992, de 27 de novembre. Disposicions d‟aplicació de la
Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats membres sobre
màquines. BOE d‟11 de desembre.
Reial decret 56/1995, de 20 de gener. Modifica el Reial decret 1435/1992. BOE
de 8 de febrer.

2.15 Proteccions personals
-

Reial decret 1407/1992, de 20 de novembre. Condicions per a la
comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció
individual. BOE de 28 de desembre.
Ordre, de 16 de maig de 1994. Modifica el període transitori establert per el
Reial decret 1407/1992. BOE d‟1 de juny.
Reial decret 159/1995, de 3 de febrer. Modifica el Reial decret 1407/1992. BOE
de 8 de març.
Resolució, de 25 d‟abril de 1996, de la Direcció General de Qualitat i Seguretat
Industrial, per la que es publica a títol informatiu, informació complementària
establerta pel Reial decret 1407/1992. BOE de 28 de maig.
Reial decret 773/1997, de 30 de maig. Disposicions mínimes de seguretat i salut
relatives a la utilització pels treballadors d‟equips de protecció individual. BOE
de 12 de juny.

2.16 Senyalització
-

Reial decret 485/1997, de 14 d‟abril. Disposicions mínimes en matèria de
senyalització de seguretat i salut en el treball. BOE de 23 d‟abril.

2.17 Soroll
-

Reial decret 1316/1989, de 27 d‟octubre. Protecció dels treballadors davant els
riscos derivats de l‟exposició al soroll durant el treball. BOE de 2 de novembre.
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Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que
puguin afectar als treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. I totes
aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no
coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi.

3. OBLIGACIONS
ADJUDICATARI

DEL

CONTRACTISTA

1) Complir i fer complir a l‟obra, totes les obligacions exigides per la legislació
vigent de l‟Estat Espanyol i les seves Comunitats Autònomes, referida a la
seguretat i salut en el treball i concordants, d‟aplicació a l‟obra.
2) Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l‟obra, un pla
de seguretat complint amb l‟articulat del Reial Decret 1627/1997, pel que
s‟estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de
construcció. En dit pla es respectarà el nivell de prevenció definit als documents
d‟aquest Estudi de Seguretat i Salut per a aquesta obra. Requisit sense el que no
podrà ser aprovat.
3) Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “Pla d‟execució de l‟obra” que pensa
seguir, incloent desglossades, les partides de seguretat amb la finalitat de poder
realitzar-se a temps i de forma eficaç; per a això seguirà fidelment com model, el
Pla d‟execució d‟obra que es subministra en aquest Estudi de Seguretat i Salut.
4) Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut.
5) Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies
d‟antelació, la data en la que pensa començar els treballs, amb la finalitat de
poder programar les seves activitats i assistir a la signatura de l‟acta de
replanteig, doncs aquest document, és el que posa en vigència el contingut del
Pla de Seguretat i Salut que s‟aprovi.
6) En el cas que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de l‟Estudi i
els del Pla de Seguretat i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, acordar
les diferències i donar-li la solució més oportuna, amb l‟autoria de l‟estudi de
Seguretat i Salut abans de la signatura de l‟acta de replanteig.
7) Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots
els treballadors propis, subcontractistes i autònoms de l‟obra i fer-les complir
amb les condicions i prevenció en ell expressades.
8) Lliurar a tots els treballadors de l‟obra, independentment de la seva afiliació
empresarial principal, subcontractada o autònoma, els equips de protecció
individual definits en aquest plec de condicions tècniques i particulars del Pla de
Seguretat i Salut aprovat, perquè puguin usar-se de forma immediata i eficaç.
9) Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides al plec de condicions
tècniques i particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, segons el contingut al
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Pla d‟execució d‟obra; mantenir-la en bon estat, canviar-la de posició i retirar-la,
amb el coneixement que s‟ha dissenyat per protegir a tots els treballadors de
l‟obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal,
subcontractistes o autònoms.
10) Muntar a temps, segons el contingut al Pla d‟execució d‟obra i al Pla de
Seguretat i Salut aprovat, les “instal·lacions provisionals pels treballadors”.
Mantenir-les en bon estat de confort i neteja; realitzar els canvis de posició
necessaris, les reposicions del material fungible i la retirada definitiva,
coneixedor, que es defineixen i calculen aquestes instal·lacions, per ser
utilitzades per tots els treballadors de l‟obra, independentment de la seva
afiliació empresarial principal, subcontratistes o autònoms.
11) Complir fidelment amb l‟expressat al Plec de Condicions Tècniques i Particulars
del Pla de Seguretat i Salut aprovat, en l‟apartat: “accions a seguir en cas
d‟accident laboral”.
12) Informar d‟immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la
Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, tal com queda definit a l‟apartat
“accions a seguir en cas d‟accident laboral”.
13) Disposar en apilament d‟obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els
articles de prevenció continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut,
en les condicions que expressament s‟especificaran dins d‟aquest Plec de
Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut.
14) Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnic
preventiva, dels possibles imprevistos del projecte o motivats pels canvis
d‟execució decidits sobre la marxa, durant l‟execució de l‟obra.
15) Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les
mesures preventives implantades a la seva empresa i que són pròpies del seu
sistema de construcció. Unides a les que subministrem per al muntatge de la
protecció col·lectiva i equips, dins d‟aquest Plec de Condicions Tècniques i
Particulars, formaran un conjunt de normes específiques d‟obligat compliment
en l‟obra.
16) Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d‟estar disposat a
complir amb aquestes obligacions en particular i amb la prevenció i el seu nivell
de qualitat, contingudes en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Sense el
compliment d‟aquest requisit, no podrà ser atorgada l‟aprovació del Pla de
Seguretat i Salut.
17) Composar al Pla de Seguretat i Salut l‟anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix
la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, perquè sigui
conegut per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.
18) Al llarg de l‟execució de l‟obra, realitzar i donar compte a la Direcció
Facultativa de Seguretat i Salut. L‟anàlisi permanent de riscos a què com
empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 de novembre de Prevenció
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de Riscos Laborals, amb la finalitat de conèixer-ho i prendre les decisions que
siguin oportunes.

4. CONDICIONS TÈCNIQUES
PROTECCIÓ I SALUT

DELS

MITJANS

DE

4.1 Equips de protecció individual
4.1.1 Condicions generals
Com a norma general, s‟han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius,
per evitar el rebuig al seu ús per part dels treballadors. Això es justifica en el pressupost
contemplant qualitats que en cap moment poden ser rebaixades, doncs aniria en contra
d‟aquest objectiu general.
Per l‟exposat s‟especifica com a condició expressa que: tots els “equips de protecció
individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions generals:
1) Tindran la el distintiu "CE". Si no existís el distintiu "CE" al mercat, per a algun
determinat equip de protecció individual de tots els ressenyats i perquè aquesta
autoria de Seguretat i Salut autoritzi el seu ús serà necessari:
a. Que estiguin homologats "MT".
b. Que estigui en possessió d‟una homologació equivalent de qualsevol
dels Estats Membres de la Unió Europea.
c. Si no hi hagués la homologació descrita al punt anterior, seran
admeses les homologacions equivalents dels Estats Units de Nord
Amèrica.
De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s‟ha d‟entendre que
aquest equip de protecció individual està expressament prohibit per al seu ús a
aquesta obra.
2) Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu
període de vigència. Arribant a la data de caducitat, es constituirà un apilament
ordenat, que será revisat per la Direcció Facultativa de Seguretat, perquè
autoritzi la seva eliminació de l‟obra.
3) Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà
reemplaçat d‟immediat, quedant constància en l‟oficina d‟obra del motiu del
canvi i el nom de l‟empresa i de la persona que rep el nou equip de protecció
individual, per donar la màxima serietat possible a la utilització d‟aquestes
proteccions. Tanmateix, s‟investigaran els abandons d‟aquests equips de
protecció, per raonar amb el usuaris i fer-los veure la importància que realment
tenen per a ells.
4) Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat
valorats segons les fórmules de càlcul de consums d‟equips de protecció
individual, en coherència amb els manejats pel grup d‟empreses SEOPAN.,
subministrats en al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i Salut Construcció
del INSHT.; per consegüent, s‟entenen valorades totes les utilitzables pel
personal i comandaments del contractista principal, subcontractistes i autònoms
si n‟hi hagués.
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5) Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a la
memòria d‟aquest Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar en el seu
Pla de Seguretat i Salut els càlculs realitzats. Aquesta presentació tindrà un
aspecte clar i semblant al que es subministra a la memòria esmentada.
4.1.2 Condicions específiques de cada equip
A continuació s‟especifiquen els equips de protecció individual que es preveu que han
d‟utilitzar-se a l‟obra, junt amb les normes que s‟han d‟aplicar per a la seva utilització.
Botes de PVC impermeables
Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., o goma, de mitja canya.
Comercialitzades en vàries talles; amb taló i empenya reforçats. Folrada en loneta de
cotó resistent, amb plantilla contra la suor. Sola dentada contra els lliscaments. Amb
marca CE., segons normes E.P.I.
Serà obligació d‟ús per a tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre
sòls enfangats, mullats o inundats. També s‟utilitzaran per idèntiques circumstàncies, en
dies plujosos.
L‟àmbit d‟obligació del seu ús és en tota l‟extensió de l‟obra, especialment amb sòl
mullat, a les fases de moviment de terres, fabricació i execució de pastes hidràuliques:
morters, formigons, etc.
Els que estan obligats a la utilització de botes de PVC. impermeables són els
maquinistes de moviment de terres, durant les fases enfangades o embassades, per a
accedir o sortir de la màquina, peons especialistes d‟excavació, peons empleats en la
fabricació de pastes i morters, peonatge solt d‟ajuda que hagin de realitzar el seu treball
en l‟ambient descrit, personal directiu, comandaments intermitjos, Direcció Facultativa i
persones de visita, si han de caminar per terrenys enfangats, superfícies embassades o
inundades.
Botes de seguretat de "PVC", de mitja canya, amb plantilla contra els objectes punxants
i puntera reforçada.
Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en vàries talles. Fabricades en clorur de
polivinil o goma; de mitja canya, amb taló i empenya reforçats. Folrada en loneta
resistent. Dotada de puntera i plantilla metàl·liques embutides en el "PVC"., i amb
plantilla contra la suor. Amb sola dentada contra els lliscaments. Amb marca CE,
segons normes E.P.I.
Serà obligació d‟ús per a la realització de qualsevol treball amb l‟existència del risc de
trepitjades sobre objecte punxants o tallants en ambients humits, embassats o amb
formigons frescos.
L‟àmbit d‟obligació d‟ús és tota la superfície de l‟obra en fase de formigonat
d‟estructura i en temps plujós, en tots els treballs que impliquin caminar sobre fangs.
Els que específicament estan obligats a la utilització de les botes de seguretat de PVC, o
goma de mitja canya són els peons especialistes de formigonat, oficials, ajudants i peons
que realitzin treballs en formigonat, oficials ajudants i peons que realitzin treballs de
curat de formigó, tot el personal, encarregat, capatassos, personal d‟amidaments,
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Direcció Facultativa i visites, que controlen “in situ” els treballs de formigonat o hagin
de caminar sobre terrenys enfangats.
Casc de seguretat classe "N"
Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb arnès d‟adaptació de recolzament sobre el
crani amb cintes tèxtils d‟amortiment i contra la suor del front. Amb marca CE, segons
normes E.P.I. Serà obligació d‟ús per a tots.
El casc s‟ha convertit en símbol de la seguretat a les obres de construcció. Però això no
significa que sigui obligatori el seu ús, de forma generalitzada, en tot tipus d‟obres i en
tipus de treballs.
Donat que es tracta d‟un equip pensat i dissenyat per protegir el cap davant possibles
cops per objectius mòbils o immòbils, serà obligat el seu ús en tota l‟obra i en totes les
obres.
Estan obligats a la utilització tot el personal en general contractat per l‟Empresa
Principal, pels subcontractistes i els autònoms si n‟hi hagués, tot el personal d‟oficines
sense exclusió, quan accedeixin als llocs de treball, Cap d‟Obra i cadena de
comandament de totes les empreses participants, Direcció Facultativa, representants i
visitants convidats per la Propietat, qualsevol visita d‟inspecció d‟un organisme oficial
o de representants de cases comercials per a la venda d‟articles.
Armilla reflectant
Unitat d‟armilla reflectant per a ser vist en llocs amb escassa il·luminació, format per:
peto i esquena. Fabricat en teixits sintètics reflectants o captadiòptics amb colors: blanc,
groc o ataronjat.
Ajustable a la cintura mitjançant unes cintes "Velkro".
Serà obligació d‟ús exclusivament per a la realització de treballs en llocs amb escassa
il·luminació.
Àmbit d‟obligació d‟ús en tota l‟obra quan sigui necessari realitzar un treball amb
escassa il·luminació, al que per falta de visió clara, existeixin riscos d‟atropellament per
màquines o vehicles.
Estan obligats a la utilització de l‟armilla reflectant els senyalistes, ajudants i peons que
hagin de realitzar un treball en llocs que sigui recomanable la seva senyalització
personal per evitar accidents.
Faixa de protecció contra les vibracions
Unitat de faixa elàstica contra les vibracions de protecció de cintura i vèrtebres lumbars.
Fabricada en diverses talles, per a protecció contra moviments vibratoris o oscil·latoris.
Confeccionada amb material elàstic sintètic i lleuger; ajustable mitjançant tanques
“velkro”. Amb marca CE, segons normes E.P.I.
Serà obligació d‟ús en la realització de treballs amb o sobre màquines que transmetin al
cos vibracions, segons el contingut de l‟“Anàlisi de riscos” de la "Memòria".
L‟àmbit d‟obligació de la seva utilització serà tota l‟obra.
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Estan obligats a la utilització de faixa de protecció contra les vibracions els peons
especialistes que manegin martells neumàtics, conductors de les màquines per al
moviment de terres, conductors dels motovolquets autopropulsats (dumpers).
Ulleres de seguretat contra la pols i els impactes
Unitat d‟ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil,
pantalla exterior de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d‟aire entre les
dues pantalles. Model panoràmic, ajustable al cap mitjançant bandes elàstiques tèxtils
contra les al·lèrgies. Amb marca CE, segons normes E.P.I.
Serà obligació d‟ús en la realització de tots els treballs amb riscos de projecció o
arrancada de partícules, ressenyats dins de “l‟Anàlisi de riscos” de la “Memòria”.
L‟àmbit d‟obligació de la seva utilització abraçarà qualsevol punt de l‟obra en el que es
treballi produint o arrencant partícules.
Estan obligats a l‟ús d‟ulleres de seguretat contra la pols i els impactes els peons i peons
especialistes, que manegin serres circulars en via seca, fresadores, foradadors, pistola
fixa claus, fregadores i pistoles clava claus, així com els que manegen martells
neumàtics, i en general, tot treballador que a judici de “l‟Encarregat de Seguretat" o del
"Coordinador de Seguretat i Salut", estigui subjecte al risc de rebre partícules
projectades als ulls.
Guants de cuir flor i loneta
Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de la palma i dits de la
mà, dors de loneta de cotó, comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de les
mans mitjançant bandes extensibles ocultes. Amb marca CE, segons normes E.P.I.
Serà obligació d‟ús en tots els treballs de manejament d‟eines manuals: pics, pales, en
tots els treballs de manejament i manipulació de materials, manejament de sogues o
cordes de control segur de càrregues en suspensió a ganxo i en tots els treballs
assimilables per analogia als esmentats.
L‟àmbit d‟obligació de la seva utilització s‟estén en tot el recinte de l‟obra.
Estan obligat a la utilització dels guants de cuir flor i loneta els peons en general, peons
especialistes de muntatge d‟encofrats, oficials encofradors, ferrallistes i personal
assimilable per analogia de riscos a les mans als esmentats.
Màscara de paper filtrant contra la pols
Unitat de màscara simple, fabricada en paper filtro antipols, per retenció mecànica
simple. Dotada de bandes elàstiques de subjecció al cap i adaptador d‟alumini per a la
cara. Amb marca CE, segons normes E.P.I.
Serà obligació d‟ús en qualsevol treball amb producció de pols o realitzat en llocs amb
concentració de pols.
L‟àmbit d‟obligació d‟ús és tot el recinte de l‟obra en el que existeixin atmosferes
saturades de pols.
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Estan obligats a la utilització de màscara de paper filtrant contra la pols els oficials,
ajudants i peons que manegin alguna de les següents eines: fresadora, serra circular per
a totxo en via seca, martell neumàtic, direcció d‟obra, comandaments i visites si
penetren en atmosferes amb pols.
Canelleres de protecció contra les vibracions
Unitat de parell de canelleres elàstiques de protecció contra les vibracions. Fabricades
en material sintètic elàstic antial·lèrgic, ajustable mitjançant tires "Velkro". Amb marca
CE, segons normes E.P.I.
Serà obligació del seu ús en els llocs en els que es manegen eines o màquines eina, amb
producció i vibracions transmeses a l‟usuari.
L‟àmbit d‟obligació de la seva utilització serà en tota l‟obra.
Estan obligats a la utilització de canelleres de protecció contra les vibracions, els
oficials, ajudants i peons que manegen, vibradors, motobolquet autotransportat,
(dúmper), radial per a obertura de frecs, martells neumàtics i serres circulars per a fusta
o totxo.
Sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera reforçada i plantilla contra els
objectes punxants
Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricats en cuir.
Comercialitzats en diferents talles: amb el taló capitonat i dotats amb plantilla
antiobjectes punxants i puntera metàl·lica ambdues aïllades; amb sola dentada contra els
lliscaments, resistent a l‟abrasió. Amb marca CE, segons normes E.P.I.
Serà obligació d‟ús per a tots els comandaments de l‟obra i la resta de treballadors quan
no hagin de fer servir altre tipus de calçat especial.
L‟àmbit d‟obligació de la seva utilització s‟estendrà en tota l‟obra.
Estan obligats la utilització de sabates de seguretat fabricades en cuir, amb puntera
reforçada i plantilla contra els objectes punxants els encarregats, capatassos,
especialistes i peons (quan no hagin de fer servir un altre tipus de calçat especial),
Direcció Facultativa, membres de propietat, aliens als membres de la Direcció
Facultativa, comandaments de les empreses participants, Cap d‟Obra, Ajudants del Cap
d‟Obra, Auxiliars tècnics de l‟obra, visites d‟inspecció de qualsevol tipus.

4.2 Mitjans de protecció col·lectiva
4.2.1 Condicions generals
A la memòria d‟aquest Estudi de Seguretat i Salut, s‟han definit els mitjans de protecció
col·lectiva.
El Contractista adjudicatari és responsable que a l‟obra compleixin tots
següents condicions generals:
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1) La protecció col·lectiva d‟aquesta obra, ha estat dissenyada al Plànols de
Seguretat i Salut. El Pla de Seguretat i Salut els respectarà fidedignament,
excepte si existís una proposta diferent prèviament aprovada.
2) Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut,
requereixen per poder ser aprovades, justificació raonada i una representació
tècnica de qualitat en forma de plànols d‟execució d‟obra.
3) Les proteccions col·lectives d‟aquesta obra, estaran en apilament disponible per
a ús immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el
previst al Pla d‟execució d‟obra.
4) Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d‟ús reconeguda,
o si així s‟especifica al seu apartat corresponent dins d‟aquest “Plec de
Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut”. Idèntic principi al
descrit, s‟aplicarà als components de fusta.
5) Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l‟obra amb les
condicions idònies d‟emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran
examinades per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per comprovar si la
seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut o
amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se.
6) Seran instal·lades prèviament a l‟inici de qualsevol treball que requereixi el seu
muntatge. Resta prohibida la iniciació d‟un treball o activitat que requereixi
protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui muntada per complet en l‟àmbit
del risc que neutralitza o elimina.
7) El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla
d‟execució d‟obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi d‟ubicació i
retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives que es contenen a aquest
Estudi de Seguretat i Salut, seguint l‟esquema del pla d‟execució d‟obra que
subministrarà inclòs als documents tècnics esmentats.
8) Serà desmuntada d‟immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que s‟apreciïn
deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Se substituirà a
continuació el component deteriorat i es tornarà a muntar la protecció col·lectiva
una vegada resolt el problema. Mentre es realitza aquesta operació, se
suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i s‟aïllarà eficaçment la zona
per evitar accidents. Aquestes operacions restaran protegides mitjançant l‟ús
d‟equips de protecció individual.
9) Durant la realització de l‟obra, pot ser necessari variar el mode o la disposició de
la instal·lació de la protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut
aprovat. Si això ocorre, la nova situació serà definida als plànols de seguretat i
salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de muntatge. Aquests
Plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut.
10) Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la
protección dels riscos de tots els treballadors i visitants de l‟obra; és a dir:
treballadors de l‟empresa principal, els de les empreses subcontractistes,
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empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de direcció
d‟obra o de la Propietat, així com visites de les inspeccions d‟organismes
oficials o de convidats per diverses causes.
11) El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al
muntatge, manteniment en bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels
seus medis o mitjançant subcontractació, responent davant la Propietat de l‟obra,
segons les clàusules penalitzadores del Contracte d‟adjudicació d‟obra i del Plec
de Condicions Tècniques i Particulars del projecte.
12) El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de
Seguretat i Salut, és preferible a l‟ús d‟equips de protecció individual per a
defendre‟s d‟idèntic risc; en conseqüència, no s‟admetrà el canvi d‟ús de
protecció col·lectiva pel d‟equips de protección individual.
13) El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d‟ús prevista
i muntada, les proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es
realitzi la investigació amb l‟assistència expressa de la Direcció Facultativa de
Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de persona o persones, es
procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més a més sense demora,
immediatament, desprès d‟ocórrer els fets, a la Direcció Facultativa de Seguretat
i Salut.
4.2.2 Instal·lació i ús de les proteccions col·lectives
Dins l‟apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s‟inclouen als diversos
apartats del text següent, s‟especifiquen les condicions tècniques d‟instal·lació i ús, junt
amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat i les normes d‟obligat compliment
que s‟han creat perquè siguin complides pels treballadors que han de muntar-les,
mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les.
El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i Salut”,
les Condiciones Tècniques i demés especificacions esmentades a l‟apartat anterior. Si el
Pla de Seguretat i Salut presenta alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica
composició i format, per a facilitar la seva comprensió i en el seu cas, la seva aprovació.
4.2.3 Proteccions col·lectives i normes d’instal·lació
Detector mesurador tubular de gasos “Dragër” o similar
Serà d‟ús obligatori sempre que existeixin sospites de l‟existència de gasos tòxics en
l‟obra o de falta de la concentració suficient d‟oxigen al seu interior. Això s‟haurà de
concretar al Pla de Seguretat que presenti el Contractista adjudicatari quan entre les
interferències de l‟obra (clavegueram, per ex.) o per les característiques del seu traçat,
se sospiti de l‟existència d‟algun gas tòxic o de la falta de concentració suficient
d‟oxigen en l‟ambient de treball.
També hauran de realitzar-se deteccions prèvies en el cas que poguessin existir
emanacions de gasos inflamables o explosius (canalització de gas natural), encara que
l‟actuació sobre aquestes interferències haurà de realitzar-se sempre sota la supervisió i
el control de la companyia propietària de les mateixes.
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El contractista adjudicatari de l‟obra, contractarà els serveis d‟un tècnic especialista en
amidament de gasos amb els aparells calibrats oportuns, que amidarà i dictaminarà el
compost químic o gasos resultants, valorant les seves concentracions i emetent
l‟informe corresponent en funció dels resultats. L‟informe amb les recomanacions de
prevenció específica que redacti, serà presentat a la Direcció Facultativa de Seguretat i
Salut.
Extintors d‟incendis
Es disposarà d‟extintors contra incendis en tots els treballs en els que existeixi un risc
evident d‟incendi. En concret, sempre que es realitzin operacions de soldadura, de
qualsevol tipus; i sempre que es realitzin treballs a les proximitats de conduccions de
gas, encara que, en aquests casos, les normes d‟actuació hauran d‟estar marcades per la
companyia subministradora o propietària corresponent.
Els extintors que s‟instal·lin seran nous, a estrenar.
El tipus d‟extintor que s‟instal·li per a l‟obra civil es decidirà en funció del tipus de
combustible de què es tracti en cada cas, encara que, en principi es recomana que siguin
de pols polivalent de 12 kg de càrrega.
A l‟interior del node de potència s‟instal·larà un extintor fix, que, segons el Plec de
Prescripcions Tècniques del Projecte, serà de CO2, de 5 Kg de càrrega.
A més a més, s‟instal·laran extintors al següents llocs de l‟obra, quan aquests existeixin:
-

Vestuari i lavabo del personal de l‟obra (d‟aigua polvoritzada).
Menjador del personal de l‟obra (d‟aigua polvoritzada).
Local de primers auxilis (d‟aigua polvoritzada).
Oficines de l‟obra, d‟empresa principal o subcontractada (d‟aigua polvoritzada o
de CO2).
Magatzems amb productes o materials inflamables (de pols o de CO2).
Quadre general elèctric (de CO2).
Quadres de màquines fixes d‟obra (de CO2).
Magatzems de material i tallers (segons el tipus de material).
Apilaments especials amb risc d‟incendi (segons el tipus de material).

Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportú recomanat pel seu
fabricant, que haurà de concertar el contractista principal de l‟obra amb una empresa
especialitzada.
Les Normes de seguretat per a la instal·lació i ús dels extintors d‟incendis seran:
1) S‟instal·laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segons les necessitats
d‟extinció previstos.
2) En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on se situï l‟extintor i en tamany gran,
s‟instal·larà un senyal normalitzat amb la paraula "EXTINTOR".
3) L‟accés als extintors romandrà lliure d‟obstacles en tot moment.
4) En l‟obra o locals corresponents, s‟ensinistrarà a un nombre suficient de
persones per al seu correcte ús, en cas d‟incendi.
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Interruptors diferencials de 30 mil·liampers
Els interruptors seran nous, a estrenar.
Seran interruptors diferencials de 30 mil·liampers comercialitzats, per a la xarxa
d‟enllumenat; instal·lat al quadre general elèctric de l‟obra, en combinació amb la xarxa
elèctrica general de presa de terra de l‟obra.
S‟instal·laran al quadre general d‟obra, de connexió per a il·luminació elèctrica de
l‟obra.
Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-se
a la seva substitució immediata en cas d‟avaria.
Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats i, en cas afirmatiu, s‟eliminarà el
pont i s‟investigarà qui és l‟autor del fet, amb la fi d‟explicar-li com es de perillosa la
seva acció i conèixer els motius que el van portar a realitzar-la, amb la finalitat de
corregir-ho tot plegat.
Interruptor diferencial de 300 mil·liampers, calibrat selectiu
Els interruptors seran nous, a estrenar.
Seran interruptors diferencials de 300 mil·liampers comercialitzats, per a la xarxa de
força; especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en funcionament abans que ho
faci el del quadre general elèctric de l‟obra, amb el que està en combinació juntament
amb la xarxa elèctrica general de presa de terra de l‟obra.
S‟instal·laran en els quadres secundaris de connexió per a força.
Es revisaran diàriament, utilitzant per a això el botó de prova corresponent, procedint-se
a la seva substitució immediata en cas d‟avaria.
Diàriament es comprovarà que no han estat pontejats en cas afirmatiu, s‟eliminarà el
pont i s‟investigarà qui és el seu autor, amb la finalitat d‟explicar-li com es de perillosa
la seva acció i conèixer els motius que el van portar a realitzar-la, amb la finalitat de
corregir-ho tot plegat.
Connexions elèctriques de seguretat
Totes les connexions elèctriques de seguretat s‟efectuaran mitjançant connectors o
empalmadors estancs d‟intempèrie normalitzats. També s‟acceptaran aquells empalmes
directes o fils, per tal que quedin protegits de forma totalment estanca, mitjançant l‟ús
de fundes termoretràctils aïllants o amb cinta aïllant d‟auto fosa en una sola peça, per
auto contacte.
Passarel·les de seguretat de fusta amb baranes de fusta per a rases
S‟han dissenyat perquè serveixin de comunicació entre dos punts separats per un
obstacle que s‟ha de salvar.
S‟han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades en el seu cas, un màxim
sobre l‟horitzontal de 30º. Per a inclinacions superiors s‟utilitzaran escales de seguretat
de tipus convencional a base de graons de petjada i contrapetjada.
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El material a utilitzar serà nou, a estrenar.
S‟utilitzaran, preferentment, passarel·les prefabricades, metàl·liques, amb la garantia de
resistència del fabricant, sempre que no sigui possible un altre tipus d‟homologació o
certificació.
En cas de construir-les "in situ", es compliran les següents especificacions:
-

El material a utilitzar serà la fusta de pi.
La fusta s‟unirà mitjançant clavaó, previ encolat, amb “cola blanca”, per a
garantir una millor immobilització.
- A cada extrem de recolzament del terreny, es muntarà un ancoratge efectiu,
mitjançant l‟ús de rodons d‟acer corrugat, passant a través de la plataforma de la
passarel·la i doblats sobre la fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons
doblats no produiran ressalts.
- Els ancoratges estaran formats per rodons d‟acer corrugat amb un diàmetre de 8
mm, i una longitud d‟1,5 m, per clavar al terreny. Uns dels seus extrems estarà
tallat en biaix per facilitar la seva clavada a cop de maça.
- Les baranes estaran formades per peus drets per collat tipus fuster
comercialitzats pintats d‟anticorrosiu, subjectes al costat dels taulons mitjançant
l‟accionament dels arbres d‟immobilització. Passamans, format per tubs
metàl·lics comercialitzats.
- Barra intermitja, formada per tubs metàl·lics comercialitzats.
- Tots els components estaran pintats a franges grogues i negres alternatives de
senyalització.
El Contractista establirà, al seu Pla de Seguretat, un procediment per al manteniment
permanent d‟aquesta protecció.

4.3 Mitjans auxiliars, màquines i equips
Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a
dir, ometent l‟ús d‟algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a la
seva funció.
L‟ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint
estrictament les condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual d‟ús
editat pel seu fabricant.
Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran
incorporats els seus propis dispositius de seguretat exigibles per l‟aplicació de la
legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció al recinte de l‟obra, de
medis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior.
Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca
"CE", el Contractista adjudicatari, al moment d‟efectuar l‟estudi per a presentació de
l‟oferta d‟execució de l‟obra, els ha de tenir presents i intentar incloure‟ls, perquè són
per sí mateixos, més segurs que els que no la posseeixen.
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4.4 Senyalització de l’obra
4.4.1 Senyalització de riscos en el treball
Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d‟abril del
1997, que no es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes
específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre
del 1995 de Prevenció de Riscos Laborals.
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s‟especifiquen: el tipus, model, mida i
material de cadascun dels senyals previstos per ser utilitzats a l‟obra. Aquests textos han
de tenir-se per transcrits a aquest plec de condicions tècniques i particulars, com normes
d‟obligat compliment.
Els senyals seran nous, i amb la finalitat d‟economitzar costos s‟escolliran i valoraran
els models adhesius en tres mides comercialitzats: petit, mitjà i gran.
Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14
d‟abril.
Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d‟aquest Plec de Condicions
de Seguretat i Salut, s‟han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments
referents a la senyalització de riscos en el treball. La seva reiteració és innecessària.
4.4.2 Normes per al muntatge dels senyals
1) Els senyals s‟ubicaran segons el descrit als plànols.
2) Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels
senyals, en funció de l‟evolució de l‟obra.
3) Els senyals romandran coberts per elements opacs quan el risc, recomanació o
informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la
seva retirada.
4) S‟instal·laran als llocs i a les distàncies que s‟indiquen als plànols específics de
senyalització.
5) Es mantindrà permanentment una colla de reforç de neteja i manteniment de
senyals, que garanteixi la seva eficàcia.
4.4.3 Normes per als muntadors de la senyalització d’obra
Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, perquè puguin realitzar el
muntatge amb absoluta eficàcia. En cas que aquesta operació comporti riscos, se‟ls
dotarà dels equips necessaris per evitar possibles accidents. Se‟ls farà signar un rebut de
recepció, tant de les instruccions com dels equips, que restarà arxivat a disposició de la
Direcció Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l‟Autoritat Laboral.
4.4.4 Senyalització vial
Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el contingut
de la “Norma de carreteres 8.3-IC, senyalització, abalisament, defensa, neteja i
acabament d‟obres fixes fora de poblat” promulgada pel “MOPU”, que no es
reprodueixen per economia documental.
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Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec
s‟assumeix la tipologia dels senyals recollides a la mateixa per a les obres objecte del
present Projecte.
A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s‟especificaran: el tipus, model, mida i
material de cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats a l‟obra. Aquests textos
s‟han de tenir per transcrits en aquest plec de condicions tècniques i particulars com
característiques d‟obligat compliment.
4.4.5 Normes per al muntatge dels senyals
No s‟instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un obstacle fix
temporal per a la circulació.
Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts,
s‟instal·laran sobre els peus drets metàl·lics i trípodes que els són propis.
Els senyals romandran coberts per elements opacs quan el risc, recomanació o
informació que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva
retirada.
S‟instal·laran als llocs i a les distàncies que s‟indiquen als plànols específics de
senyalització vial.
Es mantindrà permanentment una colla de reforç de neteja i manteniment de senyals,
que garanteixi l‟eficàcia de la senyalització vial instal·lada en aquesta obra.
En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es tindran en
compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats municipals al
llarg de la realització de l‟obra.

4.5 Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars
4.5.1 Condicions generals
Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics prefabricats
comercialitzats en xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, muntats sobre
soleres lleugeres de formigó que garantiran la seva estabilitat i bon anivellament. Els
plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les característiques
tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal·lació. Es considera
unitat d‟obra de seguretat, la seva recepció, instal·lació, manteniment, retirada i
demolició de la solera de cimentació.
No obstant en aquesta obra no seran necessàries aquestes instal·lacions per a personal
administratiu i sí per a l‟apilament de materials, maquinàries i vestuaris. En el cas de ser
necessaris estaran disposats segons el detall dels plànols d‟aquest Estudi de Seguretat i
Salut i reuniran les característiques que s‟especifiquen als següents punts.
4.5.2 Obra civil
-

Cimentació de formigó en massa de 150 Kg., de ciment "portland".
Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la
corrosió, en les opcions de compra o de lloguer mensual. S‟han previst en
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-

l‟opció de lloguer mensual, contenint la distribució i instal·lacions necessàries
expressades al quadre informatiu. Dotats de la fusteria metàl·lica necessària per
a la seva ventilació, amb cristalls simples a les finestres, que alhora, estaran
dotades amb fulls practicables de corredora sobre guies metàl·liques, tancades
mitjançant tanques de pressió per mordassa simple.
Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de
pas de fusta, sobre quatre perns metàl·lics. Els fulls de pas de les comunes i
dutxes, seran de les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre el paviment, amb tanca de
maneta i mallerenga. Les portes d‟accés tindran pany a clau.

4.5.3 Instal·lacions
-

-

Mòduls dotats d‟instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i
desguassos, amb les oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells
sanitaris i dutxes, calculades al quadre informatiu. Totes les conduccions seran
previstes en "PVC".
També disposen d‟Instal·lació Elèctrica partint des del quadre de distribució,
dotat dels interruptors magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb
màniga contra la humitat, dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per
a cada dos lavabos.

4.5.4 Escomeses
Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball, donat que compte
amb aquests serveis. Les condicions tècniques i econòmiques considerades en aquest
Estudi de Seguretat i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l‟ús d‟aquests
serveis al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l‟obra o del
contracte d‟adjudicació.
El subministrament d‟energia elèctrica al començament de l‟obra i abans que es realitzi
l‟oportuna escomesa elèctrica de l‟obra, es realitzarà mitjançant la posada en
funcionament d‟un grup electrògen generador trifàsic, accionat per un motor de gas-oil.
Se‟l considera un mitjà auxiliar necessari per a l‟execució de l‟obra, conseqüentment no
es valora al pressupost de seguretat.
L‟escomesa d‟aigua potable, es realitzarà a la canonada de subministrament especial per
a l‟obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al punt anterior.

4.6 Manteniment posterior del construït
Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al
manteniment posterior del construït ja especificats a la memòria seran els mateixos que
les descrites a les proteccions de l‟obra.

5 NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA
PREVENCIÓ GENERAL DE RISCOS
5.1 Per oficis que intervenen
5.1.1 Ofici de paleta
Les condicions prèvies que ha de reunir el lloc de treball són:
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-

Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes.
Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat, una vegada
realitzada aquesta operació s‟executarà el tancament definitiu del buit, en
prevenció de riscos per absència de proteccions.
Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es
repararan immediatament o es substituiran per altres en bon estat.
On existeixi perill de caiguda d‟alçada, instal·lar les senyalitzacions de “PERILL
DE CAIGUDA DES D‟ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR CINTURÓ
DE SEGURETAT", marcar als plànols la posició dels senyals.
Il·luminar convenientment totes les zones a les que s‟hagi de treballar, si s‟ha
d‟utilitzar portàtils, estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric.
Retirar les runes de les zones de treball diàriament.
Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts d‟un
tauló.
Prohibir el balanceig de les càrregues suspeses.
Hissar els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que se
subministren de fàbrica (fleix, embolcall de PVC, etc.).
Hissar els materials solts apilats ordenadament a l‟interior de plataformes
emplintades.
Desmuntar les proteccions perimetrals únicament per a introduir els materials,
reposant-les immediatament desprès de realitzada la descàrrega.
Indicar les zones d‟apilament de materials.
Prohibir llençar enderrocs.
Els taulons es carregaran a l‟espatlla de tal forma que, en caminar, l‟extrem que
va per davant es trobi per sobre de l‟alçada del casc de qui el transporta.
Usar màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental.

5.1.2 Electricistes i instal·ladors
-

El magatzem per a apilament de material elèctric s‟ubicarà al lloc assenyalat als
plànols.
A la fase d‟obra d‟obertura i tancament de frecs es tindrà cura de l‟ordre i la
neteja de l‟obra, per evitar els riscos de trepitjades i ensopegades.
El muntatge d‟aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat
sempre per personal especialista, en prevenció dels riscos per muntatges
incorrectes.
La il·luminació als indrets de la feina no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m
del sòl.
La il·luminació mitjançant portàtils s‟efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs
amb mànec aïllant” i reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts.
Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric
d‟obra sense la utilització de les clavilles mascle - femella.
Les escales de mà a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates
antilliscants i cadeneta limitadora d‟obertura, per evitar els riscos per treballs
realitzats sobre superfícies insegures i estretes.
Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de mà a mode de
cavallets, per evitar riscos per treballs sobre superfícies insegures i estretes.
La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de
l‟escala, sobre escales de mà (o bastides sobre cavallets), s‟efectuarà una vegada
protegit el buit de la mateixa amb una xarxa horitzontal de seguretat, per
eliminar el risc de caiguda des d‟alçada.
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-

-

-

-

La instal·lació elèctrica en (terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc), sobre
escales de mà (o bastides amb cavallets), s‟efectuarà un cop instal·lada una xarxa
tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la que
s‟executen els treballs, per eliminar el risc de caiguda des d‟alçada.
Es prohibeix en general en aquesta obra, la utilització d‟escales de mà o de
bastides sobre cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d‟alçada durant els
treballs d‟electricitat, si abans no s‟han instal·lat les proteccions de seguretat
adequades.
L‟eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material
aïllant normalitzat contra els contactes amb l‟energia elèctrica.
Les eines dels instal·ladors elèctrics que el seu aïllament estigui deteriorat seran
retirades i substituïdes per altres en bon estat, de forma immediata.
Per evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica de
l‟edifici, l‟últim cablejat que s‟executarà serà el que va del quadre general al de
la “compañía subministradora” guardant en lloc segur els mecanismes necessaris
per a la connexió, que seran els últims en instal·lar-se.
Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el
personal de l‟obra abans de ser iniciades, per evitar accidents.
Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en
profunditat de les connexions de mecanismes, proteccions i empalmes dels
quadres generals elèctrics directes o indirectes, d‟acord amb el Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió.

5.2 Per activitats previstes
5.2.1 Abocament directe de formigons mitjançant canaleta
-

Abans d‟iniciar el formigonat cal revisar el perfecte estat i estabilitat dels
encofrats.
L‟abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar
puntals que puguin deformar-se o rebentar l‟encofrat.
Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l‟encofrat.
La maniobra d‟abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin
maniobres perilloses.
Instal·lar topalls al final de recorregut per als camions formigonera.
Prohibir que els operaris se situïn darrera del camió formigonera durant el
retrocés.

5.2.2 Treballs en proximitat de línies elèctriques soterrades
Es treballarà sempre sota el control d‟algun tècnic de la companyia propietària
de la línia.
- Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.
En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:
-

- Suspendre els treballs d‟excavació propers a la conducció.
- Avisar a la companyia propietària de la línia.
En tot cas, si això no fos possible, sota control d‟un tècnic capacitat, actuar de la
següent manera:
-

Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.
Protegir la conducció per evitar deterioraments.
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-

-

No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar
sobre ells en verificar la instal·lació.
Tant si es detecta la línia deteriorada, com si es produeix un trencament pels
treballs d‟excavació, es paralitzaran els treballs, s‟impedirà l‟accés de personal a
la zona, s‟intentarà avisar a la companyia propietària i, si això no fos possible,
s‟avisarà a les autoritats competents.
Si alguna part metàl·lica d‟una excavadora entra en contacte amb amb una línia
elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no
existeixi perill.

5.2.3 Replens de terres en general
-

Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà
l‟accés al terreny comprès en el seu radi de treball, si romà estàtica,
s‟assenyalarà la seva zona de perillositat actuant-se en el mateix sentit.
No s‟abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la cullera
o la pala, aturat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre.
No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines.
Aniran equipades amb extintor.
No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa.
Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s‟impedirà l‟accés de la
màquina a punts on pogués entrar-hi en contacte.
Diàriament s‟inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic,
transmissions i perns, llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat
al cap d‟obra.
Les passarel·les i graons d‟accés per a conducció o manteniment romandran
netes de greix, fang i oli.
Se senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d‟aproximació màxim a la vora
del tall de rasa o de buidat per a les operacions de càrrega o descàrrega
indirectament o per basculació.
Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motobolquets
autopropulsats (DUMPER), amb excepció del conductor. Se‟ls instal·larà
plaques límit de velocitat màxima (40 Km/h).
Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d‟excavacions.
Totes les vores d‟excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim de
2m del tall del terreny, quedant prohibida l‟estada o el pas de persones al tros de
terreny intermig.
Els camins de circulació interna se senyalitzaran amb claredat per evitar cops o
rascades, posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a la màquina
que menor pendent admeti.
No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant
màquines, fins que estiguin aturades.
Els dumpers hauran de ser conduïts per personal provist del preceptiu carnet de
conduir classe B.
Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip de
transport.
Als dumpers, es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del
conductor i el remuntat de pendents sota càrrega s‟efectuarà sempre en marxa
enrere, per evitar pèrdues d‟equilibri o bolcada.
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-

Tota la maquinària emprada haurà d‟estar en perfectes condicions d‟ús.
L‟empresa es reserva el dret d‟admissió a l‟obra en funció de la posada al dia de
la documentació oficial del vehicle.
Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant
descàrregues brusques que desnivellin l‟horitzontalitat de la càrrega.
En el transport s‟evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn
del 5%.
Per evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer
moviments bruscos ni treballs amb el vent en contra.
Els riscos d‟incendi i explosió els tindrem en compte revisant periòdicament els
sistemes elèctrics i davant la presència de combustibles "NO FUMAR".
També analitzarem la presència de conduccions de gas, i procedirem al
balisament i senyalització del seu traçat.
El manteniment periòdic de motors i escapaments i mantenir la cabina tancada
pal·liaran els efectes del soroll.
En aquest sentit no s‟arrossegaran culleres o fulles pel sòl.
Procurarem emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions.
El reg periòdic i moderat de la zona de treball i mantenir la cabina de conducció
tancada ens evitarà l‟exposició a la pols.
Per evitar cremades, els canvis d‟oli es faran sempre en fred i els hidràulics es
buidaran abans de manipular-los.
No tocar les bateries sense la utilització de guants per evitar erosions. Amb
líquids corrosius s‟hauran d‟emprar ulleres i guants.

5.2.4 Conductor de camió
-

Si no ha manejat abans un vehicle de la mateixa marca i model, cal sol·licitar la
instrucció adequada.
Abans de pujar a la cabina per engegar, cal inspeccionar al voltant i per sota del
vehicle, per si hagués alguna anomalia.
Fer sonar el clàxon immediatament abans d‟iniciar la marxa.
Comprovar els frens desprès d‟un rentat o d‟haver travessat zones amb aigua.
No circular per la vora d‟excavacions o talussos.
No circular mai en punt mort.
Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi.
Mai transportar passatgers fora de la cabina.
Baixar el basculant immediatament desprès d‟efectuar la descàrrega, evitant
circular amb ell aixecat.
Si s‟ha d‟inflar un neumàtic, cal situar-se a un costat, fora de la possible
trajectòria del cèrcol si sortís projectat.
No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo
calçat prèviament.
Realitzar totes les operacions que l‟afectin reflectides a la Norma de
Manteniment.

5.2.5 Conductor de motobolquet
-

Utilitzar l‟equip de protecció personal que se li assigni.
Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la al part de
treball.
Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l‟estat
del pis.
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-

Si l‟encesa és amb maneta, donar l‟estrebada cap a dalt.
Prohibit transportar persones.
Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat.
Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa.
Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i es baixarà del
vehicle, previ frenat del mateix.
Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa.

5.2.6 Conducció pales carregadores
-

Si no s‟ha manejat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, cal sol·licitar la
instrucció necessària.
Abans d‟iniciar el moviment de la màquina, assegurar-se que no hi ha ningú a
les rodalies i de que la barra de seguretat està en posició de marxa, travada amb
el passador corresponent.
Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn.
Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el
funcionament de la màquina i el farà constar al part de treball.
Prohibit transportar passatgers.
Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa.
No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport.
No baixar de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al
terra.
Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la
màquina ha d‟estar aturat i la cullera recolzada al terra.
Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i
protegir-se de les possibles cremades.

5.2.7 Recepció de maquinària - mitjans auxiliars i muntatges
-

-

Tant la maquinària, com els altres mitjans auxiliars i muntatges emprats en
l‟obra hauran d‟estar en perfectes condicions d‟ús. L‟empresa es reservarà el
dret d‟admissió en l‟obra en funció de l‟estat de conservació dels elements o en
el seu cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle.
La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons la
normativa vigent, hauran d‟aportar les certificacions corresponents acreditant el
seu estat abans de la seva entrada en l‟obra.

5.2.8 Muntatge de blindatges metàl·lics per a rases i pous
-

Les normes d‟execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el
contractista en funció del sistema concret que vagi a utilitzar.
A més a més, seran d‟aplicació les normes generals corresponents a excavació
de rases.

5.2.9 Instal·lació de canonades
-

Els tubs per a les conduccions s‟apilaran en una superfície el més horitzontal
posible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets
que impedeixin que per qualsevol causa els conductors llisquin o rodin. Com per
a la seva col·locació s‟empraran camions-grua haurem d‟aplicar les
recomanacions corresponents al manejament de càrregues suspeses per a evitar
cops o atrapaments.
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En cas de ser imprescindible el manejament manual dels tubs es realitzarà la
manipulació entre vàries persones.
A més a més es formarà al personal sobre els mètodes correctes de manipulació
de càrregues.
El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, etc.

5.2.10 Formigonat de ferms d’urbanització i obra civil
-

-

-

En planejar la seguretat d‟una obra d‟aquest tipus es necessita considerar tres
principis bàsics:
- Protecció màxima pels treballadors de l‟obra.
- Protecció màxima pel públic.
- Inconvenients mínims pel públic.
És fonamental disposar d‟una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta
senyalització ha de ser clara i que no comportar confusió. Serà necessari
senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l‟obra, així com els possibles
desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es
pugui veure afectat.
El formigonat es realitzarà mitjançant l‟abocament directe amb canaleta, desprès
serán d‟aplicació totes les mesures analitzades per a aquest procés.
També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui
produir el formigonat mitjançant una adequada protecció (guants, botes, …).
Quan existeixi risc d‟esquitxada s‟empraran ulleres.

5.2.11 Excavació de terres a màquina en rases
-

-

-

-

Interrompre immediatament el treball si se sospita la presència de gasos nocius o
falta d‟oxigen en l‟interior de l‟excavació.
Evitar treballar amb motors de combustió interna en l‟interior de les
excavacions.
No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones
que estiguin treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de l‟excavació,
com norma general, a partir d‟una distància igual a la meitat de la seva
profunditat.
Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes d‟entibat
i apuntalament.
No efectuar operacions de sapa en un talús a menys que estigui ben entibat.
Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment.
Les parets de l‟excavació i, en el seu cas, l‟entibació, han d‟examinar-se
diàriament, i sobre tot, quan existeixi una interrupció del treball de més d‟un dia,
s‟executi una voladura, hagi hagut un despreniment de terres, s‟hagi produït
danys en el talús o en l‟entibació per qualsevol causa, o desprès d‟intenses
gelades o fortes pluges.
Si s‟empren màquines a l‟excavació, aquestes se situaran, com a mínim a 1 m de
la seva vora. Si una màquina es troba excavant una paret, s‟hauran de regular
prèviament les cotes de treball, de manera que pugui arribar com a mínim fins
un metre per sota de la vora superior i sempre que aquest hagi estat netejat i
explanat.
L‟aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la
forma més convenient i segura. Dotar als treballadors de l‟equip personal de
protecció adequat per a aquests circumstàncies.
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L‟accés i sortida d‟una rasa s‟efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a
la vora superior de la rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de
repartiment de càrregues. L‟escala sobrepassarà en 1 m, la vora de la rasa.
- Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s‟entibarà.
- Quan la profunditat d‟una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les
vores de coronació mitjançant una barana reglamentària situada a una distància
mínima de 2 m de la vora.
- Si els treballs requereixen il·luminació s‟efectuarà mitjançant torretes aïllades
amb presa de terra, en les que es muntaran projectors d‟intempèrie. Si s‟empren
portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran carcassa protectora i
mànec protegits elèctricament.
L‟excavació en rases i trinxeres s‟efectuarà, tenint en compte que les mesures
preventives, els sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran
d‟ajustar-se a les dimensions de la rasa i al volum dels materials que es manegin.
-

En cas de no utilitzar les estrebades d‟excavació en trinxeres o rases, s‟utilitzarà l‟estudi
geotècnic disponible, o es realitzaran els assajos precisos, dels terrenys que han de ser
programats, executats i interpretats per personal especialitzat que domini les tècniques
corresponents per determinar l‟angle de lliscament intern dels terrenys. En terrenys
coherents ha de procedir-se amb gran prudència en fixar el valor de la cohesió, ja que
varia amb el grau d‟humitat del terreny, disminuint ràpidament.
5.2.12 Estrebades de fusta
Amb taulons horitzontals
- Desenvolupar les estrebades per taulons horitzontals en trams de 4 m, de
longitud màxima, i a cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb
separacions recomanables d‟1 a 1,2 m, dos als extrems i un al centre.
- Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals que
no destorbin l‟execució dels treballs a realitzar en l‟interior de l‟excavació, sense
que per a això deixin d‟exercir les funcions de contenció a que estan destinats.
- Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s‟utilitzaran fustes rodones (rulls).
- Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals
d‟entibació per al més adequat repartiment de l‟empenta de les parets de
l‟excavació.
- No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és
pràcticament nul·la.
Amb taulons verticals en terreny bo
-

Desenvolupar les estrebades per taulons verticals per trams de 4 m, de longitud
màxima i la disposició dels mateixos serà un junt a l‟altre, de forma que quedin
folrades la totalitat de les parets de l‟excavació. És el que es coneix també per
entibació per enfundat.
- Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a
distàncies tals que no destorbin l‟execució dels treballs, sense que per això
deixin d‟exercir les funcions de contenció a què estan destinats.
- Per a les estrebades amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones.
Amb taulons verticals en terreny dubtós o dolent
-

Desenvolupar les estrebades per taulons verticals per trams de 4 m de longitud
màxima i la disposició de les mateixes serà una junt a l‟altre, de forma que
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-

quedin folrades la totalitat de les parets de l‟excavació. És el que es coneix
també per entibació per enfundat.
Els puntals amb què es recolzen els marcs o taulons horitzontals es col·locaran a
distàncies tals que no destorbin l‟execució dels treballs, sense que per això
deixin d‟exercir les funcions de contenció a què estan destinats.
Per a les estrebades amb taulons verticals utilitzar preferentment fustes rodones.

5.2.13 Demolicions per procediments neumàtics
-

Abans del començament de la demolició s‟han de localitzar les possibles
instal·lacions o serveis que poguessin veure‟s afectats, procedint-se a la seva
anul·lació o desviació.
Es tindrà especial cura per no afectar a altres estructures properes.
Durant els treballs es tindrà especial atenció al manejament de la maquinària
(martells neumàtics, maces, …). El personal haurà d‟estar convenientment
instruït.
S‟evacuaran les runes segons es vagi avançant en la demolició.
És convenient anar regant sense arribar a formar bassa per evitar la formació de
pols.
S‟empraran els EPI´s adequats per aquests treballs (màscares, calçat de
seguretat, guants, protectors auditius ...)
Serà necessari una anàlisi del mètode correcte de demolició dels diferents
elements.
Normalment es seguirà per a la demolició l‟ordre invers a l‟emprat per a la
construcció.
Es prestarà gran atenció a les normes preventives específiques dels equips que
intervinguin en aquesta activitat (compressores, martells, …).

5.2.14 Construcció d’arquetes
-

-

L‟accés i sortida de l‟arqueta s‟efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada
a la part superior de l‟excavació i dotada de sabates antilliscants. L‟escala
sobresortirà 1 m per l‟excavació.
Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al
voltant de l‟excavació de l‟arqueta.
Quan la profunditat de l‟arqueta sigui superior a 1,3 m s‟entibarà el perímetre en
prevenció d‟enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s‟estudiarà la
possibilitat de disposar entibació en funció de les sol·licitacions existents a
l‟entorn de l‟arqueta.
Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l‟arqueta. Si la seva
profunditat fos superior als 2 m es disposaria una barana sòlida de 90 cm
d‟alçada, dotada de llistó intermig i sòcol.
Durant la seva excavació seran d‟aplicació totes les recomanacions relatives al
moviment de terres i la maquinària que hi intervé.
Per a la seva construcció i depenent del tipus d‟arqueta de què es tracti s‟atendrà
a les mesures preventives referents a:
- Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo).
- Treballs d‟encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó).
- Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades).
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5.3 Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines
5.3.1 Escales de mà de fusta o metàl·liques
-

Es prohibeix l‟ús d‟escales de fusta.
Estaran fermament lligades per la part superior a l‟estructura a què donen accés.
Sobrepassaran en 0,90 m. l‟alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical
des del plànol del desembarcament, a l‟extrem superior del travesser.
S‟instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció
vertical del superior, 1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments.
Es prohibeix transportar pesos a mà iguals o superiors a 25 kg sobre escales de
mà.
No es recolzaran les escales de mà sobre llocs o objectes poc ferms, que puguin
disminuir la seva estabilitat.
Es prohibeix l‟ús de l‟escala per part de dos o més persones al mateix temps.
L‟ascens o descens a través de l‟escala de mà es farà frontalment, és a dir,
mirant directament cap als graons.
Es prohibeix l‟ús d‟escales de tisora.
Mai s‟arribaran a posar el peus als tres últims graons, se substituirà l‟escala per
una altra de major alçada.
S‟utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals.
No s‟afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques.
Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.

5.3.2 Foradador portàtil
-

Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar.
Si la broca és bastant llarga com per travessar el material, haurà de resguardar-se
la part posterior per evitar possibles lesions directes o per fragments.
Utilitzar casc i ulleres de seguretat.

5.3.3 Retroexcavadora amb martell trencador, (ruptura de paviments, lloses)
-

No treballar en pendents superiors al 50%.
Quan se circuli per pistes cobertes d‟aigua, temptejar el terreny amb la cullera,
per evitar caure en algun desnivell.
Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat.
La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la
caiguda de materials de la cullera.

5.3.4 Pistola grapadora
-

El personal encarregat de la pistola neumàtica serà coneixedor del seu correcte
manejament.
Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de cap
dels seus elements constitutius.
Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió.
L‟aparell es posarà en pressió suaument.
Es comprovarà que els controls funcionen correctament.
No s‟intentarà grapar peces entre sí subjectant-les manualment.
No s‟intentarà disparar al límit de les peces.
Utilitzar cascos protectors auditius.
No s‟abandonarà l‟eina connectada al circuit de pressió.
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-

No permetre que el seu ajudant se situï cap el costat pel que s‟expulsen els
fragments de filferro de subjecció dels claus o grapes.
No es permetrà que una altra persona manipuli o utilitzi la màquina.
Les grapadores estaran dotades d‟elements que obliguin que s‟abandoni l‟aparell
per poder realitzar la connexió al circuit de pressió. A més a més estaran dotades
de palpador.
També disposaran d‟un desembussador ràpid que permeti retirar sense riscos les
grapes obstruïdes.

5.3.5 Pistola fixa - claus
-

-

El treballador tindrà al menys, 18 anys i coneixerà perfectament l‟ús de l‟aparell,
així com les mesures de seguretat a prendre.
Serà capaç de desmuntar i muntar l‟eina per a la seva neteja.
De no explosionar la càrrega durant l‟ús de la mateixa, es mantindrà el canó
recolzat contra la superfície de treball en posició de tir, rearmant l‟eina i
realitzant el tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en posició de treball,
almenys 20 segons i s‟esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega.
Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena de
persones i apuntant al sòl.
Les càrregues no s‟extrauran amb utensili, sinó que se seguiran les instruccions
del fabricant.
Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent
transportades a les butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de calor.
L‟eina es revisarà, almenys, una vegada l‟any.
No s‟usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius.
Abans de carregar l‟eina es comprovarà que l‟interior del portaclaus i
l‟allotjament de la càrrega, estiguin nets i no continguin cossos estranys.
La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà i es
guardarà al seu estoig corresponent.
La màquina carregada no es dipositarà enlloc.
S‟haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt
en què s‟hagi d‟utilitzar la pistola.
Comprovar que a l‟eix de tir de la pistola, rera de la superfície de treball, no hi
ha persones.
La pistola no s‟usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre,
etc.).
S‟usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús.

5.3.6 Petites compactadores, (pistons mecànics - 'ranitas')
-

Abans de posar-la en funcionament assegurar-se que estan muntades totes les
tapes i carcasses de protecció.
Portar el picó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals.
Regar la zona a aplanar o usar màscares antipols.
Usar protectors auditius.
Usar calçat amb puntera reforçada.
L‟operari que manegi el picó coneixerà perfectament la màquina i el seu
manejament.
No deixar el picó a cap operari inexpert.
Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia.
Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització.
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5.3.7 Taules de serra circular per a tall de fusta
-

La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se
mai manualment, sinó amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol
circumstància una sòlida fixació.
El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall.
La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament
ha de deixar al descobert únicament la part del disc necessària per al tall.
La pantalla tindrà la robustesa suficient per evitar la projecció de partícules i
fragments del disc.
L‟òrgan d‟accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el
disc no giri en buit en la posició de repòs del mateix.
Usar ulleres protectores.

5.3.8 Martells neumàtics
-

La màniga d‟aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú hi ensopegui, ni
que pugui ser danyada per vehicles que passin per sobre.
Abans de desarmar el martell s‟ha de tallar l‟aire.
No tallar l‟aire doblant la màniga.
Mantenir el martell en bona cura i engreixat.
No apuntar mai amb el martell a un lloc on s`hi trobi una altra persona.
Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no
s‟usi.
No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell.
Assegurar la bona fixació de l‟eina d‟atac al martell.
Manejar el martell agafat a l‟alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major
alçada, utilitzar una bastida.
No fer esforç de palanca amb el martell en marxa.

5.3.9 Màquines eina en general: radials, cisalles, talladores i assimilables
-

Escollir la màquina i el disc d‟acord amb el treball a realitzar.
Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina i forma de prevenir-los.
Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions.
Emmagatzemar els discos en llocs secs, sense sofrir cops i seguint les
instruccions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina.
No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola.
Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la
màquina.
No sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d‟una
pressió excessiva.
Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de
manera que no sofreixi moviments imprevistos.
Aturar la màquina totalment abans de posar-la, millor si es disposa d‟un suport
especial per deixar-la.
No utilitzar la màquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del
nivell de les espatlles.
Situar l‟empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una
empunyadura pont.
Si s‟usen plats de polir, instal·lar a l‟empunyadura lateral la corresponent
protecció per a la mà.
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-

Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar
convenientment la peça i graduar la profunditat i inclinació del tall.
Utilitzar ulleres de protecció tancades.

5.3.10 Maquinària per a moviment de terres, (en general)
-

Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les
característiques de la màquina.
Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, així
com l‟absència de persones i obstacles a la zona de treball de la màquina.
La col·locació de la màquina a l‟obra serà determinada per l‟encarregat o tècnic
responsable, no pel maquinista.
Prohibir entrar a la cabina a qualsevulla persona que no sigui el maquinista,
mentre s‟està treballant. No es permet tampoc el transport de persones.
L‟operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar
l‟equip al terra, aturar el motor i col·locar el fre, conservant la clau de contacte
en tot moment.
No baixar de la cabina mentre l‟embragatge general estigui engranat.
No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera
pujada.
No emmagatzemar productes combustibles a la cabina.
Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina
en llocs de fàcil accés. El maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús.
Comprovar els frens desprès d‟haver rentat el vehicle, o d‟haver passat per una
zona embassada.
Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu
defecte, amb ajuda d‟un altre operari, mitjançant senyals per evitar cops a
persones o coses.
Quan existeixen línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball,
prendre les mesures oportunes, de forma que es mantingui en tot moment la
distància de seguretat mínima.
No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no
disposa de pòrtic de seguretat.
Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la màquina
i les vibracions que transmet al terreny són causa d‟enfonsaments. El perill
disminueix aproximant-se en angle recte a la vora del talús.
No tractar de fer ajustaments o reparacions quan la màquina estigui en moviment
o amb el motor funcionant.
A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió
indicats, així com tampoc els precintes de control.
En finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar
el fre de mà, engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes
mitjançant falques.
Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles,
s‟ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament ensinistrat,
que vigili i dirigeixi els seus moviments.
Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d‟una altra persona que es
col·locarà a més de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat.
Mai hi haurà més d‟una persona senyalitzant els treballs.
Instal·lació d‟un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant
transversal com longitudinal que el terreny produeix a la màquina.
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-

-

-

Seient anatòmic, per a disminuir les molt probables lesions d‟esquena del
conductor i el cansament físic innecessari.
Instal·lació d‟agafadors i passarel·les que facilitin l‟accés a la màquina.
Instal·lació de botzina o llums que funcionin automàticament sempre que la
màquina es desplaci marxa enrera.
Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa
accidental d‟elements que no siguin necessaris per al treball que s‟estigui
realitzant.
Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal és la que protegeix de la
inhalació de pols, contra la sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra
l‟estrès tèrmic o insolació a l‟estiu.
Si la màquina circula per carreteres, haurà d‟anar provista dels senyals
corresponents i complir les normes que exigeix el Codi de Circulació.
Tots els engranatges i altres parts mòbils de la maquinària han d‟estar
resguardats adequadament.
Apropar-se només quan l‟equip descansi al terra i la màquina estigui aturada.
Carregar els materials als camions pels costats o per la part del darrera.
La cullera de l‟excavadora mai passarà per sobre de la cabina.
El conductor abandonarà la cabina del camió i se situarà fora de la zona de
perillositat, a menys que la cabina estigui reforçada.
A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de
la part més sortint de la màquina a l‟estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a
les de més de 66.000 V.
Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m.
En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures:
- Suspendre els treballs d‟excavació propers a la conducció.
- Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució.
- Protegir la conducció per evitar deterioraments.
En cas de trencar o aixafar una conducció, s‟interrompran immediatament els
treballs i s‟avisarà al propietari de la línia i a les autoritats competents.
S‟acordonarà la zona si fos necessari.
Si entrés en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia elèctrica
en tensió, el conductor hauria de romandre a la cabina fins que no existís perill.
Verificacions periòdiques:
- Cada jornada de treball verificar:
1) Nivell del dipòsit del fluid hidràulic.
2) Nivell d‟oli al càrter del motor.
3) Control de l‟estat d‟embús dels filtres hidràulics.
4) Control de l‟estat del filtre de l‟aire.
5) Estat i pressió dels neumàtics.
6) Funcionament dels frens.
7) Verificar l‟estat del circuit hidràulic periòdicament.
Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens
motors.
A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguint les instruccions
assenyalades pel fabricant.
Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent,
tant per a l‟eix posterior com l‟anterior i rodes amb dibuix en bones condicions.

Autor: Arnau Torra Trepat

36

Projecte de l‟EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Plec de Condicions de Seguretat i Salut

5.3.11 Espadons, (serres per a paviments, lloses i capes de rodadura)
-

El personal que governi aquestes serres serà especialista en el seu manejament.
Abans de procedir al tall s‟estudiaran les possibles interferències amb que ens
podem trobar. Desprès es procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a
executar.
Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits contra la carcassa
dissenyada pel fabricant.
Per evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons
efectuaran el tall en via humida.
El manillar de governs, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta aïllant
autoadhesiva, per a evitar possibles contactes fortuïts amb l‟energia elèctrica.
El combustible s‟abocarà a l‟interior del dipòsit del motor mitjançant un embut.
A més a més es prohibeix expressament fumar durant les operacions de càrrega
de combustible.
El manejament i emmagatzament dels combustibles líquids es farà amb molta
cura, col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d‟extinció adequats per a
cas d‟incendi.

5.3.12 Dumper - motobolquet autotransportat
-

-

Baixar el basculant immediatament desprès d‟efectuar la descàrrega, però si per
causes de força major s‟ha de circular amb la capsa aixecada, s‟instal·larà un
gàlib davant els obstacles d‟alçada reduïda, i amb un indicador òptic a les taules
d‟instruments.
En bascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el recorregut
marxa enrere. El conductor comprovarà, abans d‟iniciar l‟operació, que el fre
d‟aparcament està accionat.
Quan se circuli pendent avall ha d‟estar engranada una marxa, mai ha de fer-se
en punt mort.
Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s‟accionarà el dispositiu de
subjecció o es falcarà, en previsió d‟un descens inesperat.

5.3.13 Compressor
-

El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai
inferior a 2 m del costat de coronació de talls i talussos.
El compressor quedarà en estació amb la llança d‟arrossegament en posició
horitzontal i amb les rodes subjectes mitjançant tacs antilliscants.
Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores del compressor
estaràn sempre tancades durant el seu funcionament, per disminuir la
contaminació acústica de l‟obra.
La zona on es trobi el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m.,
instal·lant-se senyals d‟"OBLIGATORI L‟ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS",
per sobrepassar la línea de limitació.
Els compressors no silenciosos s‟ubicaran a una distància mínima del tall de
martells o vibradors no inferior a 15 m.
Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat.
Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d‟ús.
Els mecanismes de connexió o d‟empalmada, estaran rebuts a les mànegues
mitjançant racors de pressió segons càlcul.
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-

Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els
camins de l‟obra i s‟evitarà el pas de mànegues de pressió sobre runes de fàbrica
o roca.

5.3.14 Camió formigonera
-

La neteja de la cisterna i canaletes s‟efectuarà fora de l‟obra en zones aptes per a
la tasca, en prevenció de riscos per la realització de treballs en zones que s‟hagi
de garantir l‟ordre i la neteja de l‟entorn.
La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les
operacions d‟abocament, seran dirigits per un senyalista, en prevenció dels
riscos per maniobres incorrectes.

5.3.15 Camió amb grua
-

-

Els cables, politges i ranures on s‟enrotllen els cables han d‟estar perfectament
engreixats.
Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació
haurà d‟estar accionat.
Quan es treballi en pendent, la tracció ha d‟estar frenada.
Mai s‟elevaran càrregues superiors a les màximes.
S‟ha de tenir en compte que el motor d‟aquestes màquines té la potència
suficient com per a bolcar-les.
Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat
per ser penjats, s‟hauran d‟utilitzar eslingues amb diferents punts de subjecció,
fixos o mòbils.
Es prohibirà romandre al radi d‟acció de les grues.
Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat
per a tal funció.
Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d‟atrapaments
hauran de ser degudament protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes
proteccions col·locades.
Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments
bruscos que puguin bolcar la màquina o danyar els cables.
El maquinista abans d‟abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents
operacions:
- Accionar fre de rotació i de tracció.
- Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma.
- Desembragatge del motor.
- Totes les palanques es deixaran en punt mort.
El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat,
maniobrant únicament amb la ploma.
Per dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, mantenintse sempre l‟operari a una distància prudencial.
La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per això es
baixarà la ploma fins el sòl subjectant-la amb cavallets.
La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre usant el fre del
tambor.
El cable sempre estarà tens, del contrari s‟enrotllarà malament al tambor,
deteriorant-lo.
Quan es baixi la ploma, es col·locarà paral·lela a l‟eix de les orugues.
La cabina estarà insonoritzada.
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-

Quan la càrrega estigui molt vertical s‟haurà de vigilar que un despreniment
d‟aquesta no la llenci contra la cabina.
No es treballarà a menys de 2 m d‟un talús.
Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat.
Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada.
A les grues muntades sobre rodes s‟ha de col·locar els gats i estabilitzadors
abans de realitzar qualsevol operació, de forma que les rodes no toquin el terra.
L‟àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada.

5.3.16 Camió de transport de materials
- Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat.
- Carregar els materials als camions per les vores o per la part d‟enrera.
- La cullera de l‟excavadora mai passarà per sobre de la cabina.
El conductor abandonarà la cabina del camió i se situarà fora de la zona de perillositat, a
menys que la cabina estigui reforçada.

5.4 Per a la instal·lació elèctrica provisional d’obra
5.4.1 Condicions que ha de reunir la instal·lació
-

Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d‟energia
necessària durant el transcurs de l‟obra.
L‟escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de
circulació de vehicles ni zones de moviment de la grua.
Si és soterrada es protegirà per evitar trencaments per enfonsaments.
S‟instal·larà la capsa general de protecció, estanca i protegida de la intempèrie i
de possibles cops. Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència
contractada.
La línia de derivació individual anirà des de la capsa general de protecció fins el
quadre general d‟obra, que també estarà protegit de la intempèrie i de cops.
Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra.
Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres
secundaris.
Es dotaran de preses i punts d‟enllumenat a les casetes d‟obra, tallers d‟encofrat
i ferrallat, posat de formigó i haurà un quadre secundari a cada zona necessària.
Les preses de corrent seran estanques.

5.4.2 Protecció de línies elèctriques
-

Es tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que
travessen la zona de treball.
Els operaris hauran d‟estar informats del risc existent per la presència de línies
elèctriques i coneixeran la manera de procedir en cas d‟accident.
Una retirada de la línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica
propietària de la línia, la qual s‟encarregarà de portar-la a terme.
L‟aïllament dels conductors d‟una línia ha de ser autoritzada per la companyia
elèctrica propietària de la línia, la qual s‟encarregarà de portar-la a terme.
Guardar les distàncies de seguretat.
En cap cas serà una distància inferior a 6 m.
Dispositius de seguretat.
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Limitar els moviments de la maquinària, no permetent que s‟acosti a la línia
elèctrica.
- Utilitzar elements d‟alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua
torre).
- Resguards en torn la línia.
- Seran pannells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc.
- Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impactes.
- S‟atirantaran per impedir l‟abatiment sobre la línia.
- Si té parts metàl·liques estaran posades al terra.
- Els obstacles a la zona de treball.
- Impedeixen l‟entrada de maquinària a la zona de prohibició.
- Es dimensionaran d‟acord amb les característiques de la màquina de
forma que no puguin ser excedits inadvertidament.
Utilització de grups generadors elèctrics.
-

-

S‟instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones no especialitzades
ni autoritzades per al seu manejament.
El lloc d‟instal·lació estarà perfectament ventilat, per evitar la formació
d‟atmosferes tòxiques o explosives.
El neutre ha d‟estar posat al terra al seu origen, amb una resistència elèctrica no
superior a 20 Ω.
La massa del grup ha de connectar-se al terra per mitjà d‟una presa elèctricament
independent de l‟anterior, excepte que es disposi d‟aïllament de protecció o
reforçat.
El grup alimentarà un quadre general que, a més a més de l‟aparellatge d‟ús i
protecció de la instal·lació, disposarà de sistema per a posada a terra general de
les masses, d‟instal·lació elèctricament independent de les anteriors.
Sistema de protecció diferencial de sensibilitat d‟acord a la resistència elèctrica
de la posada a terra, la sensibilitat mínima serà de 300 mA.
A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica
de la instal·lació.
Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà quadres
parcials, que compliran els requisits exigits al general.
Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d‟ús.
Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la màquina
aturada i únicament per personal especialitzat.

5.5 Prevenció d’incendis en l’obra
S‟estableix com a mètode d‟extinció d‟incendis, l‟ús d‟extintors complint la norma
UNE 23.110, aplicant-se per extensió, la norma NBE CP1-96.
Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors, realització de
soldadures i assimilables en presència de materials inflamables, si abans no es disposa
de l‟extintor idoni per a l‟extinció del possible incendi.
Els treballs de soldadura requeriran l‟expedició prèvia d‟un permís de treballs per part
de l‟encarregat corresponent.
En aquest Estudi de Seguretat i Salut, es defineixen un seguit d‟extintors aplicant les
esmentades normes. El seu lloc d‟instal·lació queda definit als plànols. El Contractista
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adjudicatari, respectarà al seu Pla de Seguretat i Salut el nivell de prevenció dissenyat,
encara i la llibertat que se li atorga per a modificar-lo segons la conveniència dels seu
propi sistema de construcció i d‟organització.

6 COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
Segons la normativa vigent, reflectida en l'Art. núm. 8 de l'Ordenança General de
Seguretat i Higiene, és d'obligat compliment la creació i funcionament d'aquests
Comités, quedant reflectides en l'article nomenat, les seves obligacions, funcions i
formes d'actuació.
La composició quedarà definida, segons els Convenis Col·lectius de la Província de
Tarragona.
A títol orientatiu, el comitè podria estar compost, si més no per:
- 1 President
- 1 Tècnic de Seguretat
- 1 Secretari
- Vocals, d'entre els oficis més significatius
L'empresa constructora disposarà d'assessorament en Seguretat i Salut.
Es nomenarà un Vigilant de Seguretat, d'acord amb el previst en l'Ordenança Laboral de
Seguretat i Higiene en el Treball.

7 PLA DE SEGURETAT I SALUT
El Contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest estudi
als seus mitjans i mètodes d'execució.
A part de les disposicions legals citades en el punt 2.1, es tindran en compte les normes
contingudes en el Reglament de Règim Interior de l'Empresa Adjudicatària, així com els
proveïments del seu Comitè de Seguretat i Salut i pel seu interès pràctic el repertori de
recomanacions pràctiques de la OIT.
En relació amb les MESURES ORGANITZATIVES, PLANS I PROCEDIMENTS
PER AUDITORIA es tindrà en compte el següent:
El Contractista posarà les normes que cregui necessàries, així com els procediments de
treball, segons les peculiaritats de la feina, sempre i quan respectin i compleixin
fidelment la vigent Ordenança General de S/H.
La Direcció Facultativa audita i supervisa per a la propietat, per mitjà del Departament
de Seguretat i Higiene, la fidel observança d'aquest Pla, demanant a tot el personal la
seva bona predisposició per arribar als objectius previstos de no accidentabilitat. Els
responsables de les empreses reportaran les dades necessàries per al seu estudi i
posterior presa de mesures correctores, tenint com a funció:
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-

-

Controlar els riscos físics de les seves operacions, treballs arriscats,
manteniment segur del lloc de treball i maquinària (eina, ordre i neteja) i
involucrant com a principals responsables de la seguretat del treballador als
comandaments mitjans que per obligació del càrrec, són els millors coneixedors
d'accions i condicions perilloses. Seguint el Reglament operatiu de Seguretat i
Higiene, es recomana efectuar les necessàries revisions.
Supervisar als treballadors mitjançant els permisos de treball, pràctiques segures,
cursos de capacitació i mesures ergonomètriques per un treball millor i més
segur.

Subcontractes, Comandaments
Auditor. Té les següents missions:
1) Prevenir els riscos professionals.
2) Dirigir, assessorar i implantar per al seu perfecte compliment, les disposicions
vigents i normativa en matèria de Seguretat i Higiene.
3) Desenvolupar noves disposicions en aquest Pla Director.
4) Assessorar als Caps d'Obra i Caps d'Àrea, sobre aspectes de seguretat de
cadascuna de les operacions a realitzar (pràctiques operatives), participant en les
reunions de planificació.
5) Coordinar i reunir el Comitè de Seguretat, així com totes les activitats
formatives una vegada al mes com a mínim.
6) Impartir xerrades informatives, sobre el tema de Seguretat en l'obra, a grups
reduïts cada quinze dies com a mínim.
7) Auditar el Pla de Seguretat del Contractista proposant millores necessàries,
segons les característiques de la feina (túnels, explosius, maquinària especial,
etc.), demanant responsabilitats tant al Contractista com a la Subcontracta, per
l'incompliment del Pla en qüestió.
8) Sol·licitar a l'empresa constructora, que en un termini no superior a 24 hores
després d'un sinistre, informi al Departament de Seguretat i Higiene de la
Direcció Facultativa, mitjançant el compliment d'un qüestionari que es lliurarà.
9) Demanar a les empreses constructores el coneixement que sobre Seguretat hagin
rebut els operaris abans de la seva incorporació al treball.
10) Sol·licitar a les empreses constructores el reconeixement mèdic dels operaris
abans de la seva contractació, descartant tota persona amb problemes psicofísics
en relació al seu lloc de treball. Les constructores hauran de tenir una fitxa
mèdica de cadascun dels treballadors.
Convocar una reunió del Comitè de Seguretat i Higiene, una vegada al mes, per tractar
els assumptes que hagin passat durant aquest temps en aquesta matèria. A aquesta
reunió hi haurà d‟assistir algun membre de la Direcció Tècnica en representació de la
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constructora, aixecant Acta de tot allò que s‟hagi acordat. L'Empresa Constructora haurà
de mantenir un arxiu actualitzat de les Actes.
Les companyies constructores tenint en compte l'alta densitat de la població, o l‟alt risc
en l'execució de determinats treballs, disposaran d'un Annex al Pla General nomenat Pla
d'Emergència o per a riscos catastròfics, que serà tanmateix auditat pel Departament de
Seguretat i Higiene de la Direcció Facultativa.
La Direcció Facultativa com a auditora de tots els riscos i sinistrabilitat en les obres,
informarà periòdicament a les constructores, mitjançant un programa informatitzat, dels
desviaments que s‟hagin donat en les diferents tasques.

7.1Organització
1) Pla d'acció assistencial (farmacioles, ATS, evacuació, control, telèfons
urgències).
2) Pla d'actuació en medicina preventiva (exàmens mèdics, control dels mateixos,
fitxes).
3) Pla d'inspeccions preventives (visites periòdiques). Vigilant d'Obra.
4) Pla d'estudi de la salut física i psíquica.
5) Pla d'acció normativa (Pla General). Revisar Ordenança (bàsic).
6) Pla d'acció formativa (xerrades i manual). Preparar quadre de formació.
7) Pla de motivació en matèria preventiva, incentivant al personal.
8) Pla d'aplicació d'anàlisis de lloc. Estudi del treball/home.
9) Pla de manteniment preventiu i renovació d'equip. Magatzem de recanvi, neteja i
manteniment d'equips.
10) Pla d'utilització de peces de vestir de protecció personal.
11) Pla de senyalització en l'obra, en ordre als perills.
12) Pla especial d'actuació preventiva (revisions i manteniment).
13) Pla d'estudi sobre higiene teòrica.
14) Pla d'ergonomia.
15) Pla d'emergència per actuació davant riscos catastròfics.
La companyia constructora haurà de disposar en obra de tots els mitjans tècnics per als
amidaments, així com atencions en accidents, focs, etc.
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7.2Procediments
1) Procediment d'execució d'estadístiques preventives.
2) Procediment per a la selecció professional amb òptica preventiva.
3) Procediment per a la notificació i registre d'accidents.
4) Procediment per a la investigació d'accidents.
5) Procediment per a la inclusió de la prevenció en tot projecte d'instal·lacions.
6) Procediment per a la celebració de reunions de motivació i coordinació.
7) Procediment per a una ràpida introducció de les corresponents accions
preventives necessàries.
8) Procediment per a un adequat control administratiu del personal sotmès a riscos
higiènics.
Els amidaments que es consignen en aquest capítol estan referits a un sol operari i a un
període de 12 mesos.
Per a confeccionar els amidaments reals:
-

S'estima el nombre d'operaris punta que prenen part a l'obra i el termini
d'execució previst, en anys i/o fracció en els següents capítols:
-

-

Es mesurarà el nombre d'elements que es preveu instal·lar en l'obra, qualsevol
que sigui el nombre d'operaris i la duració del termini d'execució en els següents
capítols:
-

-

Proteccions col·lectives.
Extinció d'incendis e instal·lacions.

S'estima el nombre d'operaris punta que prendran part durant tota l'obra,
independentment del termini d'execució de la mateixa en el següent capítol.
-

-

Proteccions individuals.
Medicina preventiva i primers auxilis.

Higiene i benestar.

Es considera el termini d'execució previst en anys i/o fracció, qualsevol que
sigui el nombre d'operaris necessaris en l'obra, en el següent capítol:
-

Formació i reunions d'obligat compliment.
Barcelona, juny de 2011
L‟autor del projecte
Arnau Torra Trepat
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AMIDAMENTS
01
01

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI
1

H1411111

H1421110

UA

DESCRIPCIÓ

u

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

u

H142AC60

u

H142CD70

u

H1431101

u

H1433115

u

H1447005

u

H1455710

u

H1459630

u

H145B002

u

H145K153

u

8,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

11

8,000

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE

10

15,000

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

9

2,000

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE

8

50,000

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

7

2,000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE

6

2,000

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE

5

8,000

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE

4

8,000

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

3

1

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

AMIDAMENT DIRECTE
2

Pàg.:

8,000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
Euro
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AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE
12

H1461110

u

H1465275

u

15

16

H146J364

H147N000

H1481242

u

u

u

18

19

H1482222

H1484110

H1485800

u

u

u

H1486241

u

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Faixa de protecció dorsolumbar

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

H1487350

u

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

8,000

Samarreta de treball, de cotó

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

H1488580

u

8,000

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
1,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons
UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE

22

8,000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE
21

8,000

AMIDAMENT DIRECTE

AMIDAMENT DIRECTE
20

8,000

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

AMIDAMENT DIRECTE
17

5,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al
taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345,
UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i
UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE

14

2

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE

13

Pàg.:

8,000

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE

2,000
Euro
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AMIDAMENTS
23

H148D900

u

NUM. CODI
1

H1522111

01
02

H152J105

UA

DESCRIPCIÓ

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

m

H1534001

u

H6452131

m

HB2C1000

m

7

8

HBA31011

HBB20005

HBB21301

m2

u

u

HBBAA005

u

6,000

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament manual
AMIDAMENT DIRECTE

5,000

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

Senyal manual per a senyalista

Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

80,000

Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada
AMIDAMENT DIRECTE

6

100,000

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat collocats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

5

10,000

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

4

70,000

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

3

6,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA

AMIDAMENT DIRECTE
2

3

Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE

OBRA
CAPÍTOL

Pàg.:

2,000

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7,000

Euro
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AMIDAMENTS
10

HBBAB115

u

HBBAC005

u

HBBAC013

u

HBBAE001

u

15

16

HBBAF004

HBC12300

HBC16632

u

HBC19081

u

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

u

Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada

m

HBC1KJ00

m

HBC1N671

u

HM31161J

u

10,000

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

OBRA
CAPÍTOL

30,000

Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

20

500,000

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

19

25,000

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

18

2,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE
17

2,000

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
AMIDAMENT DIRECTE

14

4,000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

13

7,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

12

4

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

11

Pàg.:

01
03

3,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES
IMPLANTACIÓ PERSONAL DE L'OBRA
Euro
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AMIDAMENTS

NUM. CODI
1

H15Z1001

UA

DESCRIPCIÓ

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE

2

H16F1005

u

HQU1531A

mes

HQU1A50A

mes

HQU1H53A

mes

HQU22301

u

HQU25701

u

HQU27502

u

HQU2AF02

u

HQU2E001

u

HQU2GF01

u

2,000

1,000

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

11

2,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

10

8,000

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

9

6,000

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

8

6,000

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

7

6,000

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

2,000

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
AMIDAMENT DIRECTE

5

15,000

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

4

5

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
AMIDAMENT DIRECTE

3

Pàg.:

1,000

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Euro
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AMIDAMENTS

Pàg.:

AMIDAMENT DIRECTE
12

HQU2P001

u

HQUA1100

u

HQUA2100

u

HQUA3100

u

17

HQUAAAA0

HQUACCJ0

u

NUM. CODI
1

H16F1004

01
04

1

HQUAM000

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Tipus

[C]

8,000

h

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL

Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

16,000

AMIDAMENT DIRECTE

6,000

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

01
05

OBRA
CAPÍTOL
NUM. CODI

1,000

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1

H16F3000

AMIDAMENT DIRECTE
Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Num. Text

2

1,000

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

u

OBRA
CAPÍTOL

2,000

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
AMIDAMENT DIRECTE

16

1,000

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

15

1,000

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE

14

1,000

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE

13

6

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES
DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL

UA

DESCRIPCIÓ

u

Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Euro

Quadre de preus 1
Pressupost de Seguretat i Salut

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del projecte de l´EDAR i collectors en alta del nucli
urbà de Duesaigües

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

1

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

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
(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

7,50 €

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
(CINC EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

5,91 €

P- 3

H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat
amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
(VUIT EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)

8,39 €

P- 4

H142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

13,10 €

P- 5

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
(ZERO EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

P- 6

H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

15,65 €

P- 7

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(TRETZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

13,10 €

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
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)

2,46 €

P- 9

H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
(SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

6,23 €

P- 10

H145B002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

5,90 €

P- 11

H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beige, tensió
màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
(VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

21,75 €

P- 12

H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN
ISO 20347
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

5,51 €

P- 13

H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

23,02 €

P- 14

H146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
(DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

2,45 €

P- 15

H147N000

u

Faixa de protecció dorsolumbar
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)

PREU

0,27 €

23,33 €

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del projecte de l´EDAR i collectors en alta del nucli
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.:

2

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 16

H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

22,56 €

P- 17

H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
(NOU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

9,31 €

P- 18

H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó
(DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

2,90 €

P- 19

H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

18,96 €

P- 20

H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques exteriors
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

30,52 €

P- 21

H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

5,41 €

P- 22

H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348
(QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

15,59 €

P- 23

H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants, homologat
segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
(VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

22,26 €

P- 24

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
(DOTZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

12,90 €

P- 25

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

5,41 €

P- 26

H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
(ZERO EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

0,23 €

P- 27

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

41,52 €

P- 28

H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

19,72 €

P- 29

H16F1005

u

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)

21,80 €

P- 30

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)

24,24 €

P- 31

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat collocats
cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

33,50 €

P- 32

HB2C1000

m

Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
(CENT VINT-I-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

127,54 €

PREU
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NÚMERO
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P- 33

HBA31011

m2

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb màquina d'accionament
manual
(VINT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

20,74 €

P- 34

HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

10,64 €

P- 35

HBB21301

u

Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
(CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

116,28 €

P- 36

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)

33,58 €

P- 37

HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb
cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

32,65 €

P- 38

HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-SET EUROS AMB UN CENTIMS)

27,01 €

P- 39

HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)

29,87 €

P- 40

HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit
(CINC EUROS AMB UN CENTIMS)

P- 41

HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
(QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

P- 42

HBC12300

u

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
(NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

9,30 €

P- 43

HBC16632

u

Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària i clavada
(SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

6,32 €

P- 44

HBC19081

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
(UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

1,53 €

P- 45

HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(CINC EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

5,72 €

P- 46

HBC1N671

u

Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre
calçada i amb el desmuntatge inclòs
(SETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

16,97 €

P- 47

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
(QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

44,48 €

P- 48

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
(DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

251,89 €

PREU

5,01 €

40,64 €
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4

NÚMERO

CODI

UA

DESCRIPCIÓ

P- 49

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
(CENT SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

175,68 €

P- 50

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
(CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

164,48 €

P- 51

HQU22301

u

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

59,36 €

P- 52

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
(VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

22,54 €

P- 53

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
(DINOU EUROS AMB UN CENTIMS)

19,01 €

P- 54

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
(CENT VINT EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

120,26 €

P- 55

HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

89,44 €

P- 56

HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
(CINQUANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

55,65 €

P- 57

HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(UN EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

P- 58

HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball
(CENT SETZE EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

116,41 €

P- 59

HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball
(CENT QUINZE EUROS AMB SETANTA-UN CENTIMS)

115,71 €

P- 60

HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
(SETANTA-SET EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

77,13 €

P- 61

HQUAAAA0

u

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
(CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

P- 62

HQUACCJ0

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
(VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

20,88 €

P- 63

HQUAM000

u

Reconeixement mèdic
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

34,88 €

PREU

1,95 €

195,77 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 1

CODI
H1411111

UA
u

B1411111

P- 2

H1421110

u

B1421110

P- 3

H142AC60

u

B142AC60

P- 4

H142CD70

u

B142CD70

P- 5

H1431101

u

B1431101

P- 6

H1433115

u

B1433115

P- 7

H1447005

u

B1447005

P- 8

H1455710

u

B1455710

P- 9

H1459630

u

DESCRIPCIÓ
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes
màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes
Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb
visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN
175
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport
de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix,
amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
Altres conceptes
Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de
reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada
segons UNE-EN 1731
Altres conceptes
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458
Altres conceptes
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
Altres conceptes
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420

Pàg.:

1

PREU
7,50 €
7,50000 €
0,00 €
5,91 €

5,91000 €

0,00 €
8,39 €

8,39000 €

0,00 €
13,10 €

13,10000 €

0,00 €
0,27 €
0,27000 €
0,00 €
15,65 €
15,65000 €
0,00 €
13,10 €
13,10000 €
0,00 €
2,46 €

2,46000 €

0,00 €
6,23 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 10

CODI
B1459630

H145B002

UA

u

B145B002

P- 11

H145K153

u

B145K153

P- 12

H1461110

u

B1461110

P- 13

H1465275

u

B1465275

P- 14

H146J364

u

B146J364

P- 15

H147N000

u

B147N000

DESCRIPCIÓ
Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN
407 i UNE-EN 420
Altres conceptes
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2,
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2,
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

H1481242
B1481242

u

PREU
6,23000 €

0,00 €

per manipulació de
homologats segons

5,90 €

per manipulació de
homologats segons

5,90000 €

Altres conceptes

0,00 €

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip
color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
Altres conceptes

21,75 €

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
Altres conceptes
Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció
en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del
turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN
344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1,
UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN
347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
Altres conceptes
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg
de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
Altres conceptes

21,75000 €
0,00 €
5,51 €

5,51000 €

0,00 €
23,02 €

23,02000 €

0,00 €
2,45 €

2,45000 €

0,00 €
23,33 €

Faixa de protecció dorsolumbar
Faixa de protecció dorsolumbar
Altres conceptes

P- 16

2

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN
340
Altres conceptes

23,33000 €
0,00 €
22,56 €
22,56000 €

0,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 17

CODI
H1482222

UA
u

B1482222

P- 18

H1484110

u

B1484110

PREU

DESCRIPCIÓ
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340
Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color
beige, amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN
340
Altres conceptes

H1485800

u

B1485800

P- 20

H1486241

u

B1486241

P- 21

H1487350

u

B1487350

P- 22

H1488580

u

B1488580

P- 23

H148D900

u

B148D900

P- 24

H1522111

m

B0D41010
B0DZSM0K

P- 25

H152J105

m

B0AC112D

P- 26

H1534001
B1534001

u

9,31 €
9,31000 €

0,00 €
2,90 €

Samarreta de treball, de cotó
Samarreta de treball, de cotó
Altres conceptes

P- 19

3

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471
Altres conceptes
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors
Altres conceptes
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
Altres conceptes
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340,
UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Altres conceptes
Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i
als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471
Altres conceptes
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
Post de fusta de pi per a 3 usos
Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos
Altres conceptes
Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el
desmuntatge inclòs
Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i diàmetre 9 mm
Altres conceptes
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre, amb desmuntatge inclòs
Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diametre per a 5 usos
Altres conceptes

2,90000 €
0,00 €
18,96 €
18,96000 €
0,00 €
30,52 €
30,52000 €
0,00 €
5,41 €
5,41000 €
0,00 €
15,59 €
15,59000 €
0,00 €
22,26 €
22,26000 €
0,00 €
12,90 €

0,65340 €
0,35000 €
11,90 €
5,41 €
1,26000 €
4,15 €
0,23 €
0,03000 €
0,20 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 27

P- 28

P- 29

P- 30

P- 31

CODI
H15Z1001

H16F1004

H16F1005

H16F3000

H6452131

UA
h

h

u

h

m

B64M2201
B64Z2A00

P- 32

HB2C1000

m

BBM2BB00

P- 33

HBA31011

m2

B8ZB1000

P- 34

HBB20005

u

BBB2A001

PREU

DESCRIPCIÓ

HBB21301

u

BBL1APD2

P- 36

HBBAA005

u

BBBAA005

BBBAD015

P- 37

HBBAB115

BBBAB115

u

41,52 €

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Altres conceptes

41,52 €

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Altres conceptes

19,72 €

19,72 €

21,80 €

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut
Altres conceptes

21,80 €

Altres conceptes

24,24 €

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer
galvanitzat collocats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge
inclòs
Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a tanca
metàllica
Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca metàllica
Altres conceptes

33,50 €

24,24 €

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey,
prefabricada i col.locada
Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey
Altres conceptes
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora, amb
màquina d'accionament manual
Pintura reflectora per a senyalització
Altres conceptes

17,44000 €
4,87220 €
11,19 €
127,54 €
106,29000 €
21,25 €
20,74 €
5,36475 €
15,38 €
10,64 €

Senyal manual per a senyalista
Senyal manual per a senyalista
Altres conceptes

P- 35

4

Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos
Altres conceptes
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu
rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc,
de forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a
dreta a 45° en color vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de
prohibició, amb el text en negre sobre fons vermell, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
Altres conceptes
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de
forma circular amb cantells en color blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser
vista fins 12 m

10,64000 €
0,00 €
116,28 €
96,56000 €
19,72 €
33,58 €

5,64000 €

8,22000 €

19,72 €
32,65 €

5,64000 €
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NÚMERO

P- 38

CODI
BBBAD025

HBBAC005

UA

u

BBBAC005

P- 39

HBBAC013

u

BBBAC013

P- 40

HBBAE001

u

BBBAE001

P- 41

HBBAF004

u

BBBAD004

BBBAF004

P- 42

HBC12300

u

BBC12302

P- 43

HBC16632

u

BBC16600

P- 44

HBC19081

m

BBC19000

P- 45

HBC1KJ00

m

BBC1KJ04

P- 46

HBC1N671

u

DESCRIPCIÓ
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau, de forma rectangular, amb
el cantell blanc, costat major 29 cm, per ésser vist fins 12 m
Altres conceptes
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada,
costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància
Altres conceptes
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat
major 60 cm, per ésser vista fins 25 m de distància
Altres conceptes
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric, adherit
Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control
elèctric
Altres conceptes
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa
d'advertència, amb el text en negre sobre fons groc, de forma rectangular,
amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc,
de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, per ésser vista
fins 12 m
Altres conceptes
Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària
Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per a 2 usos
Altres conceptes

Pàg.:

5

PREU
7,29000 €

19,72 €
27,01 €

7,29000 €

19,72 €
29,87 €

10,15000 €

19,72 €
5,01 €
5,01000 €
0,00 €
40,64 €

12,06000 €

8,86000 €

19,72 €
9,30 €
8,91000 €
0,39 €
6,32 €

Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70 cm d'alçària
i clavada
Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària
Altres conceptes

5,93000 €
0,39 €

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
Cinta d'abalisament
Altres conceptes

0,15000 €
1,38 €

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el
desmuntatge inclòs
Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària, per a 4 usos
Altres conceptes
Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7
m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs

1,53 €

5,72 €
4,54000 €
1,18 €
16,97 €

Pressupost de l´Estudi de Seguretat i Salut del projecte de l´EDAR i col·lectors en alta del nucli
urbà de Duesaigües

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO

P- 47

CODI
BBC1N670

HM31161J

UA

u

BM311611
BMY31000

P- 48

HQU1531A

mes

BQU1531A

P- 49

HQU1A50A

mes

BQU1A50A

P- 50

HQU1H53A

mes

BQU1H53A

P- 51

HQU22301

u

BQU22303

P- 52

HQU25701
BQU25700

u

DESCRIPCIÓ
Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent d'alçària 0,7
m
Altres conceptes
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat,
amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes
Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8
m, per a 3 usos
Altres conceptes
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
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
Altres conceptes

Pàg.:
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PREU
14,01000 €
2,96 €
44,48 €
35,76000 €
0,27000 €
8,45 €
251,89 €

251,89000 €

0,00 €
175,68 €

175,68000 €

0,00 €
164,48 €

164,48000 €

0,00 €
59,36 €
54,43000 €
4,93 €
22,54 €
19,58250 €
2,96 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
NÚMERO
P- 53

CODI
HQU27502

UA
u

BQU27500

P- 54

HQU2AF02

u

BQU2AF02

P- 55

HQU2E001

u

BQU2E002

P- 56

HQU2GF01

u

BQU2GF00

P- 57

HQU2P001

u

BQZ1P000

P- 58

HQUA1100

u

BQUA1100

P- 59

HQUA2100

u

BQUA2100

P- 60

HQUA3100

u

BQUA3100

P- 61

HQUAAAA0

u

BQUAAAA0

P- 62

HQUACCJ0

u

BQUACCJ0

P- 63

HQUAM000

u

PREU

DESCRIPCIÓ
Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs
Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos
Altres conceptes
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge
inclòs
Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos
Altres conceptes
Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Forn microones, per a 2 usos
Altres conceptes
Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb
el desmuntatge inclòs
Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat
Altres conceptes
Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
Penja-robes per a dutxa
Altres conceptes
Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de
seguretat i salut en el treball
Altres conceptes
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes
Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
Altres conceptes

19,01 €
12,11000 €
6,90 €
120,26 €
113,36000 €
6,90 €
89,44 €
88,42000 €
1,02 €
55,65 €
53,68000 €
1,97 €
1,95 €
0,96000 €
0,99 €
116,41 €
116,41000 €
0,00 €
115,71 €
115,71000 €
0,00 €
77,13 €
77,13000 €
0,00 €
195,77 €

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament
Altres conceptes

195,77000 €
0,00 €

Altres conceptes

20,88000 €
0,00 €

20,88 €

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Reconeixement mèdic

7

34,88 €
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1

MÀ D'OBRA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

A0121000

h

Oficial 1a

21,80 €

A012M000

h

Oficial 1a muntador

22,72 €

A0130000

h

Manobre especialista

20,49 €

A0132000

h

Peó

19,72 €

A0133000

h

Ajudant

19,36 €

A013M000

h

Ajudant muntador

19,53 €

A0140000

h

Manobre

18,39 €

A01H1000

h

Coordinador d'activitats preventives

24,24 €
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2

MAQUINÀRIA
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

C1503500

h

Camió grua de 5 t amb accessori pop.

C1705600

h

Formigonera de 165 l

C1B02B00

h

Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual

PREU
47,50 €
1,61 €
28,73 €
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3

MATERIALS
CODI

UA

B0111000

m3 Aigua

DESCRIPCIÓ

PREU
0,96 €

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

16,99 €

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

14,66 €

B0512401

t

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

91,33 €

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,93 €

B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,05 €

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

0,58 €

B0D41010

m2 Post de fusta de pi per a 3 usos

2,97 €

B0DZSM0K

u

Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos

0,10 €

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

7,50 €

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

5,91 €

B142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

8,39 €

B142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

13,10 €

B1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

0,27 €

B1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

15,65 €

B1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

13,10 €

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

2,46 €

B1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,23 €

B145B002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,90 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

21,75 €

B1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,51 €

B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

23,02 €

B146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

2,45 €

B147N000

u

Faixa de protecció dorsolumbar

23,33 €

B1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

22,56 €

B1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

9,31 €

B1484110

u

Samarreta de treball, de cotó

2,90 €

B1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

18,96 €

B1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

30,52 €

B1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

5,41 €

B1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

15,59 €

B148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

22,26 €

B1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

0,03 €

m2 Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàllica

8,72 €

B64M2201
B64Z2A00

u

Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàllica

14,33 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

B8ZB1000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

BBB2A001

u

Senyal manual per a senyalista

BBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,64 €

BBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m

5,64 €

BBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

7,29 €

BBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància

10,15 €

BBBAD004

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m

12,06 €

BBBAD015

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

8,22 €

BBBAD025

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

7,29 €

BBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

5,01 €

BBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

8,86 €

BBC12302

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

8,91 €

BBC16600

u

Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària

5,93 €

BBC19000

m

Cinta d'abalisament

0,15 €

BBC1KJ04

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

11,35 €

BBC1N670

u

Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m

14,01 €

BBL1APD2

u

Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a
2 usos

96,56 €

7,45 €
10,64 €
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MATERIALS
CODI

UA

DESCRIPCIÓ

BBM2BB00

m

Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey

BM311611

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

PREU
106,29 €
35,76 €
0,27 €

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

251,89 €

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

175,68 €

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

164,48 €

BQU22303

u

Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

54,43 €

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

78,33 €

BQU27500

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos

48,44 €

BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos

BQU2E002

u

Forn microones, per a 2 usos

88,42 €

BQU2GF00

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

53,68 €

BQUA1100

u

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

116,41 €

BQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

115,71 €

BQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

77,13 €

BQUAAAA0

u

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

BQUACCJ0

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

20,88 €

BQUAM000

u

Reconeixement mèdic

34,88 €

113,36 €

195,77 €
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MATERIALS
CODI
BQZ1P000

UA
u

DESCRIPCIÓ
Penja-robes per a dutxa

PREU
0,96 €
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ELEMENTS COMPOSTOS
CODI

UA

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

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0130000

h

Manobre especialista

75,71 €

Parcial

20,49000 =

1,100 /R x

Subtotal...
Maquinària:
C1705600

h

Formigonera de 165 l

22,53900
22,53900

1,61000 =

0,600 /R x

Subtotal...

0,96600

m3

Aigua

0,180

x

0,96000 =

0,17280

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x

16,99000 =

11,04350

B0331Q10

t

1,550

x

14,66000 =

22,72300

B0512401

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons
Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

0,200

x

91,33000 =

18,26600

kg

D0B27100

52,20530

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,71030

Rend.: 1,000

0,82 €

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,005 /R x

21,80000 =

0,10900

A0133000

h

Ajudant

0,005 /R x

19,36000 =

0,09680

Subtotal...

0,20580

Materials:
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,010

x

0,93000 =

0,00930

B0B27000

kg

Acer en barres corrugades B 400 S de límit elàstic >= 400
N/mm2

1,050

x

0,58000 =

0,60900

Subtotal...
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

52,20530

75,71030

Unitats

%

0,96600

COST DIRECTE

Mà d'obra:
A0121000

Altres:
A%AUX001

22,53900

0,96600

Materials:
B0111000

Subtotal...

Import

1,00 % S/

0,61830

Import

0,20580

0,61830

=

Subtotal...

COST DIRECTE

0,82410

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,82410
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 1

H1411111

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN
812

Preu €

Unitats
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

7,50 €

1,000

7,50000 =

x

Subtotal...

P- 2

u

H1421110

u

u

H142AC60

u

Rend.: 1,000

5,91 €

Preu €

1,000

5,91000 =

x

Parcial

Import

5,91000

5,91000

5,91000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,91000

Rend.: 1,000

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible
de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic
semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175

7,50000

7,50000

1,000

8,39 €

Preu €

Unitats
Materials:
B142AC60

7,50000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 3

7,50000

7,50000

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

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

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1421110

Parcial

x

8,39000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

Import

8,39000

8,39000

8,39000

8,39000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 4

u

H142CD70

Rend.: 1,000

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor
de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731

13,10 €

Preu €

Unitats
Materials:
B142CD70

1,000

13,10000 =

x

Subtotal...

P- 5

u

H1431101

u

u

H1433115

u

13,10000

Rend.: 1,000

0,27 €

Preu €

1,000

0,27000 =

x

Parcial

Import

0,27000
0,27000

0,27000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,27000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,27000

Rend.: 1,000

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

13,10000

13,10000

1,000

15,65 €

Preu €

Unitats
Materials:
B1433115

13,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 6

Import

13,10000

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons
UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1431101

8,39000

x

15,65000 =

Subtotal...

Parcial

Import

15,65000

15,65000

15,65000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

15,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,65000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 7

H1447005

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

Preu €

Unitats
Materials:
B1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

13,10 €

1,000

13,10000 =

x

Subtotal...

P- 8

u

H1455710

u

u

H1459630

u

Rend.: 1,000

2,46 €

Preu €

1,000

2,46000 =

x

Parcial

Import

2,46000

2,46000

2,46000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,46000

Rend.: 1,000

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril
fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

13,10000

13,10000

1,000

6,23 €

Preu €

Unitats
Materials:
B1459630

13,10000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 9

13,10000

13,10000

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

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

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1455710

Parcial

x

6,23000 =

Subtotal...

Parcial

Import

6,23000

6,23000

6,23000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

6,23000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,23000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 10

H145B002

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Preu €

Unitats
Materials:
B145B002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

5,90 €

1,000

5,90000 =

x

Subtotal...

P- 11

u

H145K153

u

u

H1461110

u

Rend.: 1,000

21,75 €

Preu €

1,000

21,75000 =

x

Parcial

Import

21,75000

21,75000

21,75000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

21,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,75000

Rend.: 1,000

5,51 €

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

5,90000

5,90000

Preu €

Unitats
Materials:
B1461110

5,90000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 12

5,90000

5,90000

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B145K153

Parcial

1,000

x

5,51000 =

Subtotal...

Parcial

Import

5,51000

5,51000

5,51000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,51000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,51000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 13

H1465275

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

Preu €

Unitats
Materials:
B1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs
de construcció en general, resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb
puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades
segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2,
UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN
346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2

23,02 €

1,000

23,02000 =

x

Subtotal...

P- 14

u

H146J364

u

u

H147N000

u

Rend.: 1,000

2,45 €

Preu €

1,000

2,45000 =

x

Parcial

Import

2,45000

2,45000

2,45000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,45000

Rend.: 1,000

Faixa de protecció dorsolumbar

Faixa de protecció dorsolumbar

23,02000

23,02000

Preu €

Unitats
Materials:
B147N000

23,02000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 15

23,02000

23,02000

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de
gruix, de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb
pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO
20344 i UNE-EN 12568

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B146J364

Parcial

1,000

x

23,33000 =
Subtotal...

Parcial

23,33 €
Import

23,33000
23,33000

23,33000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 16

CODI

UA

u

H1481242

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

23,33000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

23,33000

Rend.: 1,000

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

Preu €

Unitats
Materials:
B1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

22,56 €

1,000

22,56000 =

x

Subtotal...

P- 17

u

H1482222

u

u

H1484110

u

Rend.: 1,000

9,31 €

Preu €

1,000

9,31000 =

x

Parcial

Import

9,31000

9,31000

9,31000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

9,31000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,31000

Rend.: 1,000

Samarreta de treball, de cotó

Samarreta de treball, de cotó

22,56000

22,56000

Preu €

Unitats
Materials:
B1484110

22,56000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 18

22,56000

22,56000

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1482222

Parcial

1,000

x

2,90000 =
Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

2,90 €
Import

2,90000
2,90000

2,90000

2,90000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

P- 19

u

H1485800

Rend.: 1,000

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

18,96 €

Preu €

Unitats
Materials:
B1485800

1,000

18,96000 =

x

Subtotal...

P- 20

u

H1486241

u

u

H1487350

u

Rend.: 1,000

30,52000 =

x

H1488580

u

Parcial

Import

30,52000
30,52000

30,52000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

30,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

30,52000

Rend.: 1,000

5,41 €

Preu €

1,000

5,41000 =

x

Subtotal...

P- 22

18,96000

30,52 €

Preu €

1,000

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340

18,96000

18,96000

Unitats
Materials:
B1487350

18,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 21

Import

18,96000

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B1486241

2,90000

Parcial

Import

5,41000

5,41000

5,41000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,41000

Rend.: 1,000

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
Unitats

Preu €

15,59 €
Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Materials:
B1488580

UA

DESCRIPCIÓ

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

PREU
1,000

15,59000 =

x

Subtotal...

P- 23

u

H148D900

u

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,59000

Rend.: 1,000

22,26 €

Preu €

1,000

22,26000 =

x

Subtotal...

P- 24

m

H1522111

h

A0132000

h

Parcial
22,26000

22,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,26000

Rend.: 1,000

12,90 €

Preu €

Parcial

Oficial 1a

0,250 /R x

21,80000 =

5,45000

Peó

0,250 /R x

19,72000 =

4,93000

Subtotal...
m2

B0DZSM0K

u

Tub metàl.lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos

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

Post de fusta de pi per a 3 usos

22,26000

22,26000

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

Materials:
B0D41010

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

15,59000

15,59000

Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al
pit, a l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i
UNE-EN 471

15,59000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
B148D900

15,59000

10,38000

x

2,97000 =

0,65340

3,500

x

0,10000 =

0,35000

0,020

x

75,71030 =

1,51421

0,220

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

2,51761

Import

10,38000

2,51761

12,89761
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 25

CODI

UA

m

H152J105

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,89761

Rend.: 1,000

5,41 €

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges
de servei i amb el desmuntatge inclòs

Preu €

Unitats
h

Oficial 1a

0,100 /R x

21,80000 =

2,18000

A0132000

h

Peó

0,100 /R x

19,72000 =

1,97200

Subtotal...
Materials:
B0AC112D

m

Cable d'acer galvanitzat rígid de composició 1x7+0 i
diàmetre 9 mm

1,200

1,05000 =

x

Subtotal...

P- 26

u

H1534001

h

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre per a 5 usos

h

1,26000

1,26000

5,41200

Rend.: 1,000

0,23 €

Preu €
19,72000 =

0,010 /R x

1,000

0,03000 =

x

Subtotal...

H15Z1001

1,26000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Materials:
B1534001

4,15200

5,41200

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs

Peó

4,15200

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

P- 27

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

Parcial

Import

0,19720
0,19720

0,19720

0,03000

0,03000

0,03000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

0,22720

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,22720

Rend.: 1,000

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions
Unitats

41,52 €

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

1,000 /R x

21,80000 =

21,80000

A0132000

h

Peó

1,000 /R x

19,72000 =

19,72000

Subtotal...

41,52000

Import

41,52000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 28

CODI

UA

h

H16F1004

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

41,52000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

41,52000

Rend.: 1,000

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

h

Peó

19,72 €

19,72000 =

1,000 /R x

Subtotal...

P- 29

u

H16F1005

h

h

H16F3000

h

Rend.: 1,000
Preu €
21,80000 =

1,000 /R x

H6452131

m

21,80 €
Import

21,80000
21,80000

21,80000

21,80000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,80000

Rend.: 1,000
Preu €
24,24000 =

1,000 /R x

Subtotal...

P- 31

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Presencia al lloc de treball de recursos preventius

Coordinador d'activitats preventives

19,72000

19,72000

Unitats
Mà d'obra:
A01H1000

19,72000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 30

19,72000

19,72000

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

Oficial 1a

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0121000

Parcial

Parcial

24,24 €
Import

24,24000
24,24000

24,24000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

24,24000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

24,24000

Rend.: 1,000

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat,
pals de tub d'acer galvanitzat collocats cada 3 m sobre daus
de formigó i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

Preu €

33,50 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

PREU

CODI
Mà d'obra:
A0121000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Oficial 1a

0,250 /R x

21,80000 =

5,45000

A0140000

h

Manobre

0,250 /R x

18,39000 =

4,59750

Subtotal...
Materials:
B64M2201

m2

B64Z2A00

u

D060P021

m3

Planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix, nervada, per a
tanca metàllica
Pal de tub d'acer galvanitzat, de 2 m d'alçària, per a tanca
metàllica
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

2,000

x

8,72000 =

17,44000

0,340

x

14,33000 =

4,87220

0,015

x

75,71030 =

1,13565

Subtotal...

P- 32

m

HB2C1000

23,44785

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,49535

Rend.: 1,000

Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides,
tipus New Jersey, prefabricada i col.locada

127,54 €

Preu €

Parcial

h

Oficial 1a

0,250 /R x

21,80000 =

5,45000

A0132000

h

Peó

0,500 /R x

19,72000 =

9,86000

Subtotal...
h

Camió grua de 5 t amb accessori pop.

47,50000 =

0,125 /R x

Subtotal...
Materials:
BBM2BB00

m

Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey

1,000

106,29000 =

x

Subtotal...

HBA31011

23,44785

33,49535

Mà d'obra:
A0121000

Maquinària:
C1503500

10,04750

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 33

10,04750

15,31000

Import

15,31000

5,93750
5,93750

5,93750

106,29000
106,29000

106,29000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

127,53750

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,53750

Rend.: 1,000

20,74 €

m2 Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual
Unitats

Preu €

Parcial

Mà d'obra:
A0121000

h

Oficial 1a

0,270 /R x

21,80000 =

5,88600

A0132000

h

Peó

0,350 /R x

19,72000 =

6,90200

Subtotal...

12,78800

Import

12,78800
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Maquinària:
C1B02B00

UA

DESCRIPCIÓ

h

Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manual

PREU
28,73000 =

0,090 /R x

Subtotal...
Materials:
B8ZB1000

kg

Pintura reflectora per a senyalització

0,7201

7,45000 =

x

Subtotal...

P- 34

u

HBB20005

u

u

HBB21301

h

Rend.: 1,000
Preu €

1,000

10,64000 =

x

u

Placa informativa, de 90x90 cm, amb pintura reflectora, per a
2 usos

HBBAA005

u

10,64 €
Import

10,64000
10,64000

10,64000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,64000

Rend.: 1,000

116,28 €

Preu €
19,72000 =

1,000 /R x

1,000

96,56000 =

x

Subtotal...

P- 36

Parcial

10,64000

Subtotal...
Materials:
BBL1APD2

5,36475

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Peó

5,36475

20,73845

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

5,36475

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 35

2,58570

20,73845

Senyal manual per a senyalista

Senyal manual per a senyalista

2,58570

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BBB2A001

2,58570

Parcial

Import

19,72000
19,72000

19,72000

96,56000
96,56000

96,56000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

116,28000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,28000

Rend.: 1,000

33,58 €

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color
vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular,
per ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs
Unitats

Preu €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A0132000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Peó

PREU
19,72000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Materials:
BBBAA005

u

BBBAD015

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en color
vermell, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa de prohibició, amb el text en negre sobre fons
vermell, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 29 cm, per ésser vist fins 12 m

u

HBBAB115

x

5,64000 =

5,64000

1,000

x

8,22000 =

8,22000

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,58000

Rend.: 1,000

32,65 €

Preu €
19,72000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Materials:
BBBAB115

u

BBBAD025

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, de diàmetre 29 cm, per ésser vista fins 12 m
Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'obligació, amb el text en blanc sobre fons blau,
de forma rectangular, amb el cantell blanc, costat major 29
cm, per ésser vist fins 12 m

HBBAC005

u

Import

19,72000
19,72000

x

5,64000 =

5,64000

1,000

x

7,29000 =

7,29000

12,93000

19,72000

12,93000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

32,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

32,65000

Rend.: 1,000

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
Unitats

Mà d'obra:

Parcial

1,000

Subtotal...

P- 38

13,86000

33,58000

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Peó

13,86000

19,72000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

19,72000

1,000

Subtotal...

P- 37

19,72000

Preu €

27,01 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
A0132000

UA
h

DESCRIPCIÓ
Peó

PREU
19,72000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Materials:
BBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29
cm, per ésser vista fins 12 m de distància

1,000

7,29000 =

x

Subtotal...

P- 39

u

HBBAC013

h

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància

u

HBBAE001

Rend.: 1,000

u

19,72000 =

1,000 /R x

1,000

10,15000 =

x

Parcial

Import

19,72000
19,72000

19,72000

10,15000

10,15000

10,15000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

29,87000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,87000

Rend.: 1,000

5,01 €

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric

7,29000

29,87 €

Preu €

Preu €

Unitats
Materials:
BBBAE001

7,29000

27,01000

Subtotal...

P- 40

7,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Materials:
BBBAC013

19,72000

27,01000

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de
forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser
vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Peó

19,72000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

19,72000

1,000

x

5,01000 =
Subtotal...

Parcial

Import

5,01000
5,01000

5,01000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,01000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,01000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 41

HBBAF004

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

h

Peó

40,64 €

19,72000 =

1,000 /R x

Subtotal...
Materials:
BBBAD004

u

BBBAF004

u

Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda
indicativa d'advertència, amb el text en negre sobre fons
groc, de forma rectangular, amb el cantell negre, costat
major 41 cm, per ésser vist fins 12 m
Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre
sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre,
costat major 41 cm, per ésser vista fins 12 m

u

HBC12300

h

12,06000 =

12,06000

1,000

x

8,86000 =

8,86000

u

Con d'abalisament de plàstic reflector de 50 cm d'alçària, per
a 2 usos

COST EXECUCIÓ MATERIAL

40,64000

Rend.: 1,000
Preu €
19,72000 =

0,020 /R x

1,000

8,91000 =

x

Subtotal...

P- 43

u

HBC16632

h

0,39440
0,39440

0,39440

8,91000
8,91000

8,91000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,30440

Rend.: 1,000

0,020 /R x

6,32 €

Preu €
19,72000 =
Subtotal...

Materials:

9,30 €
Import

9,30440

Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta
de 70 cm d'alçària i clavada

Peó

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

20,92000

40,64000

Subtotal...
Materials:
BBC12302

20,92000

19,72000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Peó

19,72000

x

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

Import

19,72000

1,000

Subtotal...

P- 42

Parcial

Parcial

Import

0,39440
0,39440

0,39440
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
BBC16600

UA
u

DESCRIPCIÓ
Piqueta d'abalissament amb peça reflectora d'una cara de
40 cm d'alçària

PREU
1,000

5,93000 =

x

Subtotal...

P- 44

m

HBC19081

h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,32440

Rend.: 1,000

1,53 €

Preu €
19,72000 =

0,065 /R x

Subtotal...

1,28180

m

Cinta d'abalisament

1,000

x

0,15000 =

0,15000

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 400 S, de límit elàstic >= 400 N/mm2

0,120

x

0,82410 =

0,09889

m

HBC1KJ00

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,53069

Rend.: 1,000

5,72 €

Preu €
19,72000 =

0,060 /R x

Subtotal...
Materials:
BBC1KJ04

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària,
per a 4 usos

0,400

11,35000 =

x

Subtotal...

HBC1N671

u

0,24889

1,53069

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i
amb el desmuntatge inclòs

Peó

0,24889

1,28180

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
h

Import

1,28180

D0B27100

Mà d'obra:
A0132000

P- 46

Parcial

Materials:
BBC19000

Subtotal...

P- 45

5,93000

6,32440

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs

Peó

5,93000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

5,93000

Parcial

Import

1,18320
1,18320

1,18320

4,54000
4,54000

4,54000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

5,72320

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,72320

Rend.: 1,000

Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el
desmuntatge inclòs
Unitats

Preu €

16,97 €

Parcial

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI
Mà d'obra:
A0132000

UA

DESCRIPCIÓ

h

Peó

PREU
19,72000 =

0,150 /R x

Subtotal...
Materials:
BBC1N670

u

Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust
luminescent d'alçària 0,7 m

1,000

14,01000 =

x

Subtotal...

P- 47

u

HM31161J

2,95800
14,01000
14,01000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

16,96800

Rend.: 1,000

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

44,48 €

Preu €

Parcial

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...
u

BMY31000

u

Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat
Part proporcional d'elements especials per a extintors

x

35,76000 =

35,76000

1,000

x

0,27000 =

0,27000

8,45000

36,03000

44,48000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

44,48000

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

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

36,03000

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Rend.: 1,000

1,000

251,89 €

Preu €

Unitats
Materials:
BQU1531A

8,45000

1,000

Subtotal...

HQU1531A

14,01000

16,96800

Mà d'obra:
A012M000

Materials:
BM311611

2,95800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats

P- 48

2,95800

x

251,89000 =

Parcial
251,89000

Import
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

P- 49

HQU1A50A

251,89000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

251,89000

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

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

175,68 €

Preu €

1,000

175,68000 =

x

Subtotal...

P- 50

HQU1H53A

Import

175,68000

175,68000

175,68000

175,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

175,68000

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

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

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Rend.: 1,000

1,000

164,48 €

Preu €

Unitats
Materials:
BQU1H53A

251,89000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BQU1A50A

251,89000

x

164,48000 =

Subtotal...

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Parcial

Import

164,48000

164,48000

164,48000

164,48000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 51

CODI

UA

u

HQU22301

PREU

DESCRIPCIÓ
COST EXECUCIÓ MATERIAL

164,48000

Rend.: 1,000

59,36 €

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

h

Peó

19,72000 =

0,250 /R x

Subtotal...
Materials:
BQU22303

u

Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior,
de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 usos

1,000

54,43000 =

x

Subtotal...

P- 52

u

HQU25701

h

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

u

HQU27502

h

19,72000 =

0,250

78,33000 =

x

u

Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos

54,43000

Parcial

Import

2,95800
2,95800

2,95800

19,58250
19,58250

19,58250

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

22,54050

COST EXECUCIÓ MATERIAL

22,54050

Rend.: 1,000

19,01 €

Preu €

0,350 /R x

19,72000 =
Subtotal...

Materials:
BQU27500

54,43000

22,54 €

Preu €

0,150 /R x

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs

Peó

54,43000

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

4,93000

59,36000

Subtotal...

P- 53

4,93000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Materials:
BQU25700

4,93000

59,36000

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

Peó

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

Parcial

0,250

x

48,44000 =
Subtotal...

Parcial

Import

6,90200
6,90200

6,90200

12,11000
12,11000

12,11000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 54

CODI

UA

u

HQU2AF02

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

19,01200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

19,01200

Rend.: 1,000

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs

Preu €

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

h

Peó

120,26 €

19,72000 =

0,350 /R x

Subtotal...
Materials:
BQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos

1,000

113,36000 =

x

Subtotal...

P- 55

u

HQU2E001

h

u

Forn microones, per a 2 usos

u

HQU2GF01

h

Preu €
20,49000 =

0,050 /R x

1,000

88,42000 =

x

u

Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

113,36000

Parcial

Import

1,02450
1,02450

1,02450

88,42000
88,42000

88,42000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

89,44450

COST EXECUCIÓ MATERIAL

89,44450

Rend.: 1,000

55,65 €

Preu €

0,100 /R x

19,72000 =
Subtotal...

Materials:
BQU2GF00

113,36000

89,44 €

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs

Peó

113,36000

Rend.: 1,000

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

6,90200

120,26200

Subtotal...

P- 56

6,90200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...
Materials:
BQU2E002

6,90200

120,26200

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs

Manobre especialista

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0130000

Parcial

1,000

x

53,68000 =

Parcial

Import

1,97200
1,97200
53,68000

1,97200
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

UA

PREU

DESCRIPCIÓ
Subtotal...

P- 57

u

HQU2P001

h

55,65200

COST EXECUCIÓ MATERIAL

55,65200

Rend.: 1,000

1,95 €

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs

Peó

Preu €
19,72000 =

0,050 /R x

Subtotal...
Materials:
BQZ1P000

u

Penja-robes per a dutxa

1,000

0,96000 =

x

Subtotal...

P- 58

u

HQUA1100

u

u

HQUA2100

u

0,98600

0,96000
0,96000

Rend.: 1,000

0,96000

116,41 €

Preu €

1,000

116,41000 =

x

Parcial

Import

116,41000
116,41000

116,41000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

116,41000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

116,41000

Rend.: 1,000

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

0,98600

1,94600

1,000

115,71 €

Preu €

Unitats
Materials:
BQUA2100

0,98600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 59

Import

1,94600

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BQUA1100

53,68000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Mà d'obra:
A0132000

53,68000

x

115,71000 =
Subtotal...

Parcial

Import

115,71000
115,71000

115,71000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

P- 60

CODI

UA

u

HQUA3100

PREU

DESCRIPCIÓ

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

115,71000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

115,71000

Rend.: 1,000

77,13 €

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

Preu €

Unitats
Materials:
BQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el
contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

1,000

77,13000 =

x

Subtotal...

P- 61

u

HQUAAAA0

u

u

HQUACCJ0

u

Rend.: 1,000
Preu €

1,000

195,77000 =

x

Parcial

195,77 €
Import

195,77000
195,77000

195,77000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

195,77000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

195,77000

Rend.: 1,000

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm

77,13000

77,13000

Preu €

Unitats
Materials:
BQUACCJ0

77,13000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal...

P- 62

77,13000

77,13000

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

Unitats
Materials:
BQUAAAA0

Parcial

1,000

x

20,88000 =
Subtotal...

Parcial

20,88 €
Import

20,88000
20,88000

20,88000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

20,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

20,88000
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PARTIDES D'OBRA
NÚM

CODI

P- 63

HQUAM000

UA
u

PREU

DESCRIPCIÓ
Rend.: 1,000

Reconeixement mèdic

Preu €

Unitats
Materials:
BQUAM000

u

Reconeixement mèdic

1,000

x

34,88000 =
Subtotal...

Parcial

34,88 €
Import

34,88000
34,88000

34,88000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES 0,00%

34,88000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

34,88000

Pressupost
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PRESSUPOST
OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES

CAPÍTOL

01

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM. CODI

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

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)

7,50

8,000

60,00

2

H1421110

u

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)

5,91

8,000

47,28

3

H142AC60

u

Pantalla facial per a soldadura elèctrica , amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 3)

8,39

2,000

16,78

4

H142CD70

u

Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 4)

13,10

2,000

26,20

5

H1431101

u

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 5)

0,27

50,000

13,50

6

H1433115

u

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 6)

15,65

2,000

31,30

7

H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136 (P - 7)

13,10

15,000

196,50

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 (P - 8)

2,46

8,000

19,68

9

H1459630

u

Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 9)

6,23

8,000

49,84

10 H145B002

u

Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 10)

5,90

8,000

47,20

11 H145K153

u

Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beige, tensió màxima 500 V, homologats
segons UNE-EN 420 (P - 11)

21,75

5,000

108,75

12 H1461110

u

Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 12)

5,51

8,000

44,08

13 H1465275

u

Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 13)

23,02

8,000

184,16

14 H146J364

u

Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 14)

2,45

8,000

19,60

15 H147N000

u

Faixa de protecció dorsolumbar (P - 15)

23,33

8,000

186,64

16 H1481242

u

Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,

22,56

8,000

180,48

Euro
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PRESSUPOST
homologada segons UNE-EN 340 (P - 16)
17 H1482222

u

Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 17)

9,31

8,000

74,48

18 H1484110

u

Samarreta de treball, de cotó (P - 18)

2,90

8,000

23,20

19 H1485800

u

Armilla reflectant amb tires reflectores a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 19)

18,96

8,000

151,68

20 H1486241

u

Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material
aïllant, butxaques exteriors (P - 20)

30,52

1,000

30,52

21 H1487350

u

Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 21)

5,41

8,000

43,28

22 H1488580

u

Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 22)

15,59

2,000

31,18

23 H148D900

u

Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN
471 (P - 23)

22,26

6,000

133,56

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES

CAPÍTOL

02

SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA

NUM. CODI

1.719,89

01.01

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

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 - 24)

12,90

70,000

903,00

2

H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de
servei i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

5,41

10,000

54,10

3

H1534001

u

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diametre, amb desmuntatge inclòs (P - 26)

0,23

100,000

23,00

4

H6452131

m

Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals
de tub d'acer galvanitzat collocats cada 3 m sobre daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

33,50

80,000

2.680,00

5

HB2C1000

m

Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 32)

127,54

6,000

765,24

6

HBA31011

m2

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura
reflectora, amb màquina d'accionament manual (P - 33)

20,74

5,000

103,70

7

HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista (P - 34)

10,64

6,000

63,84

8

HBB21301

u

Placa amb pintura reflectora de 90x90 cm, per a senyals de
trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

116,28

2,000

232,56

9

HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

33,58

7,000

235,06

10 HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

32,65

7,000

228,55
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11 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins
12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

27,01

4,000

108,04

12 HBBAC013

u

Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ésser vista fins
25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

29,87

2,000

59,74

13 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o
pupitre de control elèctric, adherit (P - 40)

5,01

2,000

10,02

14 HBBAF004

u

Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

40,64

6,000

243,84

15 HBC12300

u

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària (P - 42)

9,30

20,000

186,00

16 HBC16632

u

Peça reflectora d'una cara de 40 cm d'alçària amb piqueta de 70
cm d'alçària i clavada (P - 43)

6,32

25,000

158,00

17 HBC19081

m

Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 44)

1,53

500,000

765,00

18 HBC1KJ00

m

Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 45)

5,72

30,000

171,60

19 HBC1N671

u

Fita de perímetre circular de diàmetre 60 mm i fust luminescent
d'alçària 0,7 m, fixada sobre calçada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 46)

16,97

10,000

169,70

20 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 - 47)

44,48

3,000

133,44

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES

CAPÍTOL

03

IMPLANTACIÓ PERSONAL DE L'OBRA

NUM. CODI

7.294,43

01.02

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H15Z1001

h

Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 27)

41,52

15,000

622,80

2

H16F1005

u

Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P 29)

21,80

2,000

43,60

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 - 48)

251,89

6,000

1.511,34

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 - 49)

175,68

6,000

1.054,08

5

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

164,48

6,000

986,88
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taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 50)
6

HQU22301

u

Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

59,36

8,000

474,88

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 - 52)

22,54

2,000

45,08

8

HQU27502

u

Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 53)

19,01

2,000

38,02

9

HQU2AF02

u

Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 54)

120,26

1,000

120,26

10 HQU2E001

u

Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 55)

89,44

1,000

89,44

11 HQU2GF01

u

Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 56)

55,65

1,000

55,65

12 HQU2P001

u

Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 57)

1,95

1,000

1,95

13 HQUA1100

u

Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 58)

116,41

1,000

116,41

14 HQUA2100

u

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 59)

115,71

2,000

231,42

15 HQUA3100

u

Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 60)

77,13

1,000

77,13

16 HQUAAAA0

u

Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament (P 61)

195,77

1,000

195,77

17 HQUACCJ0

u

Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 62)

20,88

2,000

41,76

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES

CAPÍTOL

04

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

NUM. CODI

5.706,47

01.03

UA

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

H16F1004

h

Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 28)

19,72

16,000

315,52

2

H16F3000

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 30)

24,24

6,000

145,44

TOTAL

CAPÍTOL

OBRA

01

CAPÍTOL

05

NUM. CODI
1

HQUAM000

TOTAL

CAPÍTOL

460,96

01.04

UA
u

PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT EDAR DUESAIGÜES
DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL

DESCRIPCIÓ

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

Reconeixement mèdic (P - 63)

34,88

20,000

697,60

01.05

697,60

Euro

Resum de pressupost
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RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.:

Import

NIVELL 2: CAPÍTOL
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Capítol
Obra

1

01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
SISTEMES DE PROTECCIÓ COLLECTIVA
IMPLANTACIÓ PERSONAL DE L'OBRA
DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
DESPESES CONTROL SALUT PERSONAL
Pressupost Seguretat i Salut EDAR Duesaigües

1.719,89
7.294,43
5.706,47
460,96
697,60
15.879,35
15.879,35

Import

NIVELL 1: OBRA
Obra

01

Pressupost Seguretat i Salut EDAR Duesaigües

15.879,35
15.879,35

Euro

Últim full
Pressupost de Seguretat i Salut

Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp)
Pressupost de Seguretat i Salut. Últim full

ÚLTIM FULL
PROJECTE CONSTRUCTIU: “Projecte de l’EDAR i col·lectors en alta del nucli
urbà de Duesaigües (Baix Camp)”.
PRESSUPOST DESTINAT A SEGURETAT I SALUT ............................ 15.879,35 €
El total del pressupost destinat a Seguretat i Salut pel projecte constructiu de l’EDAR i
col·lectors en alta del nucli urbà de Duesaigües (Baix Camp) ascendeix a la quantitat de:
QUINZE MIL VUIT-CENTS SETANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC
CÈNTIMS (15.879,35 €)

Barcelona, juny de 2011
L’autor del projecte:

Arnau Torra Trepat

