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1. Introducció i objectius 

Per a realitzar un bon projecte és imprescindible estudiar prèviament la zona objecte d’anàlisi 

Cal conèixer els condicionants físics de la zona on es realitzarà l’obra així com els condicionants 

administratius que poden afectar al present projecte. L’existència d’estudis previs ens poden 

servir per a orientar i redactar un projecte més detallat, especialment al que fa referència al 

sistema d’abocament d’aigües i residuals i al sistema de sanejament.  

El present annex descriu els antecedents tècnics i el marc legal establert a Catalunya en temes 

de sanejament i depuració d’aigües residuals que afecten a la zona d’actuació del present 

projecte.  

2. Àmbit d’actuació: Vilaverd 

2.1. Situació geogràfica 

El municipi de Vilaverd pertany a la comarca de la Conca de Barberà. Vilaverd es troba a la part 

meridional d’aquesta comarca i està situat a l’entrada de l’estret de la Riba, que comunica la 

Conca amb l’Alt Camp. 

El terme municipal té una extensió de 12,62 km² amb una població de 504 habitants i una 

densitat de 39,94 hab/Ha (l’any 2011 segons dades de l’Idescat). El terme limita amb el 

municipi de Montblanc pel nord, i pel sud amb el municipi de la Riba. 

2.2.  Comunicacions 

Al nucli urbà s’hi accedeix per la carretera local C-240a que uneix la Riba amb Vilaverd, així 

com la carretera C-14 que va de Salou a Montblanc i que és d’àmbit comarcal. 

Les vies de comunicació existents a Vilaverd són les següents: 

- C-14: Carretera de Salou (Tarragonès) a Adrall (Alt Urgell). Aquesta carretera circula 

per l’oest del nucli urbà i està considerada d’ús comarcal. 

- C-240a: En el seu pas per Vilaverd s’ha conservat com a carretera secundària, mentre 

que en altres trams s’ha substituït per la C-14. Actualment connecta Vilaverd amb 

Montblanc i amb La Riba. 

Aquestes carreteres permeten el flux de mobilitat de Vilaverd amb les principals destinacions 

de l’àrea central del Camp de Tarragona, destaca la connexió, mitjançant la C-14, amb Reus, 

Montblanc, Alcover, la Selva del Camp. Amb altres carreteres de nivell local que pendent de la 

C-14 també es pot arribar a nuclis com Valls i Tarragona. 

L’aeroport de Reus està a 25,6km de Vilaverd i l’estació del Camp de Tarragona de l’AVE a 

20,5km. La línia ferroviària de mitja distància de RENFE Barcelona-Reus-Tarragona-Lleida 

travessa el poble de Vilaverd per la meitat. 
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2.3. Orografia i hidrologia 

Vilaverd es troba al sud de la cubeta que forma la Conca de Barberà, just a l’entrada de l’estret 

de la Riba. A l’est té la Serra de Prades i a l’oest la Serres de les Guixeres. Així doncs, Vilaverd 

està encaixonada per l’est i per l’oest, i està oberta cap al nord cap a la Conca de Barberà. 

Vilaverd està situat a la riba del riu Francolí, riu que discorre en mig de les dues formacions 

muntanyoses existents. El riu Francolí passa per l’est del nucli urbà formant l’estret de la Riba. 

Aquest pas natural permet la comunicació entre les regions de més al sud, localment entre la 

Conca de Barberà i Baix Camp, i a nivell regional entre Lleida, Tarragona i Girona.  

A part del riu Francolí, existeixen nombroses rieres i torrents que baixen dels contraforts 

muntanyosos, en  direcció est-oest i en direcció oest-est, per unir-se al curs principal. Alguns 

exemples són el Barranc de la Braella, el Barranc de la Font de Balustres, el Barranc de les 

Fontetes, el Barranc de la Roca estelada, el Barranc del Salt de les Bigues... A l’alçada de 

Vilaverd el riu Brugent s’uneix al Francolí. 

3. Marc normatiu 

3.1. Directiva Marc de l’Aigua (DMA)(1) 

La directiva Marc de l’Aigua (2006/60/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, del 20 de juliol, per 

l’article 129 de la Llei 62/2003, del 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de 

l’ordre social (BOE núm. 313, del 31 de desembre de 2003). 

3.1.1. Principis Bàsics de la DMA 

La DMA es basa en dos grans punts: la Protecció d’aigües i les Mesures necessàries.  

- 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. 

 

- 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: 
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• 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 a 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. 

 

- Valors límits 

La normativa fixa els següents valors per a l’efluent tractat: 

Paràmetre Valor 

��� (mg/l) <125 
���	���	
 (mg/l) <35 
���� <25 
Nitrogen total (mg/l) <15 
	 (mg/l) <2 

Taula1. Exigències de qualitat pels abocaments d’aigua 

3.2. Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU 2005)(2) 

El programa de sanejament d’aigúes residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) 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 coma  objecte la definició de 

totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l’és domèstic de 

l’aigua, que permetin l’assoliment dels objectius de qualitat de l’aigua. 

El PSARU 2005 s’emmarca entre la Directiva 91/272/CEE sobre el tractament d’aigües residuals 

urbanes, i la Directiva 2000(60/CE, per la qual s’estableix un marc comunitari d’actuació en 

l’àmbit de la política d’aigües, adreçada a la protecció de les aigües i que pretén aconseguir 

abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials, mitjançant el 

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

3.2.1. Línies 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. 
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3.2.2. Mesures 

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

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

llistes on s’han tingut en consideració les dades obtingudes a partir de la recent edició del 

document IMPRESS d’assoliment d’objectius de qualitat de masses d’aigua i risc 

d’incompliment de la Directiva 2000(60/CE, i també noves consideracions respecte de la 

capacitat de l’Agència d’inversió en casos on no hi té competència (cas d’urbanitzacions, tant 

residencials com industrials). 

3.3. Marc d’actuació 

3.3.1. 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 establer 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 públic1 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 competència, l’organització i el funcionament de l’Administració hidràulica a 

Catalunya [...]”. Així doncs, les competències assumides per l’ACA són resumidament: 

- 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 dels aigües en general. 

- L’ordenació dels serveis d’abastament en alta i de sanejament. 

 

 

______________________ 

1. La Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat especifica que 

l’Administració de l’Estat pot servir-se com ens instrumental d’Organismes Públics, que es divideixen en Organismes 

Autònoms i Entitats Públiques Empresarials. La diferència fonamental és que les entitats empresarials (o de dret públic) 

es regeixen en part pel Dret Mercantil. (6) 
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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 els Pla de Gestió de les 

conques hidrogràfiques internes, que constitueixen el Districte de Conca Hidrogràfica o Fluvial 

de Catalunya. 

3.3.2. Marc socioeconòmic. 

Les conques internes de Catalunya es caracteritzen per incloure els rius que neixen a Catalunya 

i que desemboquen a la Mediterrània, on aquests únicament circulen per territori català i en 

cas de desembocar en un altre riu aquest no sigui cap llera intercomunitària. 

 

Figura 1. Delimitació de la Demarcació Hidrogràfica de les conques internes de Catalunya, i de les conques 

hidrogràfiques intercomunitàries de Catalunya. Font: Document IMPRESS.  

Inclou les conques dels rius Llobregat, Ter, Muga, Daró, Fluvià, Francolí, Foix, Besós, 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.  
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Aquestes conques ocupen una superfície de 16.600 km, 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: Besós-Maresme, Llobregat, Anoia, Garraf-Foix); Sistema 

Sud i Sistema Baix Ebre-Montsià. 

3.3.3. 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. 

 

SERVEIS 
AGENTS QUE INTERVENEN EN LA PRESTACIÓ 

DEL SERVEI 

SUBMINISTRAMENT 

ALTA 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
- Operadors en alta públics i privats 

BAIXA 
- Municipis amb gestió directa del servei 
- Municipis amb gestió indirecte del servei (Op. 
Privats) 

SANEJAMENT 

ALTA 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Administracions Actuants 

BAIXA 
- Municipis amb gestió directa del servei 
- Municipis amb gestió indirecte del servei (Op. 
Privats) 

REGADIU 
ALTA - Comunitats de Regants 
BAIXA - Parcel·les 

PROTECCIÓ I 
CONTROL DEL MEDI 

SUPERFICIALS 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

SUBTERRÀNIES 
- Agència Catalana de l’Aigua 
- Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 
- Comunitats d’Usuaris (per a usos industrials) 

Taula 2. Quadre resum marc Institucional. Font: Document IMPRESS.  

 

4.   Anàlisi de la situació actual 

Catalunya té una superfície de 32.108 km² i una població de 7.539.618 habitants, segons dades 

de l’idescat de l’any 2011, distribuïda en un 92 % a les conques internes de Catalunya y el 8% 

restant a les conques catalanes de l’Ebre. Aquesta població està altament concentrada a les 
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ciutats de Barcelona, l’Hospitalet, Badalona, Terrassa, Sabadell, Tarragona i Lleida, on hi habita 

el 40% de la població total de Catalunya(4).  

 

Figura 2. Mapa de Catalunya amb detall de situació de les obres. Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. 

4.1. Estat de les masses d’aigua(5) 

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, d’entre els que destaca 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 facilitat una línia de treball per acomplir amb els requisits de la 

DMA  a l’any horitzó 2015. 

El programa PSARU 2005 promou el desenvolupament d’una xara eficient d’EDARs que 

satisfaci les exigències de la DMA en els temes de sanejament i abocaments d’aigües residuals 

al territori. 
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Figura 3. EDARS a Catalunya (2008). Font: ACA 

5. Gestió de les infraestructures de sanejament 

Hi ha diferents agents que proporcionen els fons de 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 relaciones 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’altre 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 (Fonts de Cohesió i Feder) i els Pressupostos Generals de l’Estat. 

 

- El Govern Autonòmic (Generalitat de Catalunya) concedeix fons mitjançant els 

Departament 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. 
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Com que l’administració hidràulica de Catalunya exerceix les competències en matèria de 

sanejament en alta 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

 
2. 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 parts dels nuclis, que formen un 

sistema de sanejament i els condueix fins a l’estació depuradora d’aigües residuals. 

Sanejament en baixa: tot el que no forma part d‘un sistema de sanejament en alta. 
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1. Introducció 

El present annex consisteix en la definició de la topografia de la zona on es construirà l’EDAR 

de Vilaverd. 

La realització d’un bon estudi topogràfic de la zona és de vital importància per a la construcció 

d’una EDAR. Donat que aquest projecte es realitza com a treball acadèmic i no es disposa dels 

medis necessaris per a poder realitzar un aixecament topogràfic adient s’utilitzaran recursos 

proveïts per les institucions competents com l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i l’Institut 

Geològic de Catalunya (IGC). 

2. Plànols 

A continuació es facilita el plànol topogràfic que s’ha utilitzat per a la redacció d’aquest 

projecte. Donat que el plànol d’escala 1:1000 del municipi de Vilaverd no està disponible s’ha 

treballat amb el d’escala 1:5000.  
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APÈNDIX 1: PLÀNOL TOPOGRÀFIC 1:5000 



TĉTOL DEL PROJECTE
NOM DEL PLêNOL:
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ESCALES PLêNOL NĐM.

FULL...1.....DE.2....

NOM FITXER:

DATA:

722-PRO-CA-5847PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'EDAR DE VILAVERD (CONCA DE BARBERê)

AUTORA DEL PROJECTE

SANDRA MOLLET TORRELLA

TOPOGRAFIC 1:5000

AGOST 2012

Top.dwg

00

1:5000

0 m 50 m 100 m

TUTOR DEL PROJECTE

CARLES LABRA¤A DE MIGUEL



TĉTOL DEL PROJECTE
NOM DEL PLêNOL:
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ESCALES PLêNOL NĐM.
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NOM FITXER:

DATA:
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AUTORA DEL PROJECTE

SANDRA MOLLET TORRELLA

TOPOGRAFIC 1:5000

AGOST 2012
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TUTOR DEL PROJECTE
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1. Introducció i objectius 

El present annex descriu el marc geològic i geotècnic en que es troba la zona on es realitzarà la 

EDAR. Es descriuran els materials que afloren al voltant de la parcel.la on es preveu construir la 

nova EDAR.  

És objecte del present annex descriure 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. Al tractar-se d’un treball final de carrera i al no 

disposar dels mitjans econòmics ni materials per a poder dur a terme un estudi exhaustiu es 

prendran les dades d’altres projectes pròxims o similars. 

Abans d’iniciar l’obra caldrà doncs realitzar un estudi geotècnic complert per a confirmar les 

hipòtesis fetes en aquest annex i extreure tota la informació necessària per a la realització del 

projecte. 

S’ha d’obtenir informació de: 

- Característiques geològico-tècniques de les zones afectades pel projecte. 

- Característiques dels sòls existents. 

- Característiques hidrogeològiques. 

- Excavabilitat de la zona d’estudi. 

- Estabilitat dels talussos d’excavació. 

- Possibilitat d’aprofitament dels materials d’excavació. 

- Acotar les zones properes problemàtiques. 

La documentació consultada per a la redacció d’aquest annex ha estat obtinguda de l’Institut 

Cartogràfica de Catalunya (ICC) i l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME) 

2. Marc geològic 

2.1. Entorn de Vilaverd 

La Conca de Barberà és geològicament una gran fosa envoltada pels rius Francolí i Anguera al 

marge meridional de la Depressió Central Catalana.  

A la zona oest aquesta fosa té caràcter tectònic a causa de la falla que envolta els estats 

Triàsics (amb abundant quantitat de roques calcàries) i els esquistos paleozoics de les 

muntanyes de Prades (1201 metres d’alçada) i de la serra de Miramar (895 metres), que 

separen els gresos, els guixos i les marques oligocèniques. 

Per la zona est es troben les muntanyes de Sant Miquel de Montclar (946 metres) i la serra del 

Cogulló (895 metres). Per l’altra banda de l’excavació realitzada per aquest riu es troben les 

muntanyes de Castell de Queral i de Brufaganya (851 metres), que limiten amb la comarca de 
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l’Anoia. En la frontera nord de la comarca amb la Segarra, l’Urgell i Les Garrigues es troba la 

graderia erosionada per l’acció regressiva del Francolí i del riu Anguera. 

 

S’annexa un mapa geològic de la comarca de la Conca de Barberà on es pot observar la 

localització dels materials Trifàsics (formats fa uns 225 milions d’anys) de guixos (en color 

violeta), gresos (en colors ataronjats) i materials Oligocens ( formats fa 25 milions d’anys, de 

colors verdosos).  

Figura 1. Mapa geològic de la Conca de Barberà 

2.2. Geologia de la zona de projecte 

El municipi de Vilaverd es troba a la depressió del Francolí, entre les muntanyes de Prades i la 

serra de Miramar, situat al marge sud-est de la depressió de l’Ebre. 

Aquestes formacions rocoses doncs, són conseqüència del xoc entre les plaques europea i 

ibèrica, que es produí a finals del Cretàcic, i que va formar els Pirineus i les serralades costeres 

catalanes, etc. En aquestes condicions es va formar una depressió de caràcter endorreic, entre 

els relleus dels sistemes muntanyosos, que va quedar aïllada tan de l’oceà Atlàntic com del 

Mar mediterrani, en la que es van anar disposant sediments en un ambient lacustre, des dels 

inicis de l’Eocè superior. 
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Durant el període que va de l’Oligocè cap al Miocè als marges de la depressió de l’Ebre es van 

produir dipòsits fluvials que van mobilitzar els productes de l’erosió dels vessants dels Pirineus 

i del Sistema Ibèric, mentre que a la zona central es van generar llacunes someres, on es van 

dipositar roques calcàries i períodes àrids. Malgrat aquesta acumulació de material, la conca 

no es va colmatar, sinó que es van produir fenòmens de subsidència, que van fer que el sòcol 

s’enfonsés. 

Cap al Pliocè, l’Ebre es va obrir cap al mar mediterrani, originant tota una sèrie de xarxa de 

drenatge que va començar a erosionar les roques dipositades en l’anterior període endorreic. 

Segons Julivert (1995), la Serra de Miramar és una cadena de plecs, que enllaça amb el Bloc de 

Gaià al nord-est, i que envolta la Serra de Prades al sud-oest, i que funcionen com un 

avantpaís, juntament amb la conca sedimentària de l’Ebre. La serra de Miramar, amb la 

depressió de Reus-Valls, està limitada per una falla, tapada pels materials quaternaris, que 

posa en contacte el Paleozoic amb el Mesozoic. El límit de la serra amb la conca de l’Ebre es 

dóna per una discontinuïtat al nord-est de la Cabra del Camp, i per un encavalcament situat al 

nord-est d’aquesta població. 

Els materials terciaris de la Depressió de l’Ebre es poden dividir en les següents formacions (de 

més antic a més modern): la formació de Mediona i la formació Orpí (1978), i per sobre 

d’aquesta, el complex Ulldemolins i la formació Morera, que formen el grup de Cornudella 

(Colombo, 1980, 1986) 

El grup de Cornudella tal com el descriu Ortí (2005), ocupa la part meridional de la depressió 

de Vilaverd que s’estén per l’estret de la Riba, al sud i la vila de Montblanc al nord. Aquest grup 

presenta un gruix pròxim als 250m i abrasa; una formació carbonatada d’origen lacustre a la 

base d’uns 30m de potència i una formació lutítico-guixosa vermella, al sostre d’uns 200m de 

guix. Gran part d’aquesta última formació està formada per una conjunt evaporític en el que es 

distingeixen dues unitats: els guixos de Vilaverd (unitat inferior) i el guixod de Lilla (unitat 

superior). Segons Julivert (1954) entre La Riba i l’Espluga de Francolí es pot obtenir un bon tall 

amb tota la sèrie estratigràfica en la que trobem la següent successió: 

Arenisques i marges 125m 

Margues vermelles amb intercalacions 
detrítiques 

350m 

Calcàries i margues rosades 60m 
Calcàries grises 60m 
Calcàries amb nòduls silicis 20m 
Margues barrejades amb guixos 35m 
Guixos 15m 
Margues vermelles amb guix 100m 
Margues vermelles i barrejades amb 
intercalacions calcàries 

100m 

Taula 1. Sèrie estratigràfica de la zona de Vilaverd 

A continuació es mostren els mapes geològics que proporciona l’ICC: 
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Figura 2. Mapa geològic i topogràfic de Vilaverd 1:5000. Font: ICC 

 

Figura 3. Mapa geològic de Vilaverd 1:5000. Font: ICC 
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Figura 4. Llegenda geològica 

3. Caracterització geotècnica 

La geotècnia de la zona de projecte és una àrea de gran importància dintre de qualsevol 

projecte d’enginyeria civil. Per al càlcul de cimentacions, murs o talussos es fonamental 

disposar d’un estudi acurat de les propietats i paràmetres dels sòls. 

A la figura següent es mostren uns extractes dels fulls 42 i 34 de l’IGME: 

 

Figura 5. Condicions constructives de la zona de Vilaverd. Font: IGME 

Es pot veure que Vilaverd pertany a la regió I, corresponent a la depressió de l’Ebre, a l’àrea 2, 

és a dir, formes de relleu moderades. Segons la llegenda corresponent a aquest mapa, aquesta 

zona inclou terrenys de litologia diversa, amb morfologia variada i erosió superficial activa. 
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Es tracta d’un terreny estable en condicions naturals. En general es tracta de terrenys 

impermeables i carents d’aqüifers d’interès, encara que existeixen diferències de permeabilitat 

que dónen lloc a aqüífers aillats.  

Té capacitat de càrrega mitja amb assentaments mesurats.  

Comparant aquest sòl amb d’altres de similars característiques s’aproximen les 

característiques geotècniques del sòl: 

Paràmetres geotècnics Valors 

Densitat 1,7 T/m3 

Permeabilitat Baixa 
Angle de fregament intern 25º 
Cohesió 0,015 N/mm2 
Capacitat de càrrega admissible 0,2 N/mm2 

Taula 2. Característiques geotècniques del sòl 

4. Hidrogeologia 

El terme municipal de Vilaverd pertany a la massa d’aigua num 27 Prades-Alt Francolí, segons 

la classificació feta per l’Agència Catalana de l’Aigua. La part nord d’aquesta massa d’aigua està 

protegia per abastament i classifica com a zona sensible. Tot i així, el terme municipal de 

Vilaverd, no forma part de cap aqüífer protegit. 

Hidrogeològicament, el terme de Vilaverd està situat a la unitat de l’oligocè lacustre de la 

Segarra. 

La conca del Francolí està classificada per l’Agència Catalana de l’Aigua en dues categories en 

funció de les seves característiques: 

- Conca Alta del Francolí, fins a la Riba i torrents del Puig i Vallmoll, que s’assimila a la 

categoria de rius mediterranis de cabal variable. 

- Conca del Brugent, tram alt de la Glorieta fins a Alcover i tram baix del Francolí des de 

la Riba, que s’assimila a la categoria de rius de zona baixa mediterrània d’influència 

càrstica. 

5. Nivell freàtic 

Sent aquest un treball acadèmic, com ja s’ha comentat abans, no es disposa dels mitjans 

necessaris per a realitzar alguns dels estudis i per això ens disposem a extreure la informació a 

partir de la bibliografia ja existent. 

Sobre el nivell freàtic no s’han pogut trobar dades de suficient rellevància. El Mapa d’Àrees 

Hidrogeològiques de Catalunya que proporciona l’ICC  no ens aportar gaire informació, donat 

que la seva escala, 1:250000, no té la suficient precisió per a extreure’n la informació 

necessària per a la redacció de projectes. 
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Es farà la hipòtesis de que el nivell freàtic es troba a la profunditat suficient com per a que les 

obres no es vegin afectades. Aquesta hipòtesi s’hauria de verificar abans de començar a 

construir la depuradora. 

6. Excavabilitat 

Segons la caracterització geotècnica dels materials, aquests seran excavables perfectament 

amb maquinària usualment emprada pels moviments de terres (ripper, retroexcavadora, pala 

mecànica,…) i, per tant, no es preveuen dificultats. En cas d’arribar al substrat rocós i si aquest 

tingués una duresa important pot ser necessària la utilització de maquinària de major 

potencia, com el martell picador. 

7. Talussos 

De manera conservadora s’estima que els materials que constitueixen la Terrassa al·luvial 

tenen una cohesió baixa, de manera que es poden adoptar talussos amb un pendent 2H:1V en 

les excavacions a realitzar en aquest nivell. 

8. Sismicitat 

8.1. Acceleració sísmica bàsica 

A partir del mapa contingut en la Norma de construcció sismorresistent (Part general i 

edificació NCSE-02), es dedueix que la zona d’estudi es caracteritza per una acceleració sísmica 

bàsica ab (valor característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny 

corresponen al sisme de període de retorns igual a 500 anys) igual a 0,04. 

 

Figura 6. Perillositat sísmica. Font: NCSE 
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8.2. Acceleració sísmica de càlcul 

L’acceleració sísmica de càlcul ac es defineix en l’apartat 2.2 de la Norma com: 

ac=S·ρ·ab 

On; 

ab: Acceleració sísmica bàsica definida en l’apartat 2.1. de la norma 

ρ: Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable de que s’excedeixi ac en 

el període de vida per al que es projecte la construcció, que pren els següents valors: 

- Construccions de importància normal: ρ=1,0 

- Construccions de importància especial: ρ=1,3 

S: Coeficient d’amplificació del terreny, que pren el valor de C/1.25 (al ser ab≤0,1 g). 

Sent C el coeficient del terreny que depèn del tipus de terreny d’acord amb les següents 

definicions i la taula 

− Terreny tipus I: roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de 

propagació de les ones elàstiques transversal o de cisalla vs> 750 ms 

− Terreny tipus II: roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat 

de propagació de les ones elàstiques transversal o de cisalla 750 m/s≥ vs>400 m/s 

− Terreny tipus III: sòl granular de compacitat mitja o sòl cohesiu de consistència ferma a 

molt ferma. Velocitat de propagació de les ones elàstiques transversal o de cisalla 400 

m/s≥ vs>200 m/s 

− Terreny tipus IV: sòls granulars solt o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les 

ones elàstiques transversal o de cisalla  vs≤ 200 m/s 

 

 

 

 

Taula 3. Valors del coeficient C 

A la següent figura es pot observar com el terreny de la zona d’estudi correspon a un sòl semi-

compacte, és a dir terreny tipus III (C=1,6). 

Tipus de terreny Coeficient C 

I 1,0 
II 1,3 
III 1,6 
IV 2,0 
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Figura 7. Caracterització geotècnica de Catalunya. Font: ICC 

− Classe roca: roca dura 

− Classe A: roques compactes 

− Classe B: materials semi-compactats 

− Classe C: material no cohesionat 

Segons l’article 1.2.2. Clasificación de las Construcciones, una EDAR es considera construcció 

d’importància normal, ja que un sisme pot interrompre un servei per a la col·lectivitat i causar 

un abocament incontrolat al medi receptor, ρ=1,0 

Finalment: 

ac=S·ρ·ab=1,28·1,0·0,04g=0,051g 

9. Treballs a realitzar 

Com s’ha comentat anteriorment, aquest es tracta d’un treball acadèmic, i al no poder 

realitzar els estudis necessaris les característiques geotècniques que es faran servir són 

solament aproximades. Així doncs, abans d’iniciar l’obra caldria fer un estudi geotècnic 

exhaustiu per a verificar que les hipòtesis considerades són correctes. 
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Les característiques que s’haurien d’obtenir mitjançant estudis són les següents: 

- Zona d’instal·lació del col·lector: 

• Tipus de materials on el col·lector es trobarà confinat 

• Estabilitat de les parets de les rases que s’excavaran 

• Ripabilitat del terreny 

• Reutilització dels materials 

• Agressivitat dels materials presents a la zona on es col·locaran els col·lectors 

per a definir el grau de protecció que serà necessari o el tipus de material de 

construcció a utilitzar 

- Zona d’implantació de la depuradora: 

• Tipus de materials i deformabilitats 

• Capacitat portant del terreny 

• Possible reutilització dels materials 

10. Bibliografia 

Agència catalana de l’aigua (www.aca-web.gencat.cat) 
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1. Introducció i objectius 

Per al correcte dimensionament de l’EDAR de Vilaverd és necessari conèixer el volum d’aigües 

residuals que es generen en tot el conjunt de la població, els cabals actuals i la seva evolució 

en el transcurs dels anys. 

Necessitem doncs obtenir una correcta estimació de la població prevista per l’any horitzó, que 

en projectes de depuradores d’aigües residuals s’estima en 25 anys, Així doncs, l’any horitzó 

d’aquest projecte és l’any 2037. 

L’objectiu d’aquest annex és l’obtenció de la població futura per poder així definir les bases de 

dimensionament i de disseny de l’EDAR de Vilaverd.  

2. Població de disseny 

2.1. Càlcul del creixement esperat 

Segons dades obtingudes per l’ajuntament de Vilaverd, el nombre d’habitants actuals és de 

504 sense una variació notable entre les diferents èpoques de l’any. 

Per a poder obtenir la població de disseny s’aplicarà un creixement continu estimat de la 

població en base a la fórmula: 

�� = ������� ∙ (1 + �)� 

on t és el nombre d’anys que passen i q el creixement continu esperat. 

En primer lloc, s’estudia l’evolució històrica de la població. Per això s’usen les dades 

proporcionades per l’institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 

 

 

 

 

 

Any Habitants 

1998 360 

1999 347 

2000 354 

2001 363 

2002 386 

2003 399 

2004 416 

2005 437 

2006 438 

2007 473 

2008 490 

2009 494 

2010 503 

2011 504 
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Gràfica 1. Evolució de la població de Vilaverd 

A partir d’aquestes dades podem veure que la població creix de 360 habitants (l’any 1998) fins 

a 504 habitants (l’any 2011), en 13 anys, és a dir, que té un creixement anual d’un 2,62%, 

calculat segons la fórmula: 

�� = �� ∙ (1 + �)� → 504 = 360 ∙ (1 + �)�� → � = 2,62% 

Si considerem ara l’increment de població en els últims 5 anys, podem observar que Vilaverd 

ha passat de tenir 438 habitants (l’any 2006) fins a 504 habitants (l’any 2011), és a dir, que ha 

tingut un creixement d’un 2,85%, calculat segons la fórmula: 

�� = �� ∙ (1 + �)� → 504 = 438 ∙ (1 + �)� → � = 2,85% 

Es pot comprovar que el creixement s’ha anat mantenint força constant, així doncs s’agafarà 

un creixement del 2,7%. D’aquesta manera es calcula una població futura per a l’any 2037, any 

horitzó, de la següent manera: 

�� = �� ∙ (1 + �)� → �� = 504 ∙ (1 + 0,027)�� → �� = 1008	ℎ!". 

2.2. Augment de la població pel desenvolupament dels sectors 

L’informe ambiental preliminar de l’avanç del pla d’ordenació urbanística municipal de 

Vilaverd proposa un creixement de la població basat en el desenvolupament de diversos 

sectors. 

En l’àmbit residencial, es desclassifiquen els polígons PP-1 i PP-5, i tan sols es produeix un 

creixement a partir del PP-2 (44711 m²). 
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En l’àmbit industrial es produeix un creixement mitjançant el SUD-ind-2 (14615 m²), que amb 

el SUD-ind 1 (78155 m²) i el PAU-ind 1 (35776 m²) formen part del sòl industrial especialitzat 

del nucli. El creixement residencial es concreta mitjançant la consolidació del PAU-3 (2934 m²) i 

del PAU-4 (751 m²). El creixement industrial no especialitzat es concreta en la creació del PAU-

ind 2 (7290 m²). 

El desenvolupament dels sectors residencials, suposaran un increment de 152 habitatges, dels 

quals 134 es distribuiran en sòl urbanitzable, i 18 en sòl urbà no consolidat. Així l’increment 

poblacional d’aquesta proposta és de 456 habitants, que lògicament, es reparteixen en 402 

habitants en sòl urbanitzable i 54 en sòl urbà no consolidat. 

Tot seguit es mostren les superfícies destinades a cada sector: 

 Superfície (m²) Densitat Num habitatges Num habitants 

PP-1 0 0 0 0 
PP-2 44711 30 134 402 
PP-3 0 0 0 0 
PP-5 0 0 0 0 
PP-6 0 0 0 0 
PAU-2 0 0 0 0 
PAU-3 2934 58 17 51 
PAU-4 751 13 1 3 
PAU-ind 1 35776 0 0 0 
PAU-ind 2 7290 0 0 0 
SUD-ind 1 63540 0 0 0 
SUD-ind 2 14615 0 0 0 
Total 169617  152 456 

Taula 1.Sectors urbanístics a desenvolupar  

*Es considera 3 habitants per habitatge 

D’aquestes dades veiem que es preveu un creixement de la població de 456 habitants. 

2.3. Població de disseny 

Finalment es pot observar que l’increment de població pel municipi de Vilaverd previst per 

l’any 2037 és: 

1008 + 456 = 1464 habitants 

3. Bibliografia 

Ajuntament de Vilaverd. Avabç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. Febrer 2011 

Institut d’estadística de Catalunya (IDESCAT) 

 



Annex 5 – Cabals de disseny 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 5 – CABALS DE DISSENY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 5 – Cabals de disseny 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  2 

 

ÍNDEX 

1. Introducció i objectius ........................................................................................................... 3 

2. Dotació .................................................................................................................................. 3 

2.1. Definicions generals ...................................................................................................... 3 

2.2. Dotació actual ............................................................................................................... 3 

3. Cabals de disseny .................................................................................................................. 5 

4. Bibliografia ............................................................................................................................ 6 

 



Annex 5 – Cabals de disseny 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  3 

 

1. Introducció i objectius 

Per a un correcte dimensionament d’una EDAR és important conèixer quins cabals ha de 

tractar i quina és la seva càrrega contaminant associada. S’opta per fixar un cabal màxim 

admissible com a input a la depuradora, ja que aquests paràmetres són variables en el temps. 

Per a cabals superiors al màxim es pren la hipòtesis de que la dilució dels contaminants és tal 

que no afectarà de manera significativa a la qualitat de les aigües en el punt d’abocament. 

L’objectiu d’aquest annex és obtenir els cabals de dimensionament de la EDAR, que s’han 

calculat en base a la població i dotació en l’any horitzó, així com les característiques d’aquests 

cabals respecte a les seves càrregues contaminants. 

2. Dotació 

2.1. Definicions generals 

En aquest apartat es pretén definir aquells conceptes que s’utilitzaran al llarg del projecte. 

- Cabal mig diari de disseny (���): cabal mig diari d’aigües residuals que es tracten a la 

depuradora, en temps sec (m³/dia). 

- Cabal mig horari de disseny (���): cabal mig horari d’aigües residuals que es tracten a 

la depuradora. Es calcula a partir del cabal mig diari de disseny, tal i com s’indica: 

��� = ���/14 (m³/h). 

- Cabal punta horari de disseny (��� ): màxim cabal que pot entrar a la planta 

depuradora. Es determina multiplicant el cabal mig horari pel factor punta obtingut a 

partir de la següent fórmula: 

�� = 1,15 +
2,575

����
�

 

- Cabal mínim horari de disseny (�����): mínim cabal que s’estima pot entrar a la 

planta depuradora. Es determina a partir del cabal mig horari multiplicat per un factor 

mínim de 0,5 (m³/h). 

- Cabal de dilució (��): cabal que pot entrar a la depuradora en temps de pluja, un cop 

superat el sobreeixidor d’emergència situat a la seva capçalera. Es calcula com a 5 

vegades el ��� en els trams de gravetat (m³/h). 

- Cabal admissible: cabal horari que pot tractar cada operació unitària de la planta 

depuradora (m³/h). 

2.2. Dotació actual 

L’ajuntament ens ha facilitat les dades dels cabals consumits durant els últims anys. S’ha de 

tenir en compte que no hi ha mesuradors de cabal en alta i que els valors que ens proporciona 
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l’ajuntament s’han de considerar com a poc fiables, donat que els comptadors no funcionen 

correctament degut a la poca pressió de la xarxa, i enregistren fins a la meitat del cabal real 

consumit. 

El consum de la població que s’ha extret a partir de les dades dels comptadors del municipi 

durant els anys 2005 fins al 2008 es pot veure a la següent gràfica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1.Consum d’aigua en els darrers anys  

Cal remarcar que el consum industrial de l’any 2008 significa un 10,6% en relació al consum 

total.  

També s’ha de tenir en compte el consum de la piscina municipal, que no disposa de 

comptador, el cabal anual de la piscina es pot estimar de 700m³ d’emplenat i 10 m³/dia de 

neteges i vessament que fan un total de 1620 m³/any. 

A partir d’aquestes dades podem observar que el consum és de 104 l/hab/dia. 

Estudis estadístics estableixen com a valors mitjos de 200-250 l/hab·dia als consums de països 

europeus. Comparant aquesta dada amb els valors mesurats pels comptadors es pot observar 

que les dades mesurades són poc fiables, i que, com s’ha comentat anteriorment, els 

comptadors enregistren fins a la meitat del cabal real consumit. 
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2005 16.277 
2006 19.189 
2007 20.270 
2008 19.997 
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Així doncs, es considerarà una consum de 200 l/hab·dia, valor que s’aproxima més al consum 

real1.  

3. Cabals de disseny 

A partir dels valors estimats de dotació i de la població de disseny podem obtenir el cabal de 

disseny2. 

1464	ℎ�� ∙ 200
�

ℎ�� ∙ ���
∙ 0,85 = 248880

�
���

= 10,37	"#/ℎ 

Un cop obtingut el valor  del cabal mig horari (���), 10,37 m³/h, s’obté el cabal mig diari 

(���), 248,88 m³/dia i es poden calcular els altres paràmetres prèviament definits, importants 

per al dimensionament de la EDAR. Es pot obtenir el valor del cabal punta horari multiplicant el 

cabal mig horari per el factor punta, aquest es calcula de la següent manera: 

	

�� = 1,15 +
2,575

����
�

= 1,15 +
2,575

√10,37� = 2,585 

Així doncs, es calcula el valor del cabal punta horari (���), obtenint 26,81 m³/h. El cabal de 

dilució (��) és calcula com a cinc vegades el cabal mig horari, per tant, és igual a 51,85 m³/h.  

 La taula següent resumeix els valors dels cabals a tractar: 

 

Cabals l/s m³/h m³/dia 

Cabal mig 2,88 10,37 248,88 
Cabal punta 7,45 26,81 643,44 

Cabal dilució (& ∙ '()) 14,40 51,85 1244,4 
Cabal mínim (*, & ∙ '()) 1,44 5,18 124,44 

Taula 2. Volum de cabals a tractar 

 

 

 

 

______________________ 

1. Estudis estadístics estableixen valors mitjos dels consums de diferents àrees: Estats Units (500-700 

l/hab·dia), països europeus (200-250 l/hab·dia) i Austràlia (àrea metropolitana de Sidney, 420 l/hab·dia). 

2. El llibre “Ingeniería de aguas residuales” de Metcalf & Eddy, defineix que entre el 60 i el 85 per 100 del 

consum per habitant es converteix en aigua residual. Es considerarà un valor del 85% al ser aquest el més 

desfavorable. 
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1. Introducció i objectius 

És bàsic conèixer la càrrega contaminant dels cabals a tractar per a fer un correcte 

dimensionament de la EDAR.  

La no presència d’una indústria a la zona, ni d’explotacions ramaderes importants, facilita la 

tasca de definició de les càrregues contaminants. 

2. Càrregues contaminants 

2.1. Definicions prèvies 

Per a familiaritzar-se amb la terminologia utilitzada al llarg d’aquest annex s’inclou a 

continuació la definició dels diferents paràmetres necessaris per a indicar la qualitat de les 

aigües residuals. 

- Demanda biològica d’oxigen (����): aquest paràmetres defineix la contaminació 

orgànica de les aigües residuals i es determina a partir del consum d’oxigen d’una 

mostra mantinguda a 20ºC i en absoluta obscuritat durant 5 dies. 

 

- Demanda química d’oxigen (���); 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 unes condicions establertes. 

 

- Sòlids totals (��): és la fracció en pes de matèria que resta com a residu de 

l’evaporació a 103-105 ºC d’una aigua residual. Aquests sòlids es poden classificar en 

dues categories: 

• Sòlids suspesos (��): és la fracció en pes de sòlids totals que resten retinguts 

en fer passar l’aigua residual a tracés 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.  

• Sòlids filtrables (SF): és la fracció de sòlids totals que travessa el filtre. Els SF 

tenen dues fraccions: sòlids en suspensió col·loïdal (Scol) i sòlids en dissolució 

vertadera (��), segons si les partícules `solides tenen  una mica superior o 

inferior a 10
� µm. 

 

- Nitrogen total Kjeldahl (NTK): 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. Aquest paràmetre mesura el nitrogen capaç de ser nitrificat a nitrits i nitrats 

i, posteriorment, ser desnitrificat a nitrogen gasós. No inclou, per tant, els nitrats ni els 

nitrits. 
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- 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. 

 

- Fòsfor (P): aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats, 

actua com a nutrient sent un factor important en l’eutrofització. 

Nombre d’habitants equivalents a que ha de donar servei l’EDAR. S’entén per habitant 

equivalent (h-e) la càrrega orgànica biodegradable amb una demanda bioquímica d’oxigen de 

cinc dies (����) de 60 grams d’oxigen per dia. 

2.2. Càrregues contaminants de disseny 

Degut a la manca de recursos per poder realitzar un estudi de l’aigua residual de Vilaverd, i a 

falta d’estudis previs d’on poder extreure les dades necessàries, s’han fixat uns valors 

estàndards per als diferents paràmetres. Aquests valors s’extreuen del “Análisis y 

caracterización de los parámetros de las aguas residuales necesarias para el dimensionamiento 

de estaciones depuradores de menos de 2000 hab-eq, de Barrera, A. (1999)”. 

A la següent taula es mostren els valors de la velocitat d’emissió màssica unitària (VEMU) en 

petits municipis de Catalunya: 

 

Paràmetre VEMU (g/hab·dia) 

�� 90 
���� 60 
��� 120 
� 12 
� 3 

Taula 1. Valors de VEMU en petits municipis de Catalunya 

Partint d’aquestes dades es pot calcular la concentració de la següent manera: 

� =
���� ∙ 1000

�
 

On, 

C: concentració del contaminant (mg/l) 

VEMU: velocitat d’emissió màssica unitària (g/hab·dia) 

D: dotació d’aigua residual (l/hab·dia) 

En la següent taula es resumeixen les concentracions dels paràmetres indicadors de la qualitat 

de l’aigua: 
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Paràmetre VEMU 

(g/hab·dia) 

Concentració 

(mg/l) 

Càrrega 

contaminant 

(kg/dia) 

MES 90 450 131,76 
DBO5 60 300 87,84 
DQO 120 600 175,68 
N 12 60 17,568 
P 3 15 4,392 

Taula 2. Concentració mitja i càrregues contaminants de disseny 

2.3. Objectius de qualitat de l’aigua tractada 

L’aigua tractada ha de complir amb els objectius i percentatges de reducció fixats per la 

Directiva 91/271/CEE que es poden veure en la següent taula: 

Paràmetre Concentració 

(mg/l) 

Percentatge 

de reducció 

MES <35 70-90% 

DBO5 <25 70-90% 

DQO <125 75% 

N <15 70-80% 

P <2 80% 

Taula 3. Objectius de qualitat de l’aigua tractada 
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1. Introducció i objectius 

En aquest annex es pretén resumir les bases de disseny i de dimensionament de l’estació 

depuradora d’aigües residuals del municipi de Vilaverd. 

Es descriurà el sistema de clavegueram a partir del qual es connecta el col·lector en alta que 

dirigirà l’aigua a tractar cap a la EDAR. També es descriuran els cabals de l’afluent, així com les 

càrregues contaminants i les característiques que ha de complir l’aigua sortint de l’EDAR i que 

serà abocada al riu seguint les normatives europees. 

2. Descripció del nucli i del sistema de sanejament 

2.1. Descripció del municipi 

Vilaverd és un municipi de 12,62 km2 i pertany a la comarca de la Conca de Barberà. Vilaverd 

limita a l’oest amb les muntanyes de Prades, al nord i a l’est amb el municipi de Montblanc i al 

sud amb el municipi de La Riba. EL nucli urbà es troba a una altitud mitja de 269 msnm i 

s’estén al llarg de la riba del riu Francolí.  

La població del municipi s’agrupa en tres nuclis urbans: el nucli urbà sobre el solc del riu 

Francolí, les Masies o Viles noves i el Santuari de la Mare de Deu de Montgoi. 

2.2. Descripció del sistema actual de sanejament 

Actualment, el municipi de Vilaverd disposa d’una xarxa de clavegueram unitària. Donat que 

no disposa de cap depuradora per a tractar les aigües residuals aquestes s’aboquen 

directament al riu Francolí en el punt que es mostra a continuació. 

 

Figura 1. Municipi de Vilaverd amb punt actual d’abocament 
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3. Dades pel disseny de l’EDAR 

En aquest apartat es resumiran les dades utilitzades per a realitzar un correcte 

dimensionament i disseny de la futura EDAR, així com dels col·lectors en alta del municipi de 

Vilaverd 

Les variables que s’han utilitzat són:  

- Població futura any horitzó: població que s’estima que hi hagi en l’any horitzó (2037), i 

que es calcula a partir de les condicions demogràfiques presents i futures juntament 

amb el creixement demogràfic històric del municipi.  

- Les càrregues contaminants de disseny: es calculen a partir de la població futura a 

l’any horitzó 2037 i les càrregues bàsiques (DBO5, DQO, MES, NTK i PT). 

- Cabals de disseny: a partir de la població futura i de la dotació d’abastament es 

determinaran els cabals de disseny. 

 

Població  1464 hab-eq 

Cabals 

Cabal mig diari  248,88 m³/dia 

Cabal mig horari 10,37 m³/h  

Cabal punta entrada 26,81 m³/h  

Cabal mínim  5,18 m³/h  

Cabal de dilució 51,85 m³/h 

Cabal màxim pretractament 51,85 m³/h 

Cabal màxim tractament biològic 31,11 m³/h 

Contaminació 

MES 450 mg/l 131,76 kg/dia 

DBO5 300 mg/l 87,84 kg/dia 

DQO 600 mg/l 175,68 kg/dia 

N 60 mg/l 17,57 kg/dia 

P 15 mg/l 4,39 kg/dia 

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

D’acord amb la Directiva (91/271/CEE), els valors màxims de la concentració de les càrregues 

contaminants de l’efluent a abocar al medi són: 

Paràmetre Concentració 

(mg/l) 

MES <35 

DBO5 <25 

DQO <125 

N <15 

P <2 

Taula 2. Concentracions màximes càrregues efluent 
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1. Introducció i objectius 

Abans de dissenyar i dimensionar l’EDAR del municipi de Vilaverd cal analitzar amb detall les 

diferents alternatives que es poden presentar, per , finalment, poder decantar-se per 

l’alternativa més adequada que pugui garantir els nivells de qualitat de l’aigua establerts. 

L’estudi d’alternatives es realitzarà en tres fases: 

a) Determinar la idoneïtat de connectar el sistema de sanejament de Vilaverd amb 

alguna de les EDARS d’altres municipis propers, construir una EDAR que tracti les 

aigües residuals de diversos municipis o bé construir una EDAR independent per 

Vilaverd. 

b) Decidir la millor ubicació per a la construcció de la EDAR. 

c) La tercera fase consisteix en decidir el tractament òptim a realitzar. 

2. Metodologia de l’anàlisi multicriteri 

L’emplaçament de l’EDAR i el tipus de tractament es decidiran a partir d’un anàlisi multicriteri. 

Aquest anàlisi permet modelitzar processos de decisió en els que intervenen més d’un element 

de decisió per a escollir entre diverses alternatives. 

Per a realitzar un anàlisi multicriteri és necessari definir uns indicadors per a valorar les 

alternatives. Cada indicador tindrà un pes associat que ens definirà la seva importància 

relativa. Posteriorment s’avalua cada alternativa utilitzant els indicadors amb una puntuació 

normalitzada entre 0 i 1, sent 1 la màxima i 0 la mínima. Finalment, es calcula la puntuació 

global de cada alternativa a partir de la suma de la puntuació de cada indicador ponderada 

amb el pes específic. L’alternativa amb màxima puntuació serà la solució òptima a realitzar. 

3. Selecció general d’alternatives 

En la primera fase de l’anàlisi multicriteri es determinarà si cal construir una nova EDAR al 

municipi, construir-ne una conjuntament amb altres municipis propers o si per contra és més 

òptim abocar les aigües residuals en depuradores ja existents de municipis propers. 

3.1. Possibles actuacions 

3.1.1. Alternativa 1: Connexió a una EDAR existent 

Aquesta alternativa consisteix en abocar les aigües residuals del poble de Vilaverd a la 

depuradora d’un dels municipis propers. En la següent figura es poden veure les EDARS 

properes al municipi de Vilaverd. 
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Figura 1. Possibles connexions a EDAR existents 

Per a poder realitzar alguna d’aquestes connexions s’hauria d’adaptar la línia de col·lectors 

existents i construir-ne de nous per a poder tractar les noves aigües a depurar. Per una altra 

banda també caldria fer una ampliació de la planta depuradora de manera que sigui capaç de 

tractar més volum d’aigua que pel que ha estat dissenyada i s’hauria d’adaptar el tractament 

existent a la depuradora per a poder tractar les aigües dels dos municipis conjuntament, ja que 

possiblement siguin de característiques diferents. 

A la següent taula es poden veure les EDARS existents al voltant de Vilaverd, així com la 

distància aproximada en línia recta a la que es troben i el tractament que es realitza a cada una 

d’elles. 

Municipi Distància (km) Tipus de tractament 

Alcover 8,3 Biològic 

L’espluga de Francolí 9,2 Biològic amb eliminació de 
Nitrogen i Fòsfor 

Montblanc 4,6 Biològic amb eliminació de 
Nitrogen 
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Selva del camp 14 Biològic 

Solivella 13,4 Biològic amb eliminació de 
Nitrogen i Fòsfor 

Valls 8,3 Biològic amb eliminació de 
Nitrogen i Fòsfor 

Taula 1. Descripció EDAR properes a Vilaverd 

Com es pot veure, l’únic municipi viable amb qui poder realitzar la alternativa seria el poble de 

Montblanc, donat que els altres es troben a massa distància. 

El poble de Montblanc està situat a 355msnm, mentre que Vilaverd es troba a 269msnm, és 

per això que es requereix un sistema de bombament per a salvar aquest desnivell. Fet que 

incrementarà els costos si finalment es decideix adoptar aquesta solució.  

3.1.2. Alternativa 2 

La següent alternativa que es planteja és la de construir una nova estació depuradora que 

tracti l’aigua residual de varis municipis conjuntament. Aquesta solució pot semblar atractiva 

ja que redueix considerablement els costos de construcció i d’explotació . Per una altra banda, 

s’ha de tenir en compte que realitzar aquesta alternativa comporta la construcció de 

col·lectors d’un poble a l’altre i unificar-los fins a la zona on es construeix la EDAR. 

L’únic municipi proper que podria ser candidat per a compartir estació depuradora amb el 

poble de Vilaverd és el municipi de La Riba. Aquest consta actualment de 681 habitants i es 

troba a una distància aproximada de 2km de Vilaverd en línia recta.  

Per a una correcta zonificació de la nova EDAR s’han de tenir en compte els següents criteris: 

- Evitar bombejar aigües residuals. 

- Ubicar la depuradora en el municipi amb més habitants. 

- Construir pous cada 50m i en els canvis de direcció. 

Partint d’aquests criteris veiem que la nova depuradora hauria de situar-se al municipi de La 

Riba, ja que té més habitants i està a menor cota. 

Cal tenir en compte que La Riba pertany a la comarca de l’Alt Camp, mentre que Vilaverd 

pertany a la comarca de la Conca de Barberà, i això podria plantejar problemes administratius. 

3.1.3. Alternativa 3 

Finalment, es planteja la construcció d’una nova depuradora exclusiva per a tractar les aigües 

residuals del municipi de Vilaverd.   

Cal remarcar que les tres alternatives proposades no donen servei al mateix nombre 

d’habitants. Tot i que aquest projecte consisteix en tractar les aigües de Vilaverd, per a poder 

realitzar una bona comparació entre elles s’hauran de fixar alternatives que cobreixin el mateix 

nombre de persones, així doncs es considerarà: 
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 Alternativa 1: Connexió de les aigües de Vilaverd amb l’estació depuradora de 
 Montblanc més la nova creació d’una EDAR pel poble de La Riba. 
 Alternativa 2: Construcció d’una nova EDAR conjunta pel poble de Vilaverd i de La Riba. 
 Alternativa 3: Construcció d’una EDAR independent pel poble de Vilaverd així com una 
 altra pel municipi de La Riba. 

3.2. Criteris de selecció 

Per a realitzar l’anàlisi multicriteri és necessari establir uns criteris de selecció entre les 

diferents alternatives plantejades. Els aspectes que es consideren són els següents: 

a) Costos econòmics de l’obra 

b) Costos de manteniment i d’explotació 

c) Complexitat d’execució 

d) Impacte ambiental 

e) Impacte visual de l’obra 

f) Afectació a la xarxa fluvial 

g) Afectació a la població  

Per a poder establir quina és l’alternativa més adient cal avaluar-les en funció de les variables 

que es consideren determinants. 

3.2.1. Costos econòmics de l’obra 

Per a valorar els costos de construcció es farà un predimensionament que ens permetrà 

conèixer quina alternativa és econòmicament més viable. En aquest apartat no ens interessa 

un valor exacte del cost de construcció, simplement es pretenen estimar els costos per poder 

fer-ne una comparació de forma justificada. 

Alternativa 1 

 

• 5900 + 1400 metres de col·lectors 

• 118 + 28 pous de registre (un cada 50m)  

• 3 estacions de bombament 

• Ampliació EDAR de Montblanc 

• EDAR de La Riba 

  Preu Amidament Import (€) 

Col·lectors 70 €/m 7300 m 511000 

Pous registre 450 €/unitat 146 unitats 65700 

Bombament 15000 €/unitat 3 unitats 45000 

EDAR 400 €/hab-eq 1205 hab-eq 482000 

Ampliació 300 €/hab-eq 1464 hab-eq 439200 

TOTAL     1542900 

Taula 2. Costos econòmics de l’obra, alternativa 1 
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Alternativa 2 

 

• 2900 metres de col·lectors 

• 58 pous de registre (un cada 50m) 

• EDAR 

  Preu Amidament Import (€) 

Col·lectors 70 €/m 2900 m 203000 

Pous registre 450 €/unitat 58 unitats 26100 

EDAR 400 €/hab-eq 2669 hab-eq 1067600 

TOTAL     1296700 

Taula 3. Costos econòmics de l’obra, alternativa 2 

Alternativa 3 

 

• 600 + 1400 metres de col·lectors 

• 12 + 28 pous de registre (un cada 50m) 

• EDAR 

  Preu Amidament Import (€) 

Col·lectors 70 €/m 2000 m 140000 

Pous registre 450 €/unitat 40 unitats 18000 

EDAR 400 €/hab-eq 2669 hab-eq 1067600 

TOTAL     1225600 

Taula 4. Costos econòmics de l’obra, alternativa 3 

A partir del cost de construcció calculat per a cada una de les alternatives podem assignar un 

valor unitari a cada una d’elles. En la següent taula es resumeixen els valors obtinguts: 

 

Costos econòmics de l’obra 

Alternativa Cost Factor unitari 

Alternativa 1 1542900 0,71 

Alternativa 2 1296700 0,85 

Alternativa 3 1226700 0,90 
Taula 5. Costos econòmics de l’obra 

3.2.2. Costos de manteniment i d’explotació 

Els costos de manteniment i explotació que requeriran cada una de les alternatives poden 

classificar-se en costos fixes i variables. Els fixes són els de personal, energia elèctrica, 

administració i varis. Mentre que els costos variables engloben l’energia elèctrica produïda per 

puntes de treball i retirada i transport de residus. 
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De la mateixa manera que a l’apartat anterior és necessari fer una estimació dels costos de 

manteniment i explotació de cada una de les alternatives, sense ser un cost exacte, sinó tan 

sols una aproximació per a poder establir una comparació entre les diferents alternatives. 

3.2.2.1. Costos fixes 

Personal 

L’alternativa 1 requereix un augment de personal necessari per a ocupar-se de la nova estació 

depuradora que es construiria al municipi de La Riba, per una altra banda, l’ampliació de 

l’EDAR de Montblanc per a tractar les aigües residuals de Vilaverd no requereix d’augment de 

personal, ja que els mateixos operaris actuals s’encarregarien de l’ampliació.  

L’alternativa 2 suposa la construcció d’una sola EDAR per a tractar les aigües dels municipis de 

Vilaverd i de La Riba, així que requerirà de menys personal que l’alternativa 3, ja que aquesta 

última consisteix en la construcció de dues EDARs diferents. 

Energia elèctrica 

L’alternativa 1 requereix de l’energia necessària per a la construcció d’una nova EDAR en el 

municipi de La Riba més un petit cost addicional per l’ampliació de la EDAR de Montblanc, ja 

que la infraestructura necessària en aquest municipi ja existeix.  

Les alternatives 2 i 3 suposen un cost en energia elèctrica més elevat, ja que no existeixen les 

infraestructures necessàries. L’alternativa 3 suposaria un cost més elevat, ja que aquesta 

suposa la construcció de dues EDARs individuals que gasten més que una de sola conjunta. 

Administració i varis 

Els costos d’administració de l’alternativa 1 recauran bàsicament en la construcció de l’EDAR 

de La Riba.  

Els costos d’administració de l’alternativa 2 podrien aproximar-se als de l’alternativa 1, però ha 

de tenir-se en compte que els municipi de Vilaverd i La Riba pertanyen a dues comarques 

diferents i això podria suposar problemes administratius. 

Finalment, l’alternativa 3 té un cost administratiu més elevat ja que consisteix en la creació de 

dues EDARs noves. 

3.2.2.2. Costos variables 

Energia elèctrica 

L’alternativa 1 requereix d’un sistema de bombament, és per això que aquest cost és més 

elevat que en les alternatives 2 i 3 on l’aigua circula per gravetat. 

Retirada y transport de residus 
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Les tres alternatives generen aproximadament la mateixa quantitat de residus, així doncs el 

cost estimat és pràcticament el mateix per a totes les solucions proposades. 

Costos de manteniment i explotació 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 0,80 

Alternativa 2 0,60 

Alternativa 3 0,60 
Taula 6. Costos de manteniment i explotació 

3.2.3. Complexitat d’execució 

En la complexitat d’execució es tindrà en compte la complexitat de construcció dels col·lectors 

i de l’estació depuradora i del temps de construcció que requerirà cada una de les alternatives. 

Construcció dels col·lectors 

Per a avaluar la dificultat tècnica de la construcció dels col·lectors es pot prendre com a 

estimador la longitud d’aquests, ja que la complexitat d’execució depèn d’aquest factor. 

D’aquesta manera, es pot veure que l’alternativa 1 és la que necessita una línia de col·lectors 

més llarga, seguida de l’alternativa 2 i, finalment, l’alternativa 3 és la que requereix una menor 

longitud de col·lectors. 

Construcció de l’EDAR  

La construcció d’una nova EDAR és un procediment ja molt extens i consolidat, així que la seva 

dificultat tècnica es considera lleu. Pot considerar-se que la complexitat en cada una de les 3 

alternatives, en aquest aspecte és semblant. 

Temps de construcció 

També s’ha de tenir en compte el temps necessari per a la construcció de les EDARs. 

L’alternativa 1 suposa la construcció d’una nova depuradora i l’ampliació d’una ja existent, 

aquesta requereix de més temps que les altres alternatives, ja que necessita una llarga línia de 

col·lectors. De la mateixa manera, l’alternativa 2 necessitarà més temps que l’alternativa 3. 

Així doncs, podem assignar un factor unitari de complexitat d’execució a cada una de les 

alternatives de la següent manera: 

 

Complexitat d’execució 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 0,70 

Alternativa 2 0,80 

Alternativa 3 0,90 
Taula 7. Complexitat d’execució 
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3.2.4. Impacte ambiental 

Des del punt de vista mediambiental s’ha de tenir en compte la tipologia d’obres que s’han de 

realitzar i els procediments de la seva execució. 

L’alternativa 1 consisteix en la construcció d’una línia de col·lectors  de connexió fins al 

municipi de Montblanc. Aquesta suposarà gran afectació al medi ambient, ja que l’excavació 

per a la col·locació  d’aquesta línia afecta greument el bosc de ribera i la seva fauna.  

L’alternativa 2 també consisteix en la construcció d’una línia de col·lectors que uneixi el 

municipi de Vilaverd amb el de La Riba. Tot i que aquesta també afectarà al medi ambient, s’ha 

de tenir en compte que és de menor longitud que la necessària en la alternativa 1. 

L’alternativa 3 exigeix la construcció de dues estacions depuradores, però al precisar una 

longitud de col·lectors menor es redueix l’impacte.  

En la següent taula es presenten les qualificacions de cada alternativa: 

Impacte ambiental 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 0,50 

Alternativa 2 0,60 

Alternativa 3 0,80 
Taula 8. Impacte ambiental 

3.2.5. Impacte visual de l’obra 

L’alternativa 1 suposa un impacte visual baix, donat que el col·lector que uneix el poble de 

Vilaverd amb la depuradora de Montblanc estaria soterrat. Tot i així es necessitarien estacions 

de bombament que produirien un major impacte estètic i visual.  

En el cas de l’alternativa 2, l’impacte visual és nul, ja que la línia de col·lectors està 

completament soterrada. 

El fet de plantejar dos sistemes independents per els nuclis de Vilaverd i La Riba pot causar 

malestar a un nombre major de persones que no pas en l’alternativa 1 o 2. Per una altra 

banda, dues estacions depuradores generen més impacte visual que la construcció d’una sola. 

 

 

Impacte visual de l’obra 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 0,70 

Alternativa 2 0,90 

Alternativa 3 0,60 
Taula 9. Impacte visual de l’obra 
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3.2.6. Afectació a la xarxa fluvial 

Totes les alternatives suposen un impacte positiu per a la xarxa fluvial, ja que actualment les 

aigües que s’aboquen al riu no reben cap mena de tractament previ. Així doncs, qualsevol de 

les 3 alternatives tracta les aigües i evita l’abocament d’aigües residuals contaminades al riu. 

 

Afectació a la xarxa fluvial 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 1,00 

Alternativa 2 1,00 

Alternativa 3 1,00 
Taula 10. Afectació a la xarxa fluvial 

3.2.7. Afectació a la població 

La construcció d’una EDAR provoca sempre un impacte visual a la població i pot comportar 

l’expropiació de camps agrícoles que es trobin a la zona. 

L’alternativa 1 requereix l’expropiació de gran quantitat de terreny, ja que s’hauria de 

construir una llarga línia de col·lectors a part de la nova EDAR pel municipi de La Riba. De la 

mateixa manera, l’alternativa 2 també comporta l’expropiació de varis camps agrícoles per a la 

construcció de la línia de col·lectors entre els municipis de Vilaverd i La Riba, tot i que en 

aquest cas, la línia és de menor longitud. Finalment l’alternativa 3 comporta la construcció de 

dues estacions depuradores diferents, fet que augmenta la afectació a la població, però el 

recorregut de la línia de col·lectors serà menor. 

En la següent taula es poden veure les puntuacions per a cada una de les alternatives 

estudiades: 

 

Afectació a la població 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 0,60 

Alternativa 2 0,70 

Alternativa 3 0,70 
Taula 11. Afectació a la població 

3.3. Matriu d’anàlisi 

A continuació es presenta el quadre amb els pesos assignats a cada un dels paràmetres  i les 

puntuacions obtingudes per cada alternativa en cadascun dels paràmetres estudiats.  
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Indicador Pes Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Costos econòmics de l'obra 20 0,71 0,85 0,9 

Costos de manteniment i 

d'explotació 

25 0,80 0,60 0,6 

Complexitat d'execució 18 0,7 0,8 0,9 

Impacte ambiental 15 0,5 0,6 0,8 

Impacte visual de l'obra 8 0,7 0,9 0,6 

Afectació a la xarxa fluvial 8 1 1 1 

Afectació a la població 6 0,6 0,7 0,7 

TOTAL 100 71,60 74,81 78,20 

Taula 12. Matriu d’anàlisi 

3.4. Conclusió 

Considerant els resultats obtinguts per l’anàlisi multicriteri es pot comprovar que l’alternativa 

més òptima per al tractament de les aigües residuals del municipi de Vilaverd és l’alternativa 3. 

Aquesta consisteix en la construcció d’una EDAR independent pel municipi.  

4. Alternatives d’ubicació 

A continuació s’estudiaran les possibles alternatives per a l’emplaçament de la nova EDAR de 

Vilaverd. 

4.1. Aspectes a tenir en compte per la situació 

Els criteris que s’han tingut en compte per a escollir la situació de la depuradora són els que 

s’expliquen a continuació: 

- Inundabilitat: l’emplaçament de l’EDAR ha de ser en una zona amb una cota per sobre 

de la cota d’inundació per un període de retorn de 100 anys, ja que es tracta d’un 

equipament públic.  

- Ubicació de l’actual punt d’abocament: aquest serà el punt on es connectaran els 

col·lectors que portaran les aigües residuals fins a la planta de depuració. 

- Longitud i tipologia dels col·lectors: quan més lluny estigui situada l’EDAR del punt 

actual d’abocament majors seran els costos de construcció dels col·lectors. Per altra 

banda, si hi ha necessitat de bombament els costos s’incrementen notablement 

respecte als col·lectors per gravetat. 

- Expropiacions i serveis afectats: per a evitar costos d’expropiació l’ideal es situar la 

depuradora en terrenys de l’ajuntament, si això no és possible, s’intentarà realitzar la 

mínima expropiació possible. També és desitjable no afectar a serveis bàsics. 

- Camí d’accés: l’existència de camins d’accés facilita l’execució de les obres i redueix el 

cost del projecte. 
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- Serveis tècnics: la connexió de les instal·lacions de l’EDAR als serveis bàsics amb 

facilitat suposa una reducció dels costos d’implantació. 

- Impactes a la població: els impactes de la construcció de l’EDAR han de ser mínims.  

- Moviment de terres: reduir la quantitat de terres a moure suposa un gran estalvi, 

donat que la partida de moviment de terres és una de les més costoses del projecte. 

Així doncs l’orografia és un condicionant important. 

4.2. Descripció de les alternatives 

Considerant que l’EDAR ha d’estar situada a la vora del riu Francolí i que s’ha de col·locar 

aigües avall de l’actual punt d’abocament, es proposen dues alternatives diferents d’ubicació. 

 

Figura2. Situació de les alternatives proposades 

4.3. Criteris de selecció 

Per a poder realitzar un anàlisi multicriteri per a escollir l’alternativa més adient per al 

projecte, cal definir uns paràmetres indicadors. Aquests paràmetres són els següents: 

Alternativa 1 

Alternativa 2 
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a) Cost dels col·lectors 

b) Accessibilitat 

c) Disponibilitat del terreny 

d) Inundabilitat 

e) Impacte visual de l’obra 

f) Condicionants geotècnics i de relleu  

g) Acceptació social 

4.3.1. Cost dels col·lectors 

En aquest apartat s’ha de tenir en compte tant el col·lector d’anada com el de tornada. És a 

dir, que el cost dels col·lectors està directament relacionat amb la distància a la que es troba 

l’EDAR de l’actual punt d’abocament i de la distància al riu per a tornar a abocar-ne les aigües. 

En el cas de l’alternativa 1, un tram dels col·lectors ha de ser bombejat, aquesta condició es 

tindrà en compte multiplicant per un factor K=3 els metres de col·lectors que han de ser 

bombejats. 

A la següent taula es pot veure la distància en km a la que estan situades les diferents 

alternatives del punt actual d’abocament i del riu. També s’assigna un valor unitari a cada una 

de les alternatives. 

Cost dels col·lectors 

Alternativa Distància al punt 

d’abocament 

Distància al riu 

Francolí 

Factor unitari 

Alternativa 1 220 + 53*3 m 53 m 1,00 

Alternativa 2 590 m 65 m 0,66 
Taula 13. Cost dels col·lectors  

4.3.2. Accessibilitat 

Es tindrà en compte la facilitat per accedir a la parcel·la on es col·locarà l’EDAR. Si aquesta ja 

disposa d’una carretera d’accés el cost econòmic serà menor, ja que no caldrà construir un 

camí d’accés. 

En els dos casos es pot accedir a la parcel·la a través de la C-240, de manera que el cost 

d’accessibilitat és pràcticament nul en ambdues alternatives. 

 

Accessibilitat 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 1,00 

Alternativa 2 1,00 
Taula 14. Accessibilitat 
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4.3.3. Disponibilitat del terreny 

S’ha de considerar la disponibilitat del terreny, ja que si aquest es de propietat privada el cost 

de les expropiacions serà elevat. Per aquest motiu l’ideal es col·locar l’EDAR a una parcel·la 

propietat de l’ajuntament. 

Totes les alternatives proposades estan situades sobre terreny rural, així doncs el factor unitari 

assignat a cada una d’elles és el següent: 

Disponibilitat del terreny 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 1,00 

Alternativa 2 1,00 
Taula 15. Disponibilitat del terreny 

4.3.4. Inundabilitat 

És necessari que la parcel·la estigui situada en una zona no inundable per a un període de 

retorn de 100 anys. Com es pot veure al plànol de l’annex 10 “Estudi d’inundabilitat”, cap de 

les parcel·les proposades es troba en zona inundable. Així doncs, els factors unitaris que 

s’assignen són els següents 

Inundabilitat 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 1,00 

Alternativa 2 1,00 
Taula 16. Inundabilitat 

4.3.5. Impacte visual de l’obra 

L’impacte visual de l’obra es defineix com el grau que té una actuació sobre el paisatge de la 

zona. Fàcilment s’observa que l’alternativa 1, al estar situada a una zona més propera al nucli 

urbà de Vilaverd provoca un major impacte visual que l’alternativa 2 que situa l’EDAR en una 

parcel·la més distant dels habitatges.  

Impacte visual de l’obra 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 0,50 

Alternativa 2 1,00 
Taula 17. Impacte visual de l’obra 

4.3.6. Condicionants geotècnics i de relleu 

Els condicionants geotècnics tenen una gran importància, ja que treballar amb terrenys amb 

baixa capacitat constructiva pot augmentar els costos de construcció.  
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Es pot veure que les alternatives proposades tenen els mateixos materials geològics. Per una 

altra banda, l’alternativa 1 es situa en una parcel·la lleugerament més inclinada que 

l’alternativa 2, de manera que la construcció de l’EDAR a l’alternativa 1 pot comportar més 

dificultats. Així doncs els factors unitaris a assignar són: 

Condicionants geotècnics i de relleu 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 0,80 

Alternativa 2 1,00 
Taula 18. Condicionants geotècnics i de relleu 

4.3.7. Acceptació social 

Aquest és un aspecte molt influent en la construcció i explotació de qualsevol infraestructura. 

En general, l’EDAR serà una obra acceptada, ja que aquesta millora la qualitat de les aigües. 

Possiblement, les úniques persones que es mostrin en desacord siguin aquelles que visquin en 

una zona propera a l’EDAR. L’alternativa 1 es situa més a prop del nucli de població, de manera 

que aquesta serà generalment menys acceptada que l’alternativa 2. 

Acceptació social 

Alternativa Factor unitari 

Alternativa 1 0,80 

Alternativa 2 1,00 
Taula 19. Acceptació social 

4.4. Matriu d’anàlisi 

A continuació es presenta la matriu d’anàlisi amb els pesos assignats a cada indicador i el valor 

final de cada una de les alternatives proposades: 

Indicador Pes Alternativa 1 Alternativa 2 

Cost dels col·lectors  25 1,00 0,66 

Accessibilitat 12 1,00 1,00 

Disponibilitat del terreny 12 1,00 1,00 

Inundabilitat 15 1,00 1,00 

Impacte visual de l'obra 12 0,50 1,00 

Condicionants geotècnics i de relleu 12 1,00 1,00 

Acceptació social 12 0,80 1,00 

TOTAL 100 89,20 91,50 

Taula 20. Matriu final d’anàlisi 

4.5. Conclusió 

Com es pot veure a la matriu d’anàlisi es considera que la millor alternativa d’ubicació és 

l’alternativa 2. 
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5. Selecció del sistema de tractament 

En aquest apartat es pretén estudiar les alternatives existents per a sanejar les aigües residuals 

del municipi de Vilaverd. S’analitzaran els diferents tractaments per a adoptar el més adequat 

segons les característiques de l’aigua i les condicions climàtiques de la zona. 

5.1. Presentació de les tipologies de tractament 

Les tipologies de tractament col·lectiu d’aigües residuals es poden classificar en dos grups:  

- Sistemes naturals 

- Sistemes convencionals 

La principal diferència entre aquests dos grups és la necessitat d’espai i energia necessaris. Per 

una banda, els sistemes naturals es caracteritzen per un predomini de l’espai per sobre de 

l’energia, que és subministrada en forma de radiació solar. Són per tant, sistemes de baix cost 

energètic desenvolupats en medis naturals. Per l’altra banda, els sistemes convencionals 

assoleixen resultats equivalents en superfícies d’ocupació molt més reduïdes, però amb una 

major aportació energètica. 

La línia de tractament normal d’una estació depuradora mitjançant sistemes convencionals 

està formada per pre-tractament, tractament primari, tractament secundari i, en alguns casos, 

tractament terciari. 

- El pre-tractament i el tractament primari són de tipus físic i mecànic. S’eliminen de 

l’aigua els elements de mida més gran: sorra, greixos i sòlids directament sedimentaris.  

- El 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 estudiar fan 

referència a aquesta part del tractament. 

- El tractament terciari és un tractament que es fa a l’aigua per a millorar alguna de les 

característiques de l’aigua que no s’aconsegueix amb els anteriors tractaments. 

Per a seleccionar les alternatives s’han de tenir en compte els següents criteris: 

- Assolir el nivell de tractament exigit. 

- No fer servir tecnologies que amb el seu funcionament normal no ofereixin suficients 

garanties en el procés de depuració. 

- Evitar tecnologies que provoquin possibles impactes ambientals negatius. 

- Buscar alternatives que dotin de flexibilitat la instal·lació, permetent la seva 

implantació per fases i ampliacions futures. 

Per a realitzar aquesta preselecció s’han seguit els criteris que estableix la bibliografia de 

referència en la matèria, on els paràmetres bàsics són la població equivalent i la superfície 

necessària. 
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Alternativa Població Equivalent 
100 200 500 1000 2000 5000 10000 >10000 

Fossa sèptica +++ ++ +      
Tanc Imhoff +++ +++ ++ +     
Rasa filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Llera filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Filtre de sorra +++ +++ +++ ++ +    
Llera de torba ++ +++ +++ +++ +++ ++ +  
Pou filtrant +++ +++ +++ ++ ++ +   
Filtre verd + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 
Llit de joncs + ++ +++ +++ +++ ++ + + 
Filtració ràpida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 
Esc. Superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 
Llacuna airejada   + ++ +++ +++ +++ +++ 
Llacuna aeròbia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 
Llacuna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 
Llacuna anaeròbia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
Llacuna anaeròbia 
modif. 

   ++ ++ +++ +++ ++ 

Llera bacteriana + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 
Biodiscs   + + ++ +++ +++ +++ 
Aireació prolongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 
Canal d’oxidación    ++ +++ +++ +++ +++ 
Tract. Fisicoquímic  + + ++ +++ +++ +++ ++ 
(+): poc,  (++): mig,  (+++): molt 

Taula 21. Valoració dels mètodes de depuració en funció de la població equivalent. Font: “Depuración de aguas 

residuales en pequeñas comunidades. Criterios de selección (1991)”, de Ramon Collado. 

La depuradora del municipi de Vilaverd es dissenya per a una població equivalent de 1464 

habitants, així doncs, els mètodes de tractament més adequats segons la taula 21 són: Llera de 

torba, filtre verd, llit de joncs, filtració ràpida, llacuna aeròbia, llacuna facultativa, llacuna 

anaeròbia i aireació prolongada. 

Per a escollir quin és el tractament més òptim d’entre aquests es procedirà a un anàlisi 

multicriteri de la mateixa manera que en el cas anterior. 

5.2. Criteris de selecció 

Els criteris que es tindran en compte per a realitzar l’anàlisi multicriteri són els següents: 

Superfície necessària 

Aquest paràmetre s’ha de tenir en compte, ja que a major superfície necessària es produiran 

més expropiacions i disminuirà l’acceptació per part dels veïns, així doncs, ens interessa 

adoptar un tractament que requereixi de poca superfície. 

Cost de construcció 
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El cost de construcció es habitualment força elevat, i s’ha de tenir en compte a l’hora de 

prendre una decisió. 

Els aspectes que es consideraran en aquest criteri son: 

- Moviment de terres 

- Obra civil 

- Equipament 

Manteniment i explotació 

Cal que el funcionament de la planta sigui senzill i no requereixi de gaire manteniment continu. 

Aquest criteri tindrà en compte els següents aspectes: 

- Simplicitat del funcionament 

- Necessitat de personal qualificat 

- Freqüència de controls 

- Flexibilitat que té la infraestructura 

Rendiments d’eliminació 

Aquest és un criteri de vital importància, ja que s’ha de complir la normativa. Interessa trobar 

un tractament que tingui un elevat rendiment d’eliminació de residus, ja que permetrà 

depuracions més efectives. 

Es consideraran els rendiments d’eliminació de cada procés per a diversos contaminants o 

components de l’aigua residual: 

- DBO5 

- DQO 

- Sòlids en suspensió 

- Nitrogen 

- Fòsfor 

- Coliformes fecals 

Estabilitat 

Les estacions depuradores han de funcionar sota diverses condicions i situacions, així doncs 

s’ha d’optar per un tractament que sigui apte per a treballar en les diferents situacions en que 

es pugui trobar, és a dir, que sigui estable al canvi de condicions atmosfèriques, temporals, de 

cabal i de càrregues de l’afluent. 

Es considerarà l’estabilitat sota les variacions de les següents variables: 

- Temperatura 

- Terbolesa de l’afluent 

- Cabal i càrrega de l’afluent 
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Impacte ambiental 

Una instal·lació d’aquestes característiques produeix molèsties i impactes ambientals que 

afecten el medi i la població que l’envolta. És recomanable escollir un tipus de tractament que 

redueixi al mínim possible aquests impactes. 

Els impactes avaluats són els següents: 

- Molèstia d’olors 

- Molèstia de sorolls 

- Molèstia d’insectes 

- Integració a l’entorn 

- Riscos per a la salut 

- Efectes sobre el sòl 

Producció de fangs 

Un criteri ambiental important és l’excés de producció de fangs. Aquests són un residu que es 

produeix de l’activitat de l’estació depuradora i que requereixen de tractament que suposen 

grans costos d’explotació i de gestió. Per tant, és preferible escollir un sistema que tingui una 

producció de fangs mínima per a reduir aquests costos. 

5.3. Valoració de les alternatives 

5.3.1. Superfície necessària 

La següent taula mostra la superfície que requereix cada tractament i el factor unitari que se 

l’hi assigna 

Superfície necessària 

Alternativa Mínima Màxima Factor unitari 

Filtre verd 12 110 0,1 

Llit de joncs 2 8 0,8 

Infiltració ràpida 2 22 0,6 

Lleres de turba 0,6 1 0,9 

Aireació 

prolongada 

0,2 1 1 

Llacuna aeròbia 4 8 0,6 

Llacuna facultativa 2 20 0,5 

Llacuna anaeròbia 1 3 0,8 

Taula 22. Superfície necessària en cada alternativa. Font: Depuración de aguas residuales en pequeñas poblacions. 
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5.3.2. Cost de construcció 

Els costos de construcció es valoren segons el moviment de terres, obra civil i equipament 

necessari. En la següent taula es poden veure els factor unitaris amb que es valora cada 

alternativa. 

Costos de construcció 

Alternativa Moviment  Obra Equipament 

Filtre verd  1 1 1 

Lli de joncs 1 1 1 

Infiltració ràpida 0,8 1 1 

Lleres de turba 1 0,8 1 

Aireació prolongada 0,8 0,5 0,5 

Llacuna aeròbia 0,5 1 1 

Llacuna facultativa 0,5 1 1 

Llacuna anaeròbia 0,5 1 1 

Taula 23. Costos de construcció 

5.3.3. Manteniment i explotació 

Tenint en compte la simplicitat del manteniment, el personal necessari i la freqüència de 

control que requereix cada una de les alternatives s’assigna una valoració a cada tipus de 

tractament. 

Manteniment i explotació 

Alternativa Simplicitat Personal Fr. Control 

Filtre verd 1 1 0,8 

Llit de joncs 1 1 0,8 

Infiltració ràpida 0,8 1 1 

Lleres de turba 0,8 0,7 0,9 

Aireació prolongada 0,6 0,6 0,7 

Llacuna aeròbia 1 1 1 

Llacuna facultativa 1 1 1 

Llacuna anaeròbia 1 1 1 

Taula 24. Manteniment i explotació 

5.3.4. Rendiment d’eliminació 

En la següent taula es poden veure els rendiments de cada un dels tractaments de depuració 

que s’estudien en l’eliminació de cada contaminant. 
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Rendiment d'eliminació 

Alternativa DQO DBO SS NTK P Col. Fecals 

Filtre verd 75-85 90-99 95-98 85-90 90 99 

Llit de joncs 55-80 60-92 56-95 25-65 20-40 99 

Infiltració ràpida 60-75 80-99 92-99 25-90 90 99-99,9 

Lleres de turba 60-75 60-85 85-90 20-70 20-25 99,5 

Aireació prolongada 68-90 85-99 83-99 50-90 15-70 90 

Llacuna aeròbia 50 65-85 90 60 10 99-99,9 

Llacuna facultativa 50-85 60-95 49-90 60 10.35 99-99,9 

Llacuna anaeròbia 20 50-85 60-80 30 10 99-99,9 

Taula 25. Rendiment d’eliminació 

Segons el rendiment de cada tractament s’assigna una major o menor valoració a cada un. 

Factor unitari 

Alternatives DQO DBO SS N P Col. Fecals 

Filtre verd 0,8 0,9 1 0,9 0,9 0,9 

Llit de joncs 0,7 0,8 0,7 0,5 0,3 0,9 

Infiltració ràpida 0,7 0,9 0,9 0,6 0,9 1 

Lleres de turba 0,7 0,7 0,9 0,5 0,2 1 

Aireació prolongada 0,8 0,9 0,9 0,9 0,4 0,9 

Llacuna aeròbia 0,5 0,8 0,9 0,6 0,1 1 

Llacuna facultativa 0,7 0,8 0,7 0,6 0,2 1 

Llacuna anaeròbia 0,2 0,6 0,7 0,3 0,1 1 

Taula 26. Factor unitari assignat per rendiment d’eliminació 

5.3.5. Estabilitat 

Es té en compte l’estabilitat davant de la variació de la temperatura la terbolesa de l’efluent i 

la possible variació de la càrrega del cabal. Així doncs, es poden assignar els següents factors 

unitaris a cada alternativa 

Estabilitat 

Alternativa Temp. Terbolesa Cabal 

Filtre verd 1 0,3 0,9 

Llit de joncs 0,5 0,3 1 

Infiltració ràpida 0,6 0,9 1 

Lleres de turba 0,8 0,5 0,5 

Aireació prolongada 0,7 0,4 1 

Llacuna aeròbia 0,3 0,1 1 

Llacuna facultativa 0,3 0,3 1 

Llacuna anaeròbia 0,3 0,3 1 

Taula 27. Estabilitat 
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5.3.6. Impacte ambiental 

L’impacte ambiental s’ha valorat segons les molèsties que produeixen les olors, el soroll, la 

presència d’insectes, la seva afecció a l’entorn, possibles riscos per la salut i l’afecció al sòl. A 

partir de la bibliografia consultada es poden establir factors unitaris segons si el seu impacte 

ambiental es major o menor. 

Impacte ambiental 

Alternativa Olors Sorolls Insectes Entorn Salut Sòl 

Filtre verd 0,5 1 0,2 1 0,4 0,5 

Llit de joncs 0,8 1 0,5 1 0,4 0,5 

Infiltració ràpida 0,2 1 0,5 1 0,4 0,5 

Lleres de turba 0,5 1 0,5 0,7 0,7 1 

Aireació prolongada 0,8 0,6 1 0,6 1 1 

Llacuna aeròbia 0,5 1 0,5 0,7 0,7 0,5 

Llacuna facultativa 0,5 1 0,5 0,7 0,7 0,5 

Llacuna anaeròbia 0,2 1 0,5 0,7 0,4 0,5 

Taula 28. Impacte ambiental 

5.3.7. Producció de fangs 

A continuació es poden veure la producció de fangs de cada una de les alternatives de 

tractament proposades, així com el factor unitari assignat a cada una d’elles. 

Producció de fangs 

Alternativa l/m³A.R Factor unitari 

Filtre verd 0 1 

Llit de joncs 0 1 

Infiltració ràpida 0 1 

Lleres de turba 0,5-1 0,9 

Aireació prolongada 3.7 0,7 

Llacuna aeròbia 1.2 0,8 

Llacuna facultativa 1,2-1,6 0,8 

Llacuna anaeròbia 0,4-0,7 0,9 

Taula 29. Producció de fangs 

5.4. Matriu final de selecció 

Una vegada presentades totes les alternatives i valorades segons els criteris establerts 

s’assigna un pes a cada un d’aquests criteris i es valoren conjuntament totes les alternatives 

per poder veure quina és la més apropiada per el nostre cas. 
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Superfície necessària 24 2,4 19,2 14,4 21,6 24 14,4 12 19,2 

Costos de construcció                   

Moviment de terres 3 3 3 2,4 3 2,4 1,5 1,5 1,5 

Obra civil 3 3 3 3 2,4 1,5 3 3 3 

Equipament 3 3 3 3 3 1,5 3 3 3 

Manteniment i explotació                   

Simplicitat 5 5 5 4 4 3 5 5 5 

Necessitat de personal 5 5 5 5 3,5 3 5 5 5 

Freqüència de control 5 4 4 5 4,5 3,5 5 5 5 

Rendiment d'eliminació                   

DQO 5 4 3,5 3,5 3,5 4 2,5 3,5 1 

DBO 3 2,7 2,4 2,7 2,1 2,7 2,4 2,4 1,8 

SS 3 3 2,1 2,7 2,7 2,7 2,7 2,1 2,1 

NTK 3 2,7 1,5 1,8 1,5 2,7 1,8 1,8 0,9 

P 3 2,7 0,9 2,7 0,6 1,2 0,3 0,6 0,3 

Coliformes fecals 3 2,7 2,7 3 3 2,7 3 3 3 

Estabilitat                   

Temperatura 3,5 3,5 1,75 2,1 2,8 2,45 1,05 1,05 1,05 

Terbolesa 3,5 1,05 1,05 3,15 1,75 1,4 0,35 1,05 1,05 

Càrrega de cabal 5 4,5 5 5 2,5 5 5 5 5 

Impacte ambiental                   

Molèstia d'olors 2 1 1,6 0,4 1 1,6 1 1 0,4 

Molèstia de sorolls 2 2 2 2 2 1,2 2 2 2 

Molèstia d'insectes 2 0,4 1 1 1 2 1 1 1 

Integració a l'entorn 2 2 2 2 1,4 1,2 1,4 1,4 1,4 

Riscos per a la salut 3 1,2 1,2 1,2 2,1 3 2,1 2,1 1,2 

Efectes sobre el sòl 2 1 1 1 2 2 1 1 1 

Producció de fangs 7 7 7 7 6,3 4,9 5,6 5,6 6,3 

TOTAL 100 66,85 78,9 78,05 78,25 79,65 70,1 69,1 71,2 

Taula 30. Matriu d’anàlisi, alternativa de tractament 
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Aquesta matriu ens permet veure que les alternatives de tractament millor valorades són, amb 

millor puntuació aireació prolongada, seguida de llit de joncs i lleres de torba. Seguidament es 

descriuran aquests tractaments per poder així triar la solució més òptimes. 

5.5. Descripció de les alternatives amb més puntuació 

5.5.1. Aireació prolongada 

Aquest és un dels tractaments biològics més utilitzats en municipis de característiques 

semblants a les de Vilaverd. Consta d’un procés de fangs activats, durant el procés, la biomassa 

es troba en respiració endògena, és a dir, que l’edat del fang es suficientment alta com per a 

que la concentració de substrat sense assimilar sigui baixa. 

La producció de fangs d’aquesta alternativa és relativament baixa, mentre que el rendiment és 

elevat. L’afluent es reté en el reactor durant un període de temps prolongat i les 

concentracions de biomassa oscil·len de 3000 a 6000 mg/l.  

Aquest tractament necessita d’un sistema d’aireació forçada i d’un sistema d’agitació. Això 

produeix que es necessitin més equips mecànics i que l’explotació i manteniment siguin més 

cars. No obstant, aquest sistema proporciona una gran fiabilitat. En qualsevol cas es pot reduir 

el consum energètic utilitzant un bon ajustament del procés, amb l’automatització i control de 

la planta.  

Pot plantejar-se un reactor de tipus compacte que reduiria l’obra civil i també l’impacte visual 

causat per els recintes. 

 

Figura 3. Rotors (esquerra) i graelles de difusors d’aire (dreta) 
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Figura 4. Canal d’oxidació 

5.5.2. Llit de joncs 

El jonc té la capacitat de transferir oxigen des de les seves fulles, baixant pel tall i cap a fora 

mitjançant el  seu sistema d’arrels. Això crea un medi ric en oxigen al voltant dels joncs. En la 

zona més allunyada de les arrels es troben les zones anaeròbies i d’anòxia. Com a resultat 

d’aquesta diversitat de medis es crea una àmplia àrea de microorganismes que actuen sobre 

els nutrients presents en l’afluent metabolitzant-los de forma natural en l’ecosistema generat 

al voltant dels joncs. A part, és necessari construir un sistema pera la filtració i sedimentació de 

sòlids. 

L’aigua residual circula a través de la massa de l’aiguamoll i segueix els mateixos passos que un 

sistema convencional de tractament d’aigües residuals, i ja que no es requereix de maquinaria 

ni energia es produeixen uns estalvis econòmics i ecològics considerables. També s’ha de tenir 

en compte que aquest sistema no requereix d’un manteniment in situ permanent. 

El desenvolupament de mètodes que permeten incrementar la velocitat de cultiu del sistema 

d’arrels des de les llavors en relació a cultiu des d’esqueixos, ha contribuït a millorar 

significativament el creixement dels joncs. 

5.5.3. Lleres de torba 

Es considera que l’àmbit d’aplicació més òptim per aquest tipus de tractament és en 

poblacions de menys de 2000 habitants.  

El sistema està format per lleres de torba a través de les quals circula l’aigua residual. Cada 

llera descansa sobre una prima capa de sorra suportada per una capa de grava. L’afluent es 

recull a través d’un sistema de drenatge situat en la base del sistema. El terreny on es situa 

cada llera ha de ser impermeable per a garantir que les aigües subterrànies no es contaminin.  

Per a la depuració de les aigües residuals s’aprofiten les propietats d’absorció i adsorció de la 

torba, així com l’activitat bacteriana que es desenvolupa en la seva superfície. Així doncs, es 



Annex 8 – Estudi d’alternatives 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  28 

 

produeixen processos físics, químics i biològics amb els quals s’arriba a eliminar el 80% de DBO 

i el 90% de sòlids en suspensió. 

El procés es composa d’un pretractament, un tractament primari format per una sèrie de 

filtres, un tractament secundari format per les lleres de torba, i opcionalment, un tractament 

terciari per eliminar els patògens sometent l’afluent de les lleres a un llacuna aeròbia o una 

cloració. 

La torba necessita ser retirada i reemplaçada cada 5-7 anys, i s’acostumen a posar varies 

unitats de lleres, unes en funcionament i les altres en conservació per al seu manteniment i 

aireació.  

Les avantatges d’aquest tractament són que no produeixen olors, es poden utilitzar en climes 

molt freds, la variació de cabal no afecta al seu rendiment, no suposa un gran impacte estètic i 

produeix una alta descontaminació bacteriana. 

5.6. Descripció del sistema de tractament adoptat 

Tenint en compte les característiques del municipi de Vilaverd i l’anàlisi multicriteri que s’ha 

dut a terme per a escollir el tipus de tractament s’escull l’aireació prolongada com a 

alternativa més òptima per a aquest projecte. 

El tractament d’aireació prolongada és un mètode eficaç per a tractar l’aigua residual de 

municipis de menys de 10000 habitants. Aquest tractament consisteix en el desenvolupament 

d’un cultiu bacterià en suspensió, format per un gran nombre de microorganismes agrupats en 

flòculs que són capaços de metabolitzar com a nutrient els contaminants biològics presents a 

l’aigua. 

Les condicions aeròbies en el reactor s’aconsegueixen utilitzant airejadors mecànics o difusors, 

que a part d’oxigenar fan que el contingut del reactor sigui més homogeni evitant així la 

sedimentació dels flòculs. 

En una segona etapa, després de passar un temps en el reactor, les aigües passen a un 

decantador, on es separa l’afluent depurat del fang. Part d’aquest fang es recircularà de nou al 

reactor per a mantenir una concentració determinada de microorganismes, i l’altra part de 

fangs es purgarà periòdicament. 

L’aireació prolongada opera amb càrregues orgàniques molt baixes i alts temps d’aireació, 

prescindint de la decantació primària i generant fangs estabilitzats, que tan sols necessiten ser 

deshidratats abans de la seva disposició final. 

Les avantatges d’aquest mètode de tractament són: 

- Necessitat de poca superfície 

- Alt rendiment en eliminació de sòlids en suspensió i matèria orgànica 

- Els fangs surten de la cubà biològica ja estabilitzats 
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Alguns inconvenients: 

- Elevat consum energètic 

- Necessitat de recircular els fangs 

- Necessitat de personal qualificat per a optimitzar el procés.   
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Agència catalana de l’aigua (www.aca-web.gencat.cat) 

Collado, Ramon (1991) “Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades. Criterios 

de selección (1991)”. Tecnología del Agua, número 80. Abril 

Ingeniería civil y medio ambiente (www.miliatium.com) 
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1. Introducció i objectius 

El present annex pretén descriure de forma detallada el tractament d’aeració prolongada, 

mètode que es realitzarà per a depurar les aigües residuals del municipi de Vilaverd. 

A continuació es defineixen detalladament les diferents parts que integren la EDAR. Els càlculs 

necessaris per al correcte dimensionament de la planta es troben als Annexes 11 

(Dimensionament del procés) i 14 (Càlculs hidràulics). 

2. Procés de tractament 

 El tractament inicial de l’aigua consisteix en un pretractament, procés físic d’eliminació de 

sòlids gruixuts i fins, així com també de les sorres i els greixos.  

Després d’aquest pretractament es realitzarà un tractament biològic que consisteix en 

l’aportació d’oxigen a l’aigua per a l’oxidació de la matèria orgànica. Posteriorment es 

realitzarà una decantació dels flòculs formats en l’oxidació que provocaran fangs secundaris. 

De la decantació en sortiran, d’una banda, l’aigua clarificada i d’una altra, els fangs secundaris. 

Una part d’aquests fangs serà recirculada al reactor i l’altra formarà part dels fangs en excés. 

El funcionament d’aquest tractament es pot dividir en dues línies: la línia d’aigua i la línia de 

fangs. 

 

Figura 1.Esquema del tractament 

2.1. Línia d’aigua 

2.1.1. Sistema de bombament previ i obra d’arribada 

L’actual col·lector que aboca les aigües residuals directament al riu es perllongarà i 

transportarà les aigües per gravetat fins a l’obra d’arribada a l’entrada de l’EDAR. Aquesta obra 
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està dotada d’un sobreeixidor de seguretat i d’un sistema by-pass que permet desviar l’aigua 

en cas de que el sistema estigui fora de funcionament. 

2.1.2. Pou de gruixos i desbast de sòlids gruixos 

La funció del pou de gruixos serà la de sedimentar els sòlids més gruixuts per tal de protegir 

tots els elements de la planta. 

Els sòlids retinguts en ell s’extrauran utilitzant una cullera bivalva en polispast elèctric. 

 

Figura 2.Cullera bivalva en funcionament 

Pel desbast dels gruixos s’instal·laran unes reixes a l’entrada de l’EDAR prèvia al pou de 

bombament amb una separació de 50mm, per a protegir les bombes d’impulsió.  

 

Figura 3.Esquema funcionament pou de gruixuts 
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Figura 4.Pou de gruixos (esquerra) i reixa de desbast (dreta) a l’entrada d’una EDAR 

2.1.3. Pou de bombament d’aigües residuals 

Aquesta bomba aporta a les aigües residuals suficient energia potencial com per a poder 

realitzar la resta de processos de la línia d’aigües per gravetat. 

La cambra estarà dividida en dues parts per tal de facilitar el manteniment. Aquestes parts 

estaran separades per una comporta mòbil que es podrà desplaçar fàcilment per tal de 

garantir la comunicació entre ambdues zones. Cada cambra disposarà d’un sobreeixidor 

d’emergència i d’una bomba auxiliar de reserva. 

En total es disposaran 3 bombes de les quals una serà de reserva i que funcionaran en cas de 

que alguna de les altres s’aturi o se li estigui realitzant el manteniment oportú. 

2.1.4. Equip compacte de pretractament 

Es considera l’ús d’un equip compacte de pretracament per a reduir els costos econòmics de la 

planta i millorar el seu funcionament. Aquests equips compacte són útils en casos on es tracta 

amb cabals petits, com és aquest cas. Aquest equip incorpora totes les funcions d’un 

pretractament mecànic.  

Les funcions que incorpora aquest equip són les següents: 

- Tamisat de fins 

El desbast de fins és el procés per el qual s’eliminen les partícules de mida superior a 1mm de 

l’aigua de procés. Es col·loca una reixa per intentar evitar l’entrada de sòlids a la instal·lació, ja 

que l’entrada d’aquests provocaria un augment en el seu manteniment. Els residus acumulats 

a la reixa es transportaran a través d’un cargol sense fi, fins a un contenidor. 

- Dessorrador 

Aquest element té com a funció separar els elements pesats que segueixen en suspensió en 

l’aigua residual després del desbast de gruixuts i fins. Gràcies a aquest tractament la vida dels 
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equips de la instal·lació s’allarga ja que es redueixen les sobrecàrregues per fangs, els dipòsits 

a les conduccions hidràuliques, canonades i canals, i l’abrasió en les bombes i la resta d’equips. 

Reduint la velocitat de l’aigua2 i augmentant la secció de pas, les partícules en suspensió, que 

són més pesades, es dipositen al fons. 

 

Figura 5. Planta compacte de pretractament 

2.1.5. Reactor biològic 

El reactor biològic es construirà de forma compacta, és a dir anular concèntric amb el 

decantador secundari. D’aquesta manera s’aprofita la geometria del decantador secundari per 

a construir-hi al voltant el circuit carrousel per on circularan les aigües. Així doncs el circuit 

d’oxidació queda integrat i es redueix de manera considerable l’espai ocupat.  

Aquest sistema compacte és rendible per a poblacions de fins a 2500 habitants equivalents i és 

especialment eficient per a reduir l’impacte visual que pot ocasionar la construcció d’una gran 

depuradora.  

Dins d’aquest reactor es produirà el procés de fangs activats que consisteix en generar un 

cultiu biològic agrupat en flòculs amb l’ajuda de l’aireig perllongat. 

Al fons del canal s’instal·larà un sistema d’aireig que subministrarà l’oxigen necessari per a 

degradar la matèria orgànica i fer que el procés es mantingui constant. Aquest sistema crea 

microbombolles a través d’unes petites perforacions que tenen la missió de transmetre 

l’oxigen a la massa d’aigües residuals.  
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Per a optimitzar el procés, la planta estarà dotada de sistemes de control que indicaran el 

nivell d’oxigen dissolt en la massa d’aigua del reactor. Coneixent aquesta dada els equips 

d’aireig subministraran més o menys aire, segons sigui necessari, evitant un consum 

innecessari d’energia.    

2.1.6. Decantació secundària 

La decantació secundària es fa concèntrica al reactor biològic.  

La mescla provinent del reactor biològic es condueix 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. 

A mesura que els fangs es van dipositant en el fons del decantador aquests són transportat a 

través d’una canonada fins a l’arqueta de recirculació i purga de fangs.  

Es disposa d’un pont rascador mòbil per la recollida de sobrenedant mitjançant una canonada 

que els envia a una arqueta que consta d’un bombament que els aboca a la sitja de fangs. 

L’aigua clarificada surt per la part superior del decantador a través d’una canonada fins una 

arqueta annexa.  

 

Figura 6 Decantador secundari 
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2.1.7. Sortida d’aigua tractada 

Annexa al tanc d’aireig es situa aquesta arqueta,. 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 que capta l’aigua de servei a la utilització industrial i la neteja.  

Al col·lector de retorn se li afegeixen els col·lectors del bypass del repartiment i del pou 

d’elevació.  

2.2. Línia de fangs 

Els fangs que es generen durant les diferents etapes de la línia d’aigua poden tenir dues 

finalitats: 

- Recirculació al principi del circuit per mantenir el nivell de microorganismes i d’aliment 

del sistema EDAR. 

- Tractament dels fangs per deshidratar-los i posteriorment ser recollits per un gestor 

autoritzat. 

Les fases que formen la línia de fangs són les següents: 

2.2.1. Recirculació i fangs en excés 

Els fangs decantats al fons del decantador s’enviaran a una arqueta situada al propi 

decantador des de la qual s’efectuarà la recirculació o la purga quan sigui convenient. 

L’excés de fangs s’extraurà del decantador secundari a través de 2 bombes submergibles, de 

les quals una serà de reserva, i es bombejaran fins a l’espessidor per gravetat. 

Per a la recirculació de fangs es projecten 2 bombes submergibles, de les quals una és de 

reserva, que permeten recircular el 100% del cabal mig en condicions punta. 

2.2.2. Espessiment dels fangs per gravetat 

L’espessiment de fangs és una fase important, ja que permet la concentració dels residus 

abans del seu tractament, de manera que suposa una reducció del volum de fang a tractar, 

aconseguint així un estalvi en el volum de les sitges i dels sistemes de tractament. 

L’espessiment de fangs té lloc a un espessidor de gravetat circular. Els fangs espessits són 

purgats des del fons de l’aparell, mentre que el cabal sobrant és recollit a la part superior per a 

reincorporar-los a capçalera de planta. 

Donat que l’alimentació de fangs a l’espessidor no serà contínua, és possible que es produeixi 

l’estratificació dels fangs, quedant el fang a la part inferior i un sobrenedant a la part superior. 
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Per eliminar el sobrenedant, es disposen vàlvules de comporta a diferent altura connectades a 

la conducció de sobrenedants. 

2.2.3. Deshidratació de fangs 

La instal·lació comptarà amb una unitat de deshidratació de fangs que s’efectuarà mitjançant 

una centrífuga convencional i tindrà lloc cinc dies a la setmana durant 8 hores al dia. 

Els fangs deshidratats s’emmagatzemaran en un contenidor abans de ser enviats a un gestor 

autoritzat per el seu abocament 
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3. Diagrama de funcionament de l’EDAR 
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1. Introducció i objectius 

El present estudi té com a finalitat l’anàlisi de la inundabilitat dels terrenys en els quals està 

prevista la construcció de l’EDAR de Vilaverd. S’estudiarà la inundabilitat dels terrenys per a 

períodes de retorn de 500, 100 i 10 anys. 

L’estudi d’inundabilitat ha de servir per a definir la cota d’urbanització de la parcel·la que 

allotjarà les instal·lacions de la depuradora, ja que aquesta no pot situar-se en una zona 

inundable per a un període de retorn de 100 anys.  

El terme municipal de Vilaverd està situat a la riba del riu Francolí, i poden trobar-s’hi fàcilment 

barrancs i torrents que discorren pel municipi fins a arribar al riu. D’entre tots els torrents, un 

dels més representatius és el torrent de Font de Balustres.  

Aquest annex s’ha basat en l’estudi d’inundabilitat del municipi de Vilaverd realitzat l’any 2009 

i inclòs al POUM. I en la planificació de l’espai fluvial (PEF) del riu Francolí realitzat per l’ACA. 

2. Determinació de les característiques principals de la conca d’aportació 

El torrent de Font de Balustres travessa una obra de fàbrica per sota la C-14 i posteriorment 

arriba a la zona urbana de Vilaverd. En aquest punt es canalitza a través d’una obra de captació 

i després transcorre soterrat mitjançant un calaixó 2x2. 

2.1. Geometria 

Amb l’ajuda del programa ARCVIEW (Software basat en tecnologia SIG) i amb l’extensió GEO-

HMS es determina la superfície de la conca. 

 

Figura 1. Conca d’aportació 
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Les característiques morfològiques de la conca són: 

Sup Total 179,4 Ha 

Cota punt més allunyat 870 m 
Cota sortida 275 m 
Longitud Total 3,7 Km 
Pendent mitjà 15,7 % 

Taula 1. Característiques de la conca 

3. Hidrologia 

Es realitzarà un càlcul hidrològic per a determinar els cabals circulants en el torrent i analitzar 

si el calaixó 2x2 és suficient per a desguassar l’avinguda de 500 anys. 

3.1. Llindar d’escorrentiu (P’0) 

El llindar d’escorrentiu és la quantitat de pluja que cal perquè comenci a haver-hi escorrentiu 

superficial, en mm. 

Aquest paràmetre permet calcular la pluja neta a partir d’una determina precipitació, per la 

qual cosa engloba les següents funcions de pèrdues: 

- Intercepció: Fracció de precipitació que queda adherida a la coberta del terreny. 

- Emmagatzematge en depressions: Fracció de pluja atrapada per les irregularitats del 

terreny. 

- Infiltració: Fracció de precipitació bruta caiguda que desapareix i no torna a aparèixer 

en un cert interval de temps en forma d’escorrentiu superficial, l. 

El llindar P0 es calcula multiplicant per 1,3 el valor P0. P0 depèn de les característiques del 

complex sòl-vegetació de les conques i de les condicions inicials d’humitat. 

Aquest paràmetre s’obté a partir dels mapes de grups de sòl, usos de sòl i pendents del 

terreny.  

En el nostre cas s’obté un P0 de 55 mm. No obstant, en base a l’experiència, aquest valor 

resulta elevat i es redueix a 40mm, per tal d’estar del costat de la seguretat. 

Així doncs, P’0=40*1,3=42 mm. 

3.2. Definició de la pluja de projecte 

3.2.1. Dades pluviomètriques 

Per al càlcul del cabal de disseny associat a diferents períodes de retorn s’ha seguit el mètode 

proposat al llibre “Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local 

(ACA,2003)”. 
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En el següent quadre es mostren els resultats d’intensitat de pluja en la zona del projecte que 

es troben en el treball “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” (1999), desenvolupat 

conjuntament per la Direcció General de Carreteres (DGT) i el Centre d’Estudis Hidrogràfics del 

Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques (CEDEX). 

Període de retorn (anys) 

 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 
Precipitació (mm/dia) 105 130 150 175 230 

Taula 2. Precipitacions diàries 

Una vegada obtinguda la precipitació diària Pd es redueix el seu valor aplicant el coeficient de 

reducció KA, anomenat coeficient de simultaneïtat, d’acord amb la següent expressió: 

- KA=1  S<1 Km2 

- KA=� − ���	�
��   S>1 Km2 

En el nostre cas, S=1,79 Km2, així doncs KA=0,98. 

3.2.2. Determinació del temps de concentració 

El mètode de transformació pluja-escorrentiu emprat en el present estudi ha estat el mètode 

racional. En aquest mètode, s’utilitza un hietograma rectangular de duració igual al temps de 

concentració de la conca. 

Ja que la conca presenta un grau d’urbanització inferior al 4% de l’àrea de la conca, el temps 

de concentració s’ha calculat de la següent manera: 

	
 = 0,3 � �
��,���

�,��
 

On: 

- L (km): Longitud de la llera principal 

- J (m/m): Pendent longitudinal mitja 

- T (j): Temps de concentració 

En la conca del torrent estudiat el temps de concentració és de 0,46 hores. 

3.2.3. Intensitat mitja de precipitació 

Un cop calculat el temps de concentració de la conca, es troba la intensitat de precipitació per 

una durada efectiva de la pluja D hores d’acord amb la següent expressió: 

�
�� = �

��
���

(���,�� �,�)
(���,���)
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On: 

- 
"�
"#: Factor regional 

- � (mm/h): Intensitat mitja de precipitació de durada efectiva de la pluja de D hores 

- $ (h): Temps de concentració 

- ��(mm/h): Intensitat mitja de precipitació diària màxima (P’d/24) 

 

Figura 2. Mapa d’isolínies del valor 
"�
"# segons J.R. Témez 

En la següent taula es mostren els resultat de intensitat de pluja de duració igual al temps de 

concentració per la conca d’aportació estudiada. 

Període de retorn (anys) 

 T=10 T=25 T=50 T=100 T=500 
Precipitació (mm/dia) 41,79 51,74 59,70 69,65 91,54 

Taula 3. Precipitació per a diferents períodes de retorn 

3.3. Càlculs dels cabals 

A continuació es calcularan els cabals màxims d’aportació per a la conca que afecta el projecte. 

Per a determinar els cabals d’aportació associats a cada conca, s’aplica el mètode racional 

seguint les Recomanacions Tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local de l’ACA. 

El mètode racional és un model global. Aquest tipus de models, tracten la conca com una única 

entitat amb una sola entrada de pluja i un cabal de sortida. Per altra banda, requereixen 

determinar quina part de pluja es transforma en escolament efectiu. 

La fórmula de càlcul que proporciona el cabal de desguàs en un punt determinat de la conca és 

la següent: 

Q=C·A·It·k 
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On: 

- C: Coeficient mitjà d’escolament de la superfície drenada 

- A: Superfície de cada conca 

- It: Intensitat mitja de precipitació corresponent al període de retorn considerat i 

per a un interval de referència igual al temps de concentració de la conca. 

- K: Coeficient d’uniformitat. Inclou un augment del Q per a tenir en compte l’efecte 

de les puntes de precipitació. 

3.3.1. Coeficient d’escolament 

El coeficient d’escolament es calcula segons la fórmula: 

C=% = [('(#�'())('(#*�+'())
('(#*��'()),  

3.3.2. Coeficient de simultaneïtat 

Les variacions en la distribució temporal de la pluja augmenten els cabals punta. És necessari 

aplicar un factor de correcció K per al càlcul del cabal punta que es troba segons: 

- = 1 + 	
�,��
(	
�,�� + 14)

 

On: 

Tc= temps de concentració (hores) 

En aquest cas obtenim K=1,08. 

3.3.3. Obtenció de cabals 

Aplicant la fórmula detallada anteriorment es calculen per a la conca d’estudi, els cabals per 

als períodes de retorn de: 10, 25, 50, 100 i 500 anys. Els resultats es mostren en la taula 

següent. 

T. Retorn 
(anys) 

Pd (24 h) 
(mm) 

Pd’ (24 h) 
(mm) 

It 
(mm/h) 

P0 
(mm) 

P0’ 
(mm) 

C K Q (m³/s) 

10 105 103,22 41,79 40 52 0,146 1,08 3,28 
25 130 127,80 51,74 40 52 0,205 1,08 5,71 
50 150 147,46 59,70 40 52 0,248 1,08 7,97 
100 175 172,04 69,65 40 52 0,297 1,08 11,13 
500 230 226,11 91,54 40 52 0,389 1,08 19,1,976 

Taula 4. Cabals per a diferents períodes de retorn 
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4. Comprovació de la capacitat de desguàs 

Per tal de determinar la capacitat de desguàs del col·lector s’ha realitzat una hipòtesis en 

règim uniforme. En règim uniforme, la pendent de la línia d’energia (I) s’iguala a la pendent de 

l’obra de drenatge (i), que ve determinada bàsicament per la pendent geomètrica de la 

conducció. 

Segons l’equació de Manning: 

1 = 2 ∙ 45
�/+ ∙ ��,�
7  

On: 

- Q: cabal evacuat per l’obra de drenatge 

- A: Àrea de la secció transversal ocupada per l’aigua 

- R: Radi hidràulic 

- I: Pendent de la línia d’energia 

- n: coeficient de Manning 

El valor del coeficient de rugositat de Manning (n) depèn del material de l’obra de drenatge, en 

el present cas es considera un calaixó de formigó (n=0,014). 

El pendent del col·lector és del 4% igual a la pendent longitudinal dels carrers per on 

transcorre. Considerant un resguard lliure de 30 cm s’obté una capacitat màxima de desguàs 

Q=35,68 m³/s > Q500=19,16 m³/s, de manera que l’obra de captació i el calaixó soterrat són 

capaços de desguassar l’avinguda de 500 anys. 

5. Zones inundables 

A continuació es mostren les zones inundables per el riu Francolí segons la planificació de 

l’espai fluvial realitzat per l’ACA. 
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1. Introducció i objectius 

Aquest annex pretén dimensionar els processos que s’han de dur a terme a l’estació 

depuradora d’aigües residuals que es projecte per el municipi de Vilaverd. S’explicaran de 

forma resumida els diferents paràmetres de disseny per a cada una de les parts de l’EDAR.  

En cada un dels apartats, s’exposaran les hipòtesis preses, els càlculs realitzats i els criteris 

adoptats per al dimensionament de les instal·lacions i equips necessaris. 

2. Dades de disseny 

2.1. Dades d’entrada 

A l’annex 5 s’han calculat els valors de cabal i contaminació a considerar pel disseny de 

l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd. 

Cabals 

Cabal mig diari  248,88 m³/dia 

Cabal mig horari 10,37 m³/h  

Cabal punta entrada 26,81 m³/h  

Cabal mínim  5,18 m³/h  

Cabal de dilució 51,85 m³/h 

Cabal màxim pretractament 51,85 m³/h 

Cabal màxim tractament biològic 31,11 m³/h 

Contaminació 

MES 450 mg/l 131,76 kg/dia 

DBO5 300 mg/l 87,84 kg/dia 

DQO 600 mg/l 175,68 kg/dia 

N 60 mg/l 17,57 kg/dia 

P 15 mg/l 4,39 kg/dia 

Taula 1. Dades d’entrada 

Es tindrà en compte una punta de DBO5, per a considerar possibles abocaments excepcionals 

de contaminants. Aquesta punta es prendrà com un 10% superior a la concentració mitja. Així 

doncs, s’assumeix una punta de DBO5 de 330 mg/l.  

2.2. Resultats a obtenir 

Les aigües tractades a l’estació depuradora han de complir amb la legislació vigent que 

determina els valors límits d’abocament en: 
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Paràmetre Concentració 

(mg/l) 

MES <35 

DBO5 <25 

DQO <125 

N <15 

P <2 

Taula 2. Resultats a obtenir 

Per altra banda, s’ha d’assegurar una sequedat mínima dels fangs deshidratats del 22%. 

3. Obra d’arribada 

Tal i com s’ha descrit en l’annex 9, l’obra d’entrada està formada pel pou de gruixos, el desbast 

de gruixuts i el pou de bombament. 

3.1. Arribada d’aigua bruta i bypass general 

El col·lector d’arribada que condueix les aigües residuals del municipi fins a les instal·lacions de 

l’EDAR té un diàmetre de 315 mm.  

Es preveu un sobreeixidor de seguretat de manera que el cabal màxim a alleujar amb la 

depuradora funcionant serà la diferència entre el cabal màxim en el col·lector i el cabal de 

dilució.  

3.2. Pou de gruixos 

A l’arribada de l’aigua a l’estació depuradora es dissenya un pou de gruixos. El pou de gruixos 

té forma tronco-piramidal amb les parets inclinades per a evitar l’acumulació de sòlids i sorres 

en les cantonades i poder extreure de manera més eficaç els residus. En la figura 1. Es poden 

veure les dimensions del pou de gruixuts. 

 

Altura H1  1 m 
Altura trapezoïdal 0,25 m 
Ample L1 2,5 m 
Ample L2 1,5 m 
Superfície 6,25 m2 
Volum 7,27 m3 

Taula 3. Dimensions pou gruixos 

 

         Figura 1. Pou de gruixos 
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Es recomana que els temps de retenció al pou de gruixos sigui superior a 10 minuts per al cabal 

mig i superior a 5 minuts pel cabal màxim. El temps de retenció es calcula amb la següent 

expressió: 

T�������ó = V
Qx	60	(min) 

Es comprova que es compleixen les recomanacions per els temps de retenció. 

Cabal (m
3
/h) Tretenció (min) Tretenció recomanat (min) 

Qmig=10,37 42,1 >10 
Qmàx=51,85 8,4 >5 

Taula 4. Temps de retenció pou gruixos 

La càrrega superficial es calcula amb la següent expressió: 

C� = Q
S 		�m

� · h
m�� 

Cabal (m
3
/h) Càrrega superficial  (m

3
·h/m

2
) 

Qmig=10,37 1,7 

Qmàx=51,85 8,3 

Taula 5. Càrrega superficial pou de gruixos 

L’eliminació dels sòlids gruixuts es farà gràcies a una reixa situada entre aquesta cambra i la de 

bombament. La reixa reté i separa els cossos flotants i en suspensió i permetre el pas de 

l’aigua residual. D’aquesta manera s’eviten obstruccions en les canonades, canals i tot tipus de 

conduccions. Al evitar aquestes obstruccions s’augmenta l’eficiència dels processos posteriors, 

i, per tant, del tractament final. 

La reixa manual tindrà un ample total de 1,50m, una llum lliure entre platines de 40mm i 

l’amplada de les platines serà de 10mm. Els residus s’extrauran del fons del pou amb una 

cullera bivalva de polipast, seran dipositats en contenidors de 1000l situats al costat del pou i 

seran transportats a l’abocador periòdicament.  

3.3. Pou de bombament 

Per a elevar l’aigua bruta a la cota de pretractament i poder començar amb el procés de 

gravetat s’instal·len 3 bombes. D’aquestes 3 bombes n’hi haurà 2 en funcionament i 1 en 

reserva a utilitzar en cas de fallida o de manteniment d’alguna de les altres. 

4. Pretractament 

Com s’ha comentat anteriorment es col·locarà un equip de pretractament compacte que 

inclou totes les funcions necessàries del pretractament. 
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L’aigua passa a través d’un tamís de fins que separa els sòlids flotants i sobrenedants. Aquests 

residus s’extrauen amb un cargol transportador i es dipositen en un contenidor.  

Posteriorment, l’aigua passa per un dessorrador que queda dimensionat segons les normes 

ATV. Els sediments aquí són alliberats de matèria orgànica gràcies a un cargol. Les sorres cauen 

a un pou lateral del qual s’extreuen mitjançant classificador de sorres. Aquesta sorra es recull 

en un contenidor. 

Finalment es col·loca un desgreixador que elimina els greixos presents en les aigües residuals. 

Amb el desgreixador s’eliminen els greixos que s’aboquen al clavegueram procedent dels 

garatges, de les llars i calefaccions. La presència de greixos dificulta l’aireig correcte disminuint 

el coeficient de transferència al 55-70%, així doncs és important la instal·lació d’un 

desgreixador en el sistema de tractament per fangs activats. Per altra banda, la presència de 

greixos forma una capa superficial que reté les partícules orgàniques reduint el rendiment de 

la instal·lació i els costos de conservació augmenten de forma considerable. 

4.1. Mesura i regulació de cabal 

El cabal punta a tractar al recinte biològic és 3 vegades el cabal mig. Per a graduar el cabal, 

partint del cabal de dilució que es vol tractar al desbast de fins (5·Qm), 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 biològic a través d’un 

sobreeixidor en l’arqueta de repartiment. Així s’aconsegueix limitar de forma eficient el cabal 

màxim del tractament, garantint un correcte funcionament de tot el sistema en cas 

d’avinguda. 

Mesura de cabal 

Cabal màxim a biològic 31,11 m3/h 
Cabal mig a biològic 10,37 m3/h 
Cabal màxim pretractat 51,85 m3/h 
Tipus Electromagnètic 
Num. de mesuradors instal·lats 1 

Diàmetre del mesurador 80 mm 

Velocitat de pas a 
Qpunta 

Qmig 

 
1,48 m/s 
0,57 m/s 

Taula 6. Mesura de cabal 

5. Tractament biològic 

5.1. Reactor biològic 

El dimensionament de les unitats de tractament, les estimacions del volum de fangs generats i 

les condicions operatives es fonamenten en models de simulació i experiments de laboratori, a 
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partir dels quals s’obtenen constants que, aplicades a un model matemàtic, descriuen el 

procés de depuració. 

5.1.1. Dimensionament 

Com a criteris de disseny pel càlcul del reactor biològic de fangs actius de l’EDAR del present 

projecte, es consideren els descrits a “Manual de depuración Uralita” i es considera una 

temperatura mitja de l’aigua residual de 16ºC. 

Decantació 
primària 

Procés Càrrega màssica (Cm, 
kgDBO5/d/Kg) 

Concentració mitja de 
fangs (X, kg/m3) 

Edat del fang 
(dies) 

Optativa Aireació 
perllongada 

< 0,080 4,0 18 

Taula 7. Criteris dimensionament del reactor biològic 

Càrrega màssica: �� =  !∙#
$∙%&'	(kgDBO5/d/Kg) 

Càrrega volumètrica �( = �� ∙ ) (kgDBO5/dia) 

On: 

S0: quantitat de DBO5que entra al reactor biològic per unitat de volum (kg/m3) 

Q: cabal a tractar (m3/dia) 

X: concentració de sòlids en suspensió en el reactor biològic (kg MLSS/m3) 

VRB: volum del reactor biològic en m3 

Massa DBO5 entrada 87,84 kg/dia 
Massa DBO5 sortida   6,22 kg/dia 
Massa DBO5 a eliminar 81,62 kg/dia 
Concentració DBO5 a la sortida  25 mg/l 
Massa MES entrada  131,76 kg/dia 
Rendiment depuració biològica 93 % 

Taula 8. Paràmetres de disseny del reactor biològic 

Es pot calcular el volum del reactor com 

*+, = -. ∙ /
) ∙ �� = 87,84

0,07 ∙ 4 = 313,76� 

Dimensionament reactor biològic 

Tanc Tanc d’oxidació circular 
amb decantació interior 

Diàmetre decantador secundari 6 m 
Alçada 4 m 
Espessor del mur intern 0,30m 
Diàmetre interior de la corona circular, R.B. 6,6 m 
Diàmetre exterior de la corona circular, R.B. 12 m 
Volum d’aireació total 315,5 m3 
Càrrega volumètrica DBO5 entrada 0,28 kgDBO5/m3 
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Càrrega volumètrica DBO5 sortida 0,26 kgDBO5/m3 

Temps de retenció 
Qpunta 

Qmig 

 
11,77 h 
30,43 h 

Pes de fangs activats 1255 kgMLSS 
Concentració mitja dels fangs 3,98 kgMLSS/m3 

Càrrega màssica 0,07 kgDBO5/kgMLSS 
Taula 9. Dimensions del reactor biològic 

5.1.2. Recirculació de fangs 

Per a tenir sempre una quantitat de microorganismes fixa dins el reactor biològic, cal que part 

dels fangs activats que s’extreuen del decantador secundari, tornin al reactor biològic. Aplicant 

el principi de continuïtat, és a dir, que el cabal que entra sigui igual al cabal que surt es pot 

establir la relació entre el cabal de recirculació i el cabal d’entrada: 

(/ + /8) ∙ ) = /8 ∙ )8 

On: 

Qr = cabal de recirculació de llots (m3/d) 

Q  = cabal de disseny tractament biològic (m3/d) 

X  = concentració de fangs al reactor (kg/m3 o g/m3) 

Xr = concentració de fangs en la recirculació (kg/m3 o g/m3) 

 

Considerant una concentració de sòlids al reactor biològic de 3960 mg/l, de 8.000 mg/l en els 

fangs decantats i un cabal mig d’aigua pretractada de 10,37 m3/h, el cabal de recirculació i la 

relació de recirculació són: 

/8 = 3980
8000 − 3980 ∙ /�;< = 0,99 ∙ /�;< = 10,27	6�/ℎ 

R=99% 

5.1.3. Fangs en excés 

Segons la formulació de Huisken, els fangs en excés es poden calcular de la següent manera: 

@A = 1,2 ∙ ��.,�� 

Amb les dades i els resultats obtinguts en apartats anteriors, s’obté una producció de fangs en 

excés de: 

Fe=57,18 kg/dia 

L’edat dels fangs es calcula a partir de: 
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B = CD--EF
@GHDI	JH	JKLéI	(CDNOG)

= 3,96 ∙ 317
57,18 = 21,95	NOJI 

 

Es compleix que l’edat dels fangs és superior al valor mínim d’acord amb l’expressió: 

Edat del fang (dies) > 25·1,072^(12-T)= 25·1,072^(12-16)=19 dies 

On T és la temperatura de l’aigua residual i es pren igual a 16ºC. 

5.1.4. Nitrificació-desnitrificació 

L’aigua residual urbana conté nitrogen en les formes orgàniques i amoniacal. El nitrogen 

orgànic passa a la forma amoniacal a partir de la descomposició bacteriana i la hidròlisis. De la 

forma amoniacal, una part s’incorpora a les pròpies bactèries, retornant a la forma orgànica i 

la resta, en condicions aeròbies s’oxida mitjançant les nitrosomes donant lloc a nitrits i 

posteriorment s’oxida a nitrats gràcies a les nitrobactèries 

El procés de desnitrificació consisteix en la reducció del nitrogen transformat en nitrats 

desprenent nitrogen a l’atmosfera en forma de gas. Aquest procés es durà a terme en 

condicions anòxiques i sempre i quan hi hagi les condicions adequades, com ara la 

disponibilitat de carboni orgànics i l’absència de substàncies inhibidores. 

5.1.4.1. Càlculs de nitrificació 

Per a que tingui lloc el procés de nitrificació, la velocitat de creixement dels nitrosomes (μm) ha 

de ser superior a la velocitat de creixement de la biomassa  ( )/1 cθ . Aquesta condició 

s’expressa amb la següent equació: 

Q� ≥ 1
ST 

La velocitat de creixement de nitrosomes s’expressa de la següent manera: 

 

Q� = Q�,�àV
(W − WXYZ)

[W + (W − WXYZ) ∙
\]

[\ + \] ∙ J.,.^_(`abc) ∙ d1 − 0,83 ∙ (7,2 − eX)f 

 
On, 
 
μm,max: velocitat màxima de creixement de nitrosomes. Es pren 0,50 · dia-1. 
T: Temperatura de l’aigua residual a tractar. Es pren 16ºC. 
OD: Concentració mitja d’oxigen dissolt al reactor biològic. Es pren 2 mg/l 
KO: Constant de saturació de l’oxigen. Es pren 1 mg/l. 
KN: Constant de saturació del N-NH+

4. Es pren 0,58 mg/l 
N-NH+

4: Concentració de nitrogen amoniacal  al reactor biològic. Es pren 2 mg/l 
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pH: Es pren igual a 7. 
 

En les condicions del present projecte, resultarà la següent velocitat de nitrificació 

Q� = 0,5 ∙ 2
0,58 + 2 ∙

2
1 + 2 ∙ J

.,.^_(bgabc) ∙ d1 − 0,83 ∙ (7,2 − 7)f = 0,24 

I, per tant, l’edat dels fangs mínima requerida per a la nitrificació serà: 

ST.�íj = 1
0,24 = 4,2	NOJI 

Considerant un factor de seguretat de 2,5, l’edat dels fangs resultarà de: 

ST.�íj = 4,2 ∙ 2,5 = 10,5	NOJI 

Com que l’edat dels fangs a la que opera el reactor biològic és superior a 10,5 dies, es produirà 

nitrificació completa. 

5.1.4.2. Càlcul de la desnitrificació per anòxia 

Per a calcular el nitrogen a desnitrificar cal calcular prèviament les càrregues de nitrogen al 

reactor considerant que el 5% en pes dels fangs activats es nitrogen que no serà oxidat. 

[DW	kGHDI
N = 57,18	[DF-

NOG ∙ 5[DW
100[DF- = 2,86 

Calculem ara la concentració que representa aquesta massa respecte al nitrogen present a 

l’afluent. 

2,86[DWN ∙ 1N
3176� ∙

10g6DW
1[DW ∙ 1	6

�

1000	l = 9,06	6DW/l 

Per tant, la concentració mitja efectiva de N-NTK potencialment oxidable queda reduïda a: 

Concentració mitja de N-TKN (mg/l): 60-9,06=50,94 mg N-NTK/l 

I la càrrega diària de N-NTK nitrificable a l’agua residual és: 

0,051[DW − m[W
6� ∙ 2496

�

NOG = 12,69[DW − m[W
NOG  

El N-NO3 a la sortida del reactor es calcula com: 

156D
l ∙ 2496

�

NOG = 3,74[DW −W\�
NOG  

Per tant, el N-NO3 a desnitrificar és: 
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12,69 − 3,74 = 8,95[DW − W\�
NOG  

5.1.5. Necessitat teòrica d’oxigen  

Per a poder mantenir les condicions aeròbies necessàries per al tractament biològic 

seleccionat cal introduir oxigen addicional. 

Les necessitats d’oxigen vénen definides per la següent expressió. 

O2=O2 per síntesi cel·lular + O2 per la respiració endògena + O2 per la nitrificació – O2 generat 

en la desnitrificació 

Els processos bioquímics que intervenen en aquest procés són: 

- Metabolisme cel·lular: els microorganismes utilitzen part de la matèria orgànica per al 

seu creixement i reproducció, originant nou material cel·lular 

- Metabolisme energètic (respiració endògena): succeeix al utilitzar el material orgànic 

romanent per a transformar-ho en energia i utilitzar-la en els seus moviments i 

activitats, és important menciona 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. 

El càlcul de l’oxigen necessari per el procés d’oxidació al reactor s’ha fet a partir de la 

formulació d’Eckenfeldes que permet calcular les necessitats d’oxigen a cada part del procés: 

síntesis cel·lular, respiració endògena, nitrificació i desnitrificació. 

5.1.5.1. Demanda d’oxigen per a la síntesi cel·lular 

Es pot calcular com 

\ n = G ∙ o ∙ -p 

On: 

OSC: demanda d’oxigen (kgO2/h) 

a: 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: rendiment en eliminació de DBO5 en biològic 

So: KgDBO5 d’entrada a biològic 

Cm (Kg DBO5/d/Kg MLSS)  0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 
a (kg O2/ kg DBO5 eliminada) 0,50 0,50 0,50 0,53 0,55 0,59 0,65 0,66 

Taula 10. Coeficient a en funció de la càrrega màssica 

En aquest cas, 

\ n = 0,665 [D\�
[D]q\cJlO6OHGNG ∙ NOG ∙ 87,84

CD]q\c
NOG ∙ 0,93 = 54,32CD\�NOG = 2,26CD\�ℎ  
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5.1.5.2. Demanda d’oxigen per a la respiració endògena 

Es calcula com 

\+r = s ∙ * ∙ ) 

On, 

ORE: demanda d’oxigen (kg O2/h) 
b: coeficient estequiomètric que defineix la necessitat d’oxigen per a la respiració endògena 
(kg O2/ kg MLSS/dia) 
V: volum del reactor (m3) 
X: concentració de microorganismes a la mescla licor (kg MLSS/m3) 

 

Cm (Kg DBO5/d/Kg MLSS)  0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05 
b (kg O2/ kg MLSS/dia) 0,136 0,131 0,123 0,117 0,108 0,092 0,066 0,040 

Taula 11. Coeficient b en funció de la càrrega màssica 

En aquest cas, 

\+r = 0,051 [D\�
[DFE-- ∙ NOG ∙ 3,98

CDFE--
6� ∙ 315,56� = 64CD\�NOG = 2,7CD\�ℎ  

 
5.1.5.3. Demanda d’oxigen per a la nitrificació 

El procés de nitrificació és regeix per la reacció: 

WXYZ + 2\� + 2X�\�a → W\�a + 2X��\� +X�\ 

Per tant, l’oxigen necessari és 

64[D\�
14[DWAu;� = 4,6 [D\�

[DWAu;�
 

En les condicions del present projecte, 

\j;v8;w;TxT;ó = 4,6
[D\�

[DWAu;�
∙ 12,69

[DWAu;�

NOG
= 58,37	

[D\�

NOG
= 2,43

[D\�

ℎ
 

 
5.1.5.4. Oxigen recuperat en la desnitrificació 

En aquesta fase del procés, els nitrats es converteixen en oxigen i això fa que es redueixi la 

demanda d’oxigen, ja que aquesta fase n’aporta. La demanda d’oxigen que es produeix es 

calcula estequiomètricament com 2,87kg d’oxigen per a cada kg de nitrogen-nitrat reduït. Es 

considera que el grau de desnitrificació és del 70%, tot i que a vegades pot ser més gran, per a 

ser conservador. 
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\yAzj;v8;w;TxT;ó = 12,69
[DW\�

NOG
∙ 0,70 ∙ 2,87

[D\�

[DW\�
= 25,49

[D\�

NOG
= 1,06

[D\�

ℎ
 

Oxigen necessari teòric 

Oxigen eliminació DBO5 (Kg O2/h) 2,26 

Oxigen respiració endògena (Kg O2/h) 2,70 

Oxigen per a la nitrificació (Kg O2/h) 2,43 

Oxigen recuperat per desnitrificació (Kg O2/h) -1,07 

TOTAL (Kg O2/h) 6,32 

Taula 12.1 Oxigen necessari condiciones mitges 

5.1.6. Necessitat teòrica d’oxigen en condicions punta 

Per a calcular la necessitat real d’oxigen és necessari calcular l’oxigen que es requereix en el 

cabal punta. Aquesta punta només afectaran a l’oxigen utilitzat en el procés de síntesi cel·lular, 

ja que el consum per a la respiració endògena no varia al mantenir-se constant la quantitat de 

microorganismes presents al reactor. 

Considerant el cabal punta d’aquest cas, 26,81 m3/h, la punta de contaminació es calcula com: 

26,81
6�

ℎ
∙ 330

6D]q\c
l

10,37
6�

ℎ
∙ 300

6D]q\c
l

= 2,84 

La següent gràfica del CEDEX ens permet obtenir el factor de punta de O2. A partir del valor de 

punta de contaminació (2,84) i la càrrega màssica (0,07), el factor punta val 1,70. 
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Figura 2. Factor de punta d’O2 segons el CEDEX 

Així doncs, el consum horari punta d’oxigen és: 

Oxigen necessari teòric en condicions punta 

Oxigen eliminació DBO5 (Kg O2/h) 2,26·1,70=3,84 

Oxigen respiració endògena (Kg O2/h) 2,7 

Oxigen per a la nitrificació (Kg O2/h) 2,43·1,70=4,13 

Oxigen recuperat per desnitrificació (Kg O2/h) -1,07·1,7=-1,82 

TOTAL (Kg O2/h) 8,85 

Taula 13. Demanda d’oxigen en condicions punta 

5.1.7. Sistema d’aireació 

A continuació s’exposaran les diferents tècniques d’aireació que poden dividir-se en tres grups: 

a) Amb aire comprimit 

• Grans bombolles: mitjançant tubs submergits o canyes 

• Bombolles mitjanes: mitjançant tubs perforats 

• Bombolles fines: mitjançant difusors porosos fins i plaques poroses 

b) Amb mitjans mecànics 

• D’eix horitzontal: com ara els raspalls rotatius 

• D’eix vertical: com les turbines (de superfície o de fons) i els agitadors rotatius 

c) Amb bombes 

• Rajos 

• Bombes en depressió 
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• Ejectors d’aire atmosfèric 

5.1.7.1. Càlcul de les necessitats d’oxigen en condicions estàndard 

Per a poder determinar el sistema d’aireació necessari, així com la seva potència, cal calcular el 

consum d’oxigen en condicions estàndard. Això s’aconsegueix a partir del factor corrector F 

que es determina a partir de la següent expressió empírica. 

@ = q ∙ { ∙ �  − �|
� ∙ [ ∙ 1,025`a�. 

On, 

B: relaciona les saturacions d’O2 en el licor de mescla i en l’aigua pura. Es pren 0,9. 

P: Factor de correcció per altitud. Per a la cota on es situa la EDAR, aquest coeficient val 0,965. 

CSS: Concentració de saturació de l’oxigen en aigua neta a temperatura de treball. Per a una 

temperatura de 16 ºC, resulta un valor de 9,95 mg/l. 

Css: Concentració de saturació de l’oxigen en aigua neta a 20ºC. Es pren 9,17 mg/l 

CL: Concentració d’oxigen a mantenir en l’aigua residual al reactor biològic. 

K: Factor de correcció de transferència d’oxigen a l’aigua residual. Es pren 0,9 

T: Temperatura de l’aigua residual. Es pren 16 ºC. 

Per tant, resulta un factor de correcció F: 

@ = (0,9 ∙ 0,965 ∙ 9,95 − 2)
9,17 ∙ 0,9 ∙ 1,025bga�. = 0,591 

Finalment, obtenim les necessitats d’oxigen reals: 

Oxigen necessari real 

Oxigen necessari en condicions mitges (Kg O2/h) 6,32
0,59 = 10,7 

Oxigen necessari en condicions punta (Kg O2/h) 8,85
0,59 = 15 

Taula 14. Necessitat d’oxigen real 

5.1.7.2. Nombre de difusors d’aire 

S’utilitzaran uns difusors de tipus circular de bombolla fina organitzats en parrilles, donat que 

el reactor es dissenya cilíndric. 

Es pot calcular que l’aire conté 0,3 kgO2/m3, ja que l’aire atmosfèric conté un 20,9% d’oxigen 

en volum amb una densitat de 1,429 kg/m3 a 20ºC i pressió atmosfèrica. 
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Per altra banda, s’estima que el rendiment dels difusors de bombolla fina és d’un 4% per metre 

submergit, de manera, que si es submergeix 4 metres (alçada del reactor dimensionat), el 

rendiment serà del 16%.  

Podem ara calcular el cabal d’aire a partir de l’oxigen necessari en condicions punta calculat 

anteriorment: 

15CD\�ℎ
0,3CD\�6� ∙ 0,16	

= 312,5	W6�/ℎ 

Segons dades del fabricant, el cabal d’aire mig proporcionat per cada difusor és de 3,6 Nm3/h. 

Així doncs segons les nostres necessitats d’oxigen es pot calcular el nombre de difusors 

necessaris: 

312,5Nm3
h

3,6Nm3h ∙ ut
= 87	�HO�G�I 

D’aquesta manera, es projecten 88 difusors distribuïts en 4 parrilles de 22 difusors cada una.  

5.2. Decantació secundària 

5.2.1. Criteris de disseny 

Els factors a tenir en compte per el correcte dimensionament del decantador secundari són els 

següents: 

- Càrrega de sòlids: és la massa de sòlids en suspensió que tractarà el decantador per m2 

de superfície i per unitat de temps (kgMLSS/m2·h) 

- Càrrega hidràulica o velocitat d’ascens: és el volum d’aigua que es tracta en el 

decantador per m2 de superfície i per unitat de temps (m3/m2·h). Permet determinar la 

superfície del decantador. 

- Temps de retenció hidràulica: permet determinar el volum del decantador. 

- Recirculació de fangs. 

- Càrrega sobre l’abocador: es defineix com el cabal d’aigua tractada per metre lineal 

d’abocador. 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 de 3 metres. 

La taula 15 mostra valors habituals dels paràmetres anteriors, segons l’experiència 
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Càrrega superficial o velocitat ascensional, m3/m2/h a Qmig ≤ 0,8 

a Qpunta ≤ 1,6 

Càrrega de sòlids, kg/m2/h a Qmig ≤ 1,8 

a Qpunta ≤ 3,2 

Temps de retenció hidràulica, h a Qpunta 3- 5 

Q/ml de l’abocador, m3/h a Qmig ≤ 2,5 

a Qpunta ≤ 4,5 

Taula 15. Valors habituals decantador secundari 

Les profunditats mínimes i recomanades segons el diàmetre són: 

Diàmetre (m) Profunditat recomanada (m) Profunditat mínima (m) 

<12 3,3 3 
12-21 3,6 3,3 
21-30 3,9 3,6 
30-42 4,2 3,9 
>42 4,5 4,2 

Taula 16. Profunditat del decantador 

Es projecta un decantador circular pel cabal punta en temporada alta.  

5.2.2. Dimensionament 

El dimensionament del decantador secundari es farà segons la norma alemana ATV-A131. La 

metodologia proporcionada per aquesta norma distingeix 4 zones diferents d’altura d’aigua en 

el decantador, que es defineixen com: 

1. Zona de clarificació �� ≥ �, �� 

2. Zona de separació de la barrera 
aigua-fang 

ℎ� = 0,5 ∙ �� ∙ (1 + o*)
1 − �-*/1000  

3. Zona d’emmagatzematge ℎ� = 0,45 ∙ �-* ∙ (1 + o*)
500  

4. Zona d’espessiment i escombrat ℎY = �-* ∙ �B ∙ (1 + o*)
�  

Taula 17. Zones del decantador 

On, 

qA: càrrega hidràulica superficial, que s’expressa com el quocient entre qSV i CSV (en m/h) 
RV: recirculació, expressada en tant per 1 
qSV: càrrega volumètrica de fangs a no sobrepassar. Donat que la SS a l’efluent ha de ser < 35 
mg/l, es pren qSV= 500 l/m2/h. 
CSV = volum comparatiu de fangs, expressat com el producte de M per SVI (en ml/l) 
M: concentració de sòlids al reactor, que s’ha definit com M = 3,98 kg/m3 

SVI = índex de volum de fangs, que segons la normativa, per a una situació del projecte amb 
càrrega màssica = 0,07, pren un valor de SVI = 100 ml/g 
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tE: temps espessiment, en h, per permetre una concentració de sòlids DSTF al fons del 

decantador que permeti una concentració DSRS (que prendrem de 0,8·DSTF per tenir 

rasquetes), en el cabal de recirculació. Donat per l'expressió: 

�B = �]-m@ ∙ -*�
1000 �

�
 

El valor de DSRS és la concentració de la purga Mr = 8 kg/m3. S’obté així que tE = 1 h 

C: concentració de la zona d’espessiment, donada per C = 300·tE + 500 l/m3=800 l/m3 

Aplicant totes aquestes relacions, es troben els següents resultats, tenint en compte que 

aquestes altures tenen lloc a 2r/3 del centre del decantador  

h1 0,5 m 

h2 2,06 m 
h3 0,89 m 
h4 1,23 m 
htotal 4,68 m 

Taula 18. Alçades de les zones del decantador 

A més, dels paràmetres qA i el cabal punta d’entrada al reactor, és possible calcular la 

superfície mínima requerida: 

S=Qpunta/qA =	�g,_b	��/�
b,�g	�/� = 21,28	6� 

Donat que el decantador serà cilíndric per una part i cònic per l’altra, el diàmetre mínim serà 

de 5,20 m. 

D’altra banda, es pot considerar que el  valor de la zona d’emmagatzematge és nul (h3 = 0). Per 

tant, s’obté una altura total de 3,80 m. Si es suposa que la base cònica té un pendent del 10%, i 

suposant el diàmetre mínim el calat d’aigua a l’abocador és de 3,69 m. 

Aquestes dades representen un predimensionament del decantador secundari. No obstant, 

s’ha de tenir en compte que el decantador està integrat en el reactor biològic. Per tant, es 

suposen unes dimensions compatibles amb el reactor biològic dimensionat i es comprova que 

els paràmetres del decantador secundari estan dins dels intervals permesos. Així, les 

dimensions del decantador secundari són: 

Dimensions decantador secundari 

Diàmetre 6 m 
htotal 4,0 m 

Pendent 10% 
hAbocador 3,7 m 

Superfície 28,27 m2 

Volum  107,44 m3 

Taula 19. Dimensions del decantador secundari 
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Paràmetre Valor obtingut Valor límit 

Càrrega superficial o 
velocitat ascensional, 

m3/m2/h 

a Qmig 0,37 ≤ 0,8 
a Qpunta 0,95 ≤ 1,6 

Càrrega de sòlids, 
kg/m2/h 

a Qmig 1,46 ≤ 1,8 
a Qpunta 3,77 ≤ 3,2 

Temps de retenció 
hidràulica, h 

a Qpunta 4,01 3- 5 

Q/ml de l’abocador, 
m3/h 

a Qmig 0,55 ≤ 2,5 
a Qpunta 1,42 ≤ 4,5 

Taula 20. Comprovació paràmetres reactor 

Es pot observar que tots els paràmetres són inferiors als valors límit, excepte la càrrega de 

sòlids a cabal punta. No obstant això, i donat que la diferència no arriba al 20%, es considera el 

dimensionament previst com a correcte. 

5.2.3. Retirada de flotants 

L’extracció del material es farà mitjançant escombrador superficial automàtic i l’evacuació es 

realitzarà per gravetat al pou de drenatge i buidats per a finalment ser destinat a l’espessidor 

de fangs. 

5.3. Cabal d’aigua tractada 

La mesura del cabal d’aigua tractada es realitzarà per un mesurador electromagnètic de 80 

mm de diàmetre en canonada que s’instal·larà a la canonada que connecta el sobreeixidor de 

recollida d’aigua clarificada del decantador secundari amb el dipòsit d’aigua tractada. 

5.4. Dipòsit d’aigua tractada 

El dipòsit d’aigua tractada es dissenya amb base rectangular de formigó armat. Les aigües 

tractades hi arriben provinents del decantador secundari. La geometria es descriu a la següent 

taula: 

Dimensions dipòsit d’aigua tractada 

Longitud 2 m 
Amplada 2 m 

Alçada útil 1,2  m 
Volum útil 4,8 m3  

Taula 21. Dimensions dipòsit aigua tractada 

6. Línia de fangs 

6.1. Bombeig de fangs en excés 
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A continuació es detallen els criteris de disseny i els paràmetre del bombeig. És important 

realitzar un correcte dimensionament del sistema de bombeig per a poder extreure del procés 

els fangs que es van dipositant en el fons del decantador secundari.  

Criteris de 
disseny 

Pes de fangs en excés 57,18 kg/dia 

Concentració de la 
purga 

8,00 kg/m3 

Paràmetres Tipus de bombes Submergibles 
Número de bombes 2 (1 de les quals, serà de reserva) 
Temps d’extracció 4 h 
Cabal horari teòric 57,18	CD	kGHD/NOG	

8	CD	kGHD/6� ∙ 4	ℎ��JI/NOG = 1,79	6�/ℎ 

Cabal unitari de la 
bomba 

3 m3/h 

Altura manomètrica 10 m.c.a. 
Taula 22. Bombeig de fangs en excés 

6.2. Espessidor de fangs 

Els fangs que s’extreuen de l’aigua residual passen inicialment per un procés d’espessiment. 

D’aquesta manera el volum de fangs a transportar a l’abocador o a digestió és menor. Aquest 

procés d’espessiment consisteix en una nova sedimentació dels fangs, aquests es col·loquen en 

un reactor de fons cònic i al sedimentar la seva concentració augmenta. Les dades necessàries 

per al dimensionament són les següents: 

Quantitat de fangs a tractar 57,18 kg/d 

Concentració de fangs inicial 8 kg/m3 

Cabal diari 7,15 m3/dia 
Càrrega de sòlids màxima 30 kg/d/m2 
Càrrega hidràulica màxima 0,45 m3/h/m2 

Temps de retenció mínim 24 h 
Concentració fangs final 20-30 kg/m3 

Taula 23. Paràmetres de disseny espessidor de fangs 

Obtenim la superfície teòrica necessària del reactor com al quocient entre la quantitat de fangs 

a tractar i la càrrega de sòlids, obtenint una superfície de 1,9 m2, és a dir, un diàmetre teòric de 

1,56m. Si es suposa una altura de la part cilíndrica de 2m i una altura de la part cònica de 

0,30m el temps de retenció és inferior a 24 hores, així doncs es decideix optar per un diàmetre 

superior.  
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Espessidor de fangs 

Forma Circular 
Diàmetre 4 m 
Altura cilíndrica 2 m 
Altura cònica 0,3 m 
Superfície 12,56 m2 
Volum 26,38 m3 
Temps de retenció de fangs 3,69 dies 
Càrrega de sòlids real 57,18/12,56=4,55 kg/m2·dia 

Taula 24. Característiques espessidor de fangs 

6.3. Deshidratació de fangs 

El procés de deshidratació es farà per centrifugació. Es suposa que el procés de deshidratació 

durarà 3h al dia cada un dels 5 dies laborables de la setmana. Obtenim així les següents dades i 

el cabal de fang a deshidratar per hora útil. 

Pes dels fangs 57,18 kg/dia 

Concentració dels fangs espessits 30 kg/m3 

Volum de fangs a deshidratar 1,9 m3/dia 
Pes de fangs a deshidratar per dia útil 57,18 ∙ 75 = 80,05 CDN  

Cabal de fangs a deshidratar per dia útil 1,9 ∙ 75 = 2,66	6�/N 

Pes de fangs a deshidratar per hora útil 80,05
3 = 26,68	CD/ℎ 

Cabal de fangs a deshidratar per hora útil 2,66
3 = 0,89	6�/N 

Taula 25. Cabal de fang a deshidratar 

El bombeig de fangs a deshidratació es realitzarà a través d’un cargol helicoïdal de cabal unitari 

entre 0 i 1,5 m3/h i d’altura manomètrica 10 m.c.a. 

Per l’assecat dels fangs es col·locarà una centrifugadora amb un sequedat prevista de sortida 

superior al 22%. 

6.4. Emmagatzematge de fangs 

Els fangs deshidratats s’emmagatzemaren en una sitja de fangs per a ser utilitzat com a adob 

als conreus propers o per a ser transportat a l’abocador corresponent. 

7. Comprovació 

Cal comprovar que el dimensionament de la nova EDAR és vàlid per la situació actual. Les 

bombes, els bufants i el reactor biològic seguiran funcionant bé per a cabals menors. Per a 

cabals menors el temps de retenció augmenta considerablement. En la situació actual, aquest 

temps augmenta fins a 9,96h. Aquest fet pot provocar problemes d’olors, però degut a que els 
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valors de la càrrega són molt menors que els requerits, aquests problemes no seran de gran 

magnitud. Així doncs, es considera el dimensionament com a correcte. 

Paràmetre Valor obtingut Valor límit 

Càrrega superficial o 
velocitat ascensional, 

m3/m2/h 

a Qmig 0,13 ≤ 0,8 
a Qpunta 0,38 ≤ 1,6 

Càrrega de sòlids, 
kg/m2/h 

a Qmig 0,50 ≤ 1,8 
a Qpunta 1,52 ≤ 3,2 

Temps de retenció 
hidràulica, h 

a Qpunta 9,96 3- 5 

Q/ml de l’abocador, 
m3/h 

a Qmig 0,19 ≤ 2,5 
a Qpunta 0,57 ≤ 4,5 

Taula 26. Comprovació decantador secundari situació actual (Qmig= 3,57 m
3
/h i  Qpunta= 10,79 m

3
/h) 
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1. Introducció i objectius 

L’objectiu del present annex és definir les parcel·les i zones d’expropiació, de servitud i 

d’ocupació temporal per a l’execució de les obres. 

És objecte d’aquest annex donar a conèixer els béns i drets afectats per a l’execució de les 

obres, els titulars dels mateixos i l’import total de les indemnitzacions que han de ser 

abonades. 

2. Expropiacions 

Els terrenys afectats, són aquells afectats temporalment durant l’execució de les obres i 

aquells afectats de forma permanent en la zona on s’ubica la nova EDAR. 

2.1. Definició dels tipus d’afeccions 

Es poden distingir tres tipus d’afecció dels terrenys 

2.1.1. Expropiacions 

Es defineix com la zona d’expropiació o ocupació definitiva d’aquells terrenys necessaris per a 

la ubicació de l’estació depuradora i dels seus serveis adjacents. 

2.1.2. Servitud de pas 

Es defineix com a zona de servitud, aquella zona necessària per a dur a terme la conservació de 

la infraestructura. S’estableix una franja de 3 metres d’amplada en tota la longitud dels 

col·lectors.  

2.1.3. Ocupació temporal 

Es defineix d’aquesta forma la franja de terreny necessària per a la realització de les obres 

durant el temps de construcció (pas de maquinària, acumulació de materials i/o desviaments 

de trànsit). Es defineix una franja de 10 metres d’amplada en la longitud dels col·lectors.  

2.2. Relació dels terrenys ocupats 

Consultant el POUM del municipi es pot determinar els usos que es desenvolupen actualment 

als terrenys on es portaran a terme les obres.  

Tips d’afectació EDAR Col·lectors  Caseta treballadora, 

zona aplec material 

Expropiacions 2725 m2 0 0 
Servitud de pas 0 1849,70 m2 0 
Ocupació temporal 0 6165,7 m2 1310 m2 
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2.3. Valoració de les afeccions del sòl 

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 següent taula: 

Tipus de sòl Expropiació 
(€/m2) 

Servitud (€/m2) Ocupació temporal (€/m2) 

Rústic 1,70 0,50 0,15 

 

Tips d’afectació Superfície total (m2) 
Preu unitari (€/m2) Preu total (€) 

Expropiacions 2725,00  1,70 4632,50 
Servitud de pas 1849,70  0,50 924,85 
Ocupació temporal 7475,70 0,15 1121,35 

TOTAL 6678,70 

 

El cost total de les expropiacions, servituds i ocupacions temporals és de 6678,70€ 

3. Serveis afectats 

En aquest apartat es detectaran els serveis que poden ser afectats durant l’execució de les 

obres 

3.1. Definició dels tipus d’afecció 

Es poden donar tres tipus d’afecció a serveis diferents 

- Desviament: es considera l’anul·lació d’un tram o instal·lació i la seva posterior 

instal·lació amb un nou traçat diferent a l’anterior. 

- Reposició: es considera la restitució d’un tram o instal·lació amb les mateixes 

característiques de traçat que presentava originalment. 

- Manteniment: es considera el desplegament de mesures encaminades a la 

protecció dels serveis existents, incloent la possibilitat de mesures de vigilància 

amb cost nul per part de les companyies titulars. 

3.2. Relació de serveis afectats 

Els possibles serveis afectats en l’àmbit del projecte són els següents: 

- Electricitat 

- Gas 

- Aigua potable 

- Telefonia 
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Donades les dificultats que comporta aconseguir els plànols de les diferents companyies de 

serveis públics, no s’ha pogut obtenir la informació necessària per a detectar els serveis 

afectats. 

Segons la informació del POUM i les visites realitzades al camp, no es preveu l’afecció de cap 

tipus de servei. Tot i així, es considera necessari contactar amb les companyies explotadores 

per detectar possibles serveis afectats. 

3.3. Valoració dels serveis afectats 

Donat el desconeixement s’inclou una partida alçada en el pressupost per a possibles afeccions 

que puguin tenir lloc.  
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1. Introducció i objectius 

En aquest annex es realitza el càlcul mecànic dels col·lectors que transporten l’aigua residual 

cap a l’estació depuradora per gravetat. En aquest càlcul es realitza també la comprovació de 

les conduccions als esforços mecànics. 

2. Consideracions generals 

2.1. Classificació de les conduccions 

Segons la norma UNE-EN 805:2000, les conduccions existents es classifiquen en: 

- Conduccions rígides: són aquelles en les que la capacitat de la càrrega està limitada per 

la ruptura, sense que prèviament apareguin deformacions significatives en la secció 

transversal. 

- Conduccions flexibles: són aquelles en les que la capacitat de la càrrega està limitada 

per la deformació admissible. 

- Conduccions semirígides: són aquelles en les que la capacitat de la càrrega poden estar 

limitades per la ruptura o per la deformació transversal. 

El projecte de norma europea prEN 1295-3-2001 introdueix un criteri de classificació a partir 

del paràmetre Sr, rigidesa relativa.  

En qualsevol cas, es considera que les conduccions d’acer i les de PFRV es comporten sempre 

de forma flexible, que les de formigó ho fan de forma rígida i que les altres tenen un 

comportament que vari de rígid a flexible segons el diàmetre i les condicions d’instal·lació. 

El material utilitzat per a les conduccions en aquest projecte és polietilè, que té un 

comportament flexible. En la Figura 1 es mostren els elements d’una rasa amb la terminologia 

que s’utilitzarà al llarg d’aquest annex. 

 

Figura 1. Elements d’una rasa 
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La càrrega del terreny externa sobre una conducció flexible enterrada provoca una disminució 

del diàmetre vertical i un augment en el diàmetre horitzontal de la canonada. El moviment 

horitzontal de la canonada cap al material dels costats genera una resistència passiva que 

ajuda a suportar les càrregues del terreny. La resistència del terreny es determina a partir de la 

seva classificació, la densitat i la humitat.   

2.2. Accions 

Una acció és tota causa capaç d’originar una sol·licitació o efecte en la canonada. Segons la 

Norma NBE-88 “Accions en edificación” del Ministerio de Fomento, les principals accions a 

tenir en compte per al càlcul mecànic d’una canonada són les següents: 

- Accions gravitatòries: produïdes per els elements constructius de la canonada. 

� Pes propi: càrrega deguda al pes del col·lector. 

� Càrregues permanents o càrregues mortes: degudes als pesos dels elements 

constructius o instal·lacions fixes que han de suportar la canonada. 

� Sobrecàrrega d’ús: són les derivades de l’ús de la canonada i la magnitud de la qual 

pot ser variable en el temps. Són bàsicament: càrrega deguda al pes de l’aigua en 

l’interior de la canonada i la pressió interna actuant. 

- Accions del terreny: produïdes per l’empenta activa i per l’empenta passiva del 

terreny. 

- Accions del trànsit: produïdes per l’acció dels vehicles que circulen sobre la canonada. 

- Accions climàtiques: produïdes per el vent, la neu o les accions tèrmiques. 

- Accions degudes al nivell freàtic: l’empenta hidrostàtica generada per l’aigua 

subterrània. 

- Accions reològiques: produïdes per les deformacions que experimenten els materials 

en el temps per retracció, fluència sota les càrregues o altres causes. 

2.3. Hipòtesis considerades 

En les instal·lacions soterrades les accions més determinants són la pressió interior actuant, les 

accions del terreny i les de trànsit. D’aquesta manera, les situacions considerades per al càlcul 

són les següents: 

- Canonada buida amb càrrega màxima de terres 

- Canonada buida amb càrrega mínima de terres i acció del trànsit (només per al cas del 

pas sota el camí). 

3. Metodologia de càlcul 

El dimensionament dels tubs s’ha realitzat segons el mètode de la norma ATV 127:2000, dins 

de la norma UNE 53331:1997 IN. 
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Aquesta norma té un desenvolupament complex, on hi intervenen paràmetres de gran detall, 

per aquest motiu, en aquest annex es recullen les línies bàsiques. Posteriorment, utilitzarem el 

programa informàtic de càlcul Asetub basat en la norma UNE 53331 per a realitzar els càlculs. 

Els passos del procés de càlcul són els que es detallen a continuació: 

1) Dades d’entrada. Característiques dels tubs i secció a calcular 

2) Classe de seguretat requerida 

3) Selecció del tipus d’instal·lació, nivell freàtic i tipus de recolzament 

4) Introducció de les sobrecàrregues. 

5) Càlcul de les càrregues de terres i trànsit. 

6) Distribució de càrregues. 

7) Càlcul dels esforços, tensions, deformacions i estabilitat. 

8) Verificació de tensions, deformacions i estabilitat. 

3.1. Dades d’entrada 

Les dades d’entrada per a realitzar el càlcul mecànic dels col·lectors són; 

- Diàmetre nominal de la canonada 

- Gruix de la paret 

Amb aquestes dades es poden obtenir els següents valors: 

− Diàmetre exterior i interior de la canonada (mm). 

− Mòdul d’elasticitat a curt termini (N/mm2). 

− Mòdul d’elasticitat a llarg termini (N/mm2). 

− Pes específic (KN/m3). 

− Tensió de ruptura a flexo-tracció (N/mm2). 

− Tensió de ruptura a flexo-tracció a llarg termini (N/mm2). 

− Rigidesa circumferencial específica de la canonada (RCE) (KN/m2). 

3.2. Coeficients de seguretat 

Els coeficients de seguretat estan determinats sobre la base de la teoria de la fiabilitat. En 

aquest càlcul, es tenen en compte la dispersió de l’estabilitat dels tubs (resistència i 

dimensions) i les càrregues (propietats del sòl, càrregues rodants, condicions de posta en 

obra). 

Segons la implicació que pugui tenir un possible fallo de la instal·lació, s’han d’escollir la classe 

A o la classe B que exigeixen uns coeficients de seguretat més o menys estrictes. 

- Classe A: Cas general (amenaça de capa freàtica, reducció de serveis i fallo amb 

conseqüències econòmiques notables). 

- Classe B: Cas especial (Sense amenaces de capa freàtica, dèbil reducció de servei i fallo 

amb conseqüències econòmiques importants). 
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A continuació es defineix el valor del coeficient de seguretat per a cada classe: 

 

Taula 1. Coeficients de seguretat segons la classe 

3.3. Característiques de la instal·lació 

Es poden distingir tres tipus d’instal·lacions: 

- Tipus 1: Instal·lació en rasa o terraplenat. Existeixen tres opcions diferents segons els 

valors de l’amplada de la rasa B, i el diàmetre de la canonada D. 

 

Figura 2. Instal·lació tipus 1 

En qualsevol dels tres casos cal introduir les següents dades: Amplada de la rasa al nivell de la 

generatriu superior (B), alçada de recobriment per sobre de la generatriu superior (H) i l’angle 

d’inclinació de les parets (β). 

- Tipus 2: Instal·lació en rasa terraplenada 

 

Figura 3. Instal·lació tipus 2 

En aquest cas cal introduir l’ample de la rasa al nivell de la generatriu superior (β), l’altrua del 

recobriment per sobre de la generatriu superior (H1), l’altura del recobriment del terraplè (H2) 

i l’angles d’inclinació de les parets (β). 

- Tipus 3: Instal·lació de dos conduccions en la mateixa rasa. 

En aquest cas es consideren dues possibilitats: que les conduccions estiguin al mateix nivell o 

que estiguin a diferents nivells. 
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o Conduccions al mateix nivell 

 

Figura 4. Instal·lació tipus 3, al mateix nivell 

En aquest cas cal realitzar el càlcul de les canonades com si fossin tipus 1. El B serà el mateix 

variant el valor de la H. Si ambdues canonades tinguessin el mateix diàmetre, el càlcul només 

es faria una vegada. 

o Conduccions a nivells diferents nivells 

 

Figura 5. Instal·lació tipus 3, a nivells diferents 

En aquest cas es realitza el càlcul de la canonada superior com si fos tipus 1 i el de la inferior 

com si fos tipus 2. 

3.4. Nivell freàtic 

Per al càlcul de l’estabilitat cal tenir en compte l’existència o no del nivell freàtic, ja que la 

pressió exterior de l’aigua maximitza l’efecte de les càrregues del terreny. 

3.5. Característiques del recolzament i del terreny 

Existeixen 3 tipus de recolzament: 

 

- Tipus I: recolzament sobre llit granular 

o 2α = 60º 
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o 2α = 90º 

o 2α = 120º 

- Tipus II: Recolzament de formigó. (No utilitzat per tubs flexibles) 

- Tipus III: Recolzament granular fins la clau de la canonada. D’acord amb la normativa 

correspon a: 

o 2α = 180º 

Segons la norma UNE 53331, es poden distinguir quatre grups de terreny: 

− G1: terrenys no cohesius. Graves i sorres soltes. % fins (<0.06 mm) < 5%. 

− G2: terrenys poc cohesius. Graves i sorres poc argiloses o llimoses. 5< % finos 

− (<0.06 mm) <15%. 

− G3: terrenys mitjanament cohesius. Graves i sorres argiloses o llimoses. 15< % fins 

(<0.06 mm) < 40%. 

− G4: terrenys cohesius. Argiles, llims i terrenys amb mescla de components orgànics. 

En la rasa i al seu entorn es consideren quatre zones:  

Z1: és la part superior de la canonada.  
Z2: Al voltant de la canonada, fina a 30 cm 
per sobre de la clau. 
Z3: en la zona lateral de la rasa. 
Z4: en la zona interior de la rasa 

 
 

− Zona 1, si hi ha molta alçada de terres, s’acostuma a utilitzar el terreny propi de 

l’excavació. 

− Zona 2 es recomanable millorar amb un terreny d’aportació. 

− Zones 3 i 4 acostumen a estar constituïdes per el mateix grup de terreny. 

En general tot el terreny cal compactar-lo per a que formi una massa resistent i poc 

compressible. Segons aquesta norma es consideren sis intensitats de compactació, des del 85% 

fins al 100% del Próctor Normal. 

A continuació s’indiquen les característiques del terreny, pes específic de les terres de 

rebliment i del terreny natural, segons els valors indicats a la norma ja que no es disposa 

d’assajos. 

Tot seguit, es selecciona el sistema de rebliment de la rasa, que determinarà l’angle de 

fregament amb les parets d’aquesta. Els possibles sistemes de rebliment són: 

− Rebliment per capes sense control del grau de compactació. 

− Rebliment per capes en la zona de la canonada sense compactar per capes la resta de 

la rasa. 

− Rasa estibada, sense compactat posterior després de retirar les taules. 
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− Rebliment per capes en tota l’alçada de la rasa, amb un grau de compactació superior 

al 100% próctor estàndard. 

3.6. Angle de fregament intern 

La norma UNE 5331 fixa un angle de fregament intern per a cada tipus de terreny 

 

Taula 2. Angle de fregament segons la tipologia de terreny 

3.7. Mòdul de compressió 

Els mòduls de compressió per a diferents terrenys es troben tabulats en la següent taula. 

 

Taula 3. Mòdul de compressió segons grau de compactació 

3.8. Condicions de les sobrecàrregues 

Per a determinar la força sobre el tub deguda a les sobrecàrregues verticals, és necessari 

conèixer les sobrecàrregues concentrades, originades per les càrregues de trànsit puntuals, 

localitzades en les rodes. 

Una vegada seleccionades les condicions d’instal·lació i execució, es determinen els factors que 

actuen sobre el tub, degut a les càrregues externes i internes, analitzen si la deformació és 

admissible. El procés continua amb el càlcul de les sol·licitacions, determinant els esforços 

tangencials màxims i la pressió crítica de col·lapse, la pressió exterior de l’aigua i les accions 

simultànies quan hi hagi capa freàtica. 

La norma UNE 53331 contempla només el trànsit de vehicles que distingeix en quatre tipus 

diferents: 

1. LT12. Trànsit lleuger (carrers locals). Vehicle lleuger de 12 tones de pes total. 

2. LH26. Trànsit mig-lleuger (carrers principals). Vehicle mig de 26 tones de pes total. 

3. LH39. Trànsit mig-pesat (vies urbanes). Vehicle mig de 39 tones de pes total. 
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4. HT60. Trànsit pesat (vies interurbanes). Vehicle pesat de 60 tones de pes total. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.s’indiquen les característiques del 

vehicles: 

 

Taula 4. Característiques dels vehicles segons la norma UNE53331 

Es consideren dos tipus de ferms: normal i irregular. Si el ferm és regular s’opta pel coeficient 

d’impacte fixa corresponent, però si és irregular cal escollir el coeficient d’impacte adequat: 

− Trànsit lleuger (fins a 12 tones) = entre 1.50 i 1.85. 

− Trànsit mig (superior a 12 tones i fins a 39 tones) = entre 1.40 i 1.75. 

− Trànsit pesat (superior a 39 tones) = entre 1.20 i 1.50. 

3.9. Càlcul de càrregues 

Càrrega de terres 

Segons la fórmula Pe=Cz·γb·H, es calcula la càrrega vertical de terres Pe. 

Càrrega de trànsit 

Segons el tipus de trànsit escollit es calcula la càrrega vertical majorada Pv. 

Càrregues de superfície 

Els materials de rebliment solts, les fonamentacions dels edificis i altres càrregues similars 

s’han de calcular i especificar-se en kN/m2. 

3.10. Càlcul de tensions 

La càrrega vertical total sobre el tub es calcula amb la fórmula següent: 

 En el cas de la rasa: 

�� � ��� ∙ �	
 ∙ �� ∙  � ��� ∙ ��� � �� 

 En el cas de la rasa terraplenada: 

�� � �� ∙ �	
 ∙ � ∙ � � 	
 ∙ � ∙ � � �� ∙ ��� � �� 
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La càrrega horitzontal sobre el tub té dos components: Qh conseqüència de la càrrega 

horitzontal del rebliment i una Qh
* funció dels tipus de recolzament de la canonada. 

�� � ��� ∙ �� ∙ 		
 ∙ �� ∙ � + ��� ∙ �� ∙ �2� 

��∗ = ��� −��� ∙ �∗ 

3.11. Càlcul d’esforços 

Es calculen els moments flectors i les forces axials degudes a les càrregues externes, al pes 

propi del tub i al pes de l’aigua continguda- S’efectuen els càlculs en la clau, secció mitja i en la 

base de la canonada.  

La determinació dels esforços tangencials es calculen com: 

" = 10 ∙ �%& ± 100(
) *� 

On: 

": esforç tangencial (N/mm2) 

N: suma de forces axials per unitat de longitud (kN/m). Axials deguts a l’acció del terreny 

(càrrega vertical, qvt, càrrega horitzontal, qh, y reacció horitzontal , qht), a les accions 

gravitatòries (pes del tub, qt y pes de l’aigua continguda en el seu interior, qa) i a la pressió 

interior, qpa. 

N=Nqvt+Nqh+Nqht+Nqt+Nqa+Nqpa 

M: suma de moment per unitat de longitud (kNm/m). Moments deguts a l’acció del terreny 

(càrrega vertical, qvt, càrrega horitzontal, qh, y reacció horitzontal , qht), a les accions 

gravitatòries (pes del tub, qt y pes de l’aigua continguda en el seu interior, qa) i a la pressió 

interior, qpa. 

M=Mqvt+Mqh+Mqht+Mqt+Mqa+Mqpa 

S: àrea de la secció de la paret del tub per unitat de longitud (cm2/m). 

W: moment resistent de la secció (cm3/m). 

α: factor de correcció per curvatura. La determinació de deformacions verticals es base en la 

següent fórmula: 
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En el càlcul de deformacions s’obté la variació en el diàmetre vertical Dv com conseqüència de 

les càrregues externes. 

3.12. Càlcul d’estabilitat 

Primerament es calcula la càrrega crítica per col·lapse que generen les terres, per a curt i llarg 

termini. 

�+,-. � 2 ∙ �&, ∙ &��
�/� 

Posteriorment es calcula el valor crític de la pressió de l’aigua externa (pressió hidrostàtica de 

l’aigua referida a l’eix del tub: Pa=γa (Ha+D/2) degut al nivell freàtic: 

�+,-. � *� ∙ &, 

4. Comprovacions a realitzar 

Les principals comprovacions que s’han de fer en els canonades de polietilè soterrades són: 

4.1. Hipòtesi 1: Pressió interna positiva 

Quan només actua la pressió interna de l’aigua s’ha de comprovar que l’estat tensional produït 

per l’acció d’aquesta força no excedeix l’admissible.  
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En el cas de fabricacions de tubs sota diferent sèries de pressions nominals, com és el cas dels 

plàstics, la comprovació anterior, pot substituir-se simplement per verificar que la PN (pressió 

nominal de la conducció) sigui superior a la DP (pressió de disseny), ja que en el concepte de 

PN va implícit el que el tub resisteix, en absència de càrregues externes, i de forma continua i a 

llarg termini, una pressió igual a la DP. 

4.2. Hipòtesi 2: Accions externes i pressió interna positiva 

Cal comprovar que actuant conjuntament les dues accions, el coeficient de seguretat (C) a llarg 

termini per als esforços tangencials a flexotracció (σ) és superior al valor admissible, conforme 

als valors establerts per la norma UNE 53331:1997 IN. 

Els valors dels esforços tangencials a flexotracció admissibles en la norma UNE 53331:1997 IN, 

són els tabulats a continuació: 

 

Taula 5. Esforç tangencial admissible 

 També cal assegurar-se que la deformació produïda (δ) és inferior al 6% del diàmetre del tub. 

4.3. Hipòtesi 3: Accions externes 

Cal comprovar que actuant únicament les accions externes al tub, el coeficient de seguretat C 

a llarg termini per als esforços tangencials a flexo tracció és superior al admissible. Els valors 

són els mateixos que els indicats en la hipòtesi 2. 

També cal comprovar que al deformació produïda és inferior al 6% del diàmetre de la 

canonada. 

En qualsevol cas, aquesta hipòtesi acostuma a ser menys condicionant que la hipòtesi anterior. 

4.4. Hipòtesi 4: Accions externes i pressió interna negativa 

El col·lapse d’un tub pot ocórrer si la paret del tub es torna inestable a altes càrregues externes 

de terra o càrregues d’aigua en el terreny, o pot ser crític quan es produeixen pressions 

negatives en profunditats relativament molt petites del rebliment, com pot succeir en 

canonades a poca pressió. Així hi ha dos tipologies de col·lapse: 

- Col·lapse per fluència a llarg termini com a resultat d’una pressió externa durant un 

llarg període de temps. 
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- Col·lapse elàstic a curt termini com a resultat d’una pressió negativa sobtada o d’una 

pressió externa molt elevada. 

Per tant, cal comprovar que el coeficient de seguretat C en vers al vinclament arriba com a 

mínim als valors exposats en la taula de la hipòtesi 2. Per a realitzar aquesta comprovació 

s’utilitza l’expressió: 

�01

2�.
3 	 

On: 

�01: Pressió crítica de vinclament (N/mm2) 

2�.: Pressió vertical total sobre el tub (kN/m2) 

5. Càlculs realitzats 

La secció tipus de la rasa del col·lector es mostra a la següent figura: 

 

 Material d’excavació no seleccionat 

Material seleccionat 0,30+d-d/2(1-cosα) 

Sorra 0,10+d/2(1-cosα) 

 

 

 

           Figura 6.  Secció tipus rasa col·lector 

Un cop col·locada la canonada sobre un llit de 0,10m amb sorra fina es procedeix al rebliment 

dels costats del tub amb el mateix material. Això es farà per capes compactades d’espessor no 

superior a 15cm, amb un angle de recolzament de 60º. 

Els talussos són els de la secció tipus utilitzada són 2V:1H. 

El grau de compactació serà el mateix que el de la base i serà sempre igual o superior al 97% 

del Protector Normal. S’intentarà que no quedin espais buits sota el tub. Posteriorment es 

procedeix al rebliment de la rasa, fins a 30 cm per sobre de la clau del tub amb material 

seleccionat. Es compacte amb pistó lleuger als dos costats del tub i es deixa sense compactar la 

zona central. 
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Finalment, es prossegueix al rebliment per capes successives d’altura no superior a 20cm 

compactades de material d’excavació no seleccionat. 

Es consideren els coeficients de seguretat més estricte, classe B. 

El tipus d’instal·lació de la rasa és estreta per a tubs de PVC. 

Les comprovacions es realitzen en els punts més desfavorables, de màxima i mínima 

profunditat.  

Col·lector Profunditat 

Arribada 1,4 (mínima) 

Arribada 2,0 (màxima) 

Taula 6. Punts de comprovació del col·lector  

Les dades presentades en aquest annex han estat introduïdes en el programa de càlcul Asetub 

i s’ha comprovat que les canonades són adequades. Els detalls dels càlculs es mostren a 

l’apèndix 1. 
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APÈNDIX 1: RESULTATS DEL PROGRAMA ASETUB 



Programa ASETUB PVC
Versión 2.1

Informe de resultados de cálculo mecánico

Página 1 de 3

Datos sobre el informe 

Informe número: 1
Fecha: 10/06/2012
A la atención de D./Dña. : Sandra Mollet
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: B (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: AGUA A PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.452-2)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=6 mm
Diámetro interior:  di= 303 mm
Radio medio:  Rm= 154.5 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=2 m
Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=64º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2

Distancia entre ruedas:  a= m
Distancia entre ejes:  b= m
Sobrecarga concentrada:  Pc= kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=24,64339 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=0 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=24,64339 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=16,86441 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=2,57575 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,15353 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,15588 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,16177 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,06023 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,06023 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,06023 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,07286 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,08373 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,07286 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00076 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00088 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00104kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00701 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,00811kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00959 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,02821 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,02092 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,0393kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,1028 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-3,8074 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,1028 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-1,55941 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-1,55941 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,5034 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,5034 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00324 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02039 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00324kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,14919 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05132 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,32822 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,80758 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-3,77647 kN m/m
En Base:  N (Base)=-2,84064kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 4,29418 kN/mm2
En Riñones: -4,07031 kN/mm2
En Base: 6,16189 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 11,64366 --ADMISIBLE: cumple >2
En Riñones: 12,28409 --ADMISIBLE: cumple >2
En Base: 8,11439 --ADMISIBLE: cumple >2

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 6,58756 --ADMISIBLE: cumple >2
Debido a la presión ext. de agua :63,49054 --ADMISIBLE: cumple >2
Debido al terreno y al agua: 5,96831 --ADMISIBLE: cumple >2
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Datos sobre el informe 

Informe número: 2
Fecha: 10/06/2012
A la atención de D./Dña. : Sandra Mollet
Empresa/entidad : 
Dirección : 
Ciudad : 
Teléfono/Fax : 
Correo electrónico: 
Referencia de la obra : 

RESULTADO DEL CÁLCULO MECÁNICO:    INSTALACIÓN VÁLIDA
(Si se aplican en la instalación los parámetros especificados en el cálculo)
Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: B (> 2.5)

1. Características del tubo y la instalación.

TIPO DE CONDUCCIÓN: AGUA A PRESIÓN (Tubos según norma UNE-EN 1.452-2)
Instalacion en:  ZANJA

Material del tubo:  PVC-U
Presión nominal: bar (entre paréntesis, PN no habitual)
Diámetro nominal:  Dn = 315 mm
Espesor:  e=6 mm
Diámetro interior:  di= 303 mm
Radio medio:  Rm= 154.5 mm
Módulo de elasticidad:  Et(lp)=1750 N/mm2 , Et(cp)=3600 N/mm2
Peso específico:  P.esp.=14 kN/m3
Esfuerzo tang. máximo:  Sigma-t(lp)= 50 N/mm2 , Sigma-t(cp)=90 N/mm2
Nota: Las propiedades del material se han obtenido del informe UNE 53.331 IN

Presión agua interior:  Pi =  bar
Presión agua exterior:  Pe= 0 bar

Altura de la zanja:  H1=1.4 m
Anchura de la zanja:  B1=1.5 m
Ángulo de inclinacion de la zanja:  Beta=64º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)
Ángulo de apoyo:  2alfa=120º
Tipo de relleno:  Poco cohesivo
Tipo de suelo:  Poco cohesivo

Relleno de la zanja compactado por capas en toda la altura
Peso especifico de la tierra de relleno:  Y1=20 kN/m3
Módulos de compresión del relleno:  E1=1.2 N/mm2    E2=  1.2 N/mm2
Módulos de compresión del terreno:  E3=11 N/mm2   E4=  11 N/mm2

Distancia entre ruedas:  a= m
Distancia entre ejes:  b= m
Sobrecarga concentrada:  Pc= kN
Sobrecarga repartida:  Pd= kN
Zona no pavimentada
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2. Determinación de las acciones sobre el tubo

2.1. Presión vertical de las tierras.

 Debida a las tierras:  qv=18,70232 kN/m2
 Debida a  sobrecargas concentradas:  Pvc=0 kN/m2
 Debida a  sobrecargas repartidas:  Pvr=0 kN/m2
 Presión vertical total sobre el tubo:  qvt=18,70232 kN/m2

2.2. Presión lateral de las tierras

Reacción máxima lateral del suelo
a la altura del centro del tubo:  qht=12,95799 kN/m2

2.3. Deformación Relativa:  dv=1,97911 % --ADMISIBLE: cumple <= 5%

2.4. Momentos flectores circunferenciales.

2.4.1. Debidos a la presión vertical total sobre el tubo (Mqvt)

En Clave:  Mqvt (Clave)=0,11652 kN m/m
En Riñones:  Mqvt (riñones)=-0,1183 kN m/m
En Base:  Mqvt (Base)=0,12277 kN m/m

2.4.2. Debidos a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Mqh)

En Clave:  Mqh (Clave)=-0,04489 kN m/m
En Riñones:  Mqh (Riñones)=0,04489 kN m/m
En Base:  Mqh (Base)=-0,04489 kN m/m

2.4.3. Debidos a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Mqht)

En Clave:  Mqht (Clave)=-0,05599 kN m/m
En Riñones:  Mqht (Riñones)=0,06434 kN m/m
En Base:  Mqht (Base)=-0,05599 kN m/m

2.4.4. Debidos al propio peso del tubo (Mt)

En Clave:  Mt (Clave)=0,00076 kN m/m
En Riñones:  Mt (Riñones)=-0,00088 kN m/m
En Base:  Mt (Base)=0,00104kN m/m

2.4.5. Debidos al peso del agua (Ma)

En Clave:  Ma (Clave)=0,00701 kN m/m
En Riñones:  Ma(Riñones) = -0,00811kN m/m
En Base:  Ma (Base)=0,00959 kN m/m

2.4.6. Debidos a la presión del agua (Mpa)

En Clave:  Mpa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones:  Mpa (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Mpa (Base)=0 kN m/m

2.4.7. Momento flector total (M)

En Clave:  M (Clave)=0,02341 kN m/m
En Riñones:  M (Riñones)=-0,01807 kN m/m
En Base:  M (Base)=0,03252kN m/m
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2.5. Fuerzas axiles.

2.5.1. Debidas a la presión vertical total sobre el tubo (Nqvt)

En Clave:  Nqvt (Clave)=0,07802 kN m/m
En Riñones:  Nqvt (riñones)=-2,88951 kN m/m
En Base:  Nqvt (Base)=-0,07802 kN m/m

2.5.2. Debidas a la presión lateral del relleno sobre el tubo (Nqh)

En Clave:  Nqh (Clave)=-1,16223 kN m/m
En Riñones:  Nqh (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqh (Base)=-1,16223 kN m/m

2.5.3. Debidas a la reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro del tubo (Nqht)

En Clave:  nqht (Clave)=-1,15516 kN m/m
En Riñones:  Nqht (Riñones)=0 kN m/m
En Base:  Nqht (Base)=-1,15516 kN m/m

2.5.4. Debidas al propio peso del tubo (Nt)

En Clave:  Nt (Clave)=0,00324 kN m/m
En Riñones:  Nt (Riñones)=-0,02039 kN m/m
En Base:  Nt (Base)=-0,00324kN m/m

2.5.5. Debidas al peso del agua (Na)

En Clave:  Na (Clave)=0,14919 kN m/m
En Riñones:  Na (Riñones)=0,05132 kN m/m
En Base:  Na (Base)=0,32822 kN m/m

2.5.6. Debidas a la presión del agua (Npa)

En Clave:  Npa (Clave)=0 kN m/m
En Riñones: Npa(Riñones) = 0kN m/ m
En Base:  Npa (Base)=0 kN m/m

2.5.7. Fuerza axil total (N)

En Clave:  N (Clave)=-2,08694 kN m/m
En Riñones:  N (Riñones)=-2,85858 kN m/m
En Base:  N (Base)=-2,07044kN m/m

2.6. Esfuerzos tangenciales máximos.

En Clave: 3,60478 kN/mm2
En Riñones: -3,44937 kN/mm2
En Base: 5,14557 kN/mm2

2.7. Verificación del esfuerzo tangencial( coef. de seguridad a rotura)

En Clave: 13,87046 --ADMISIBLE: cumple >2
En Riñones: 14,49539 --ADMISIBLE: cumple >2
En Base: 9,7171 --ADMISIBLE: cumple >2

2.8. Estabilidad (Coeficientes de seguridad al aplastamiento).

Debido al terreno: 8,6802 --ADMISIBLE: cumple >2
Debido a la presión ext. de agua :63,49054 --ADMISIBLE: cumple >2
Debido al terreno y al agua: 7,63621 --ADMISIBLE: cumple >2



Annex 14 – Càlculs hidràulics 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 14 – CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annex 14 – Càlculs hidràulics 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  2 

 

ÍNDEX 

1. Introducció i objectius ........................................................................................................... 3 

2. Xarxa de col·lectors ............................................................................................................... 3 

2.1. Introducció .................................................................................................................... 3 

2.2. Tipus de col·lector ......................................................................................................... 3 

2.3. Velocitats màximes i mínimes de circulació .................................................................. 4 

2.4. Pous de registre ............................................................................................................. 4 

2.5. Cabals adoptats ............................................................................................................. 4 

2.6. Dimensionament ........................................................................................................... 5 

2.6.1. Pendent màxim ..................................................................................................... 5 

2.6.2. Pendent mínim ...................................................................................................... 5 

2.6.3. Traçat del col·lector ............................................................................................... 6 

3. Línia piezomètrica ................................................................................................................. 6 

3.1. Del pou de sortida a l’arqueta de presentació .............................................................. 6 

3.2. De l’arqueta de presentació al decantador secundari .................................................. 7 

3.3. Decantador secundari ................................................................................................... 8 

3.4. Reactor biològic ............................................................................................................. 9 

3.5. Del reactor biològic al pretractament ........................................................................... 9 

3.6. Pretractament ............................................................................................................. 10 

4. Bombes ................................................................................................................................ 10 

4.1. Pou de bombament ..................................................................................................... 10 

4.2. Bomba de recirculació ................................................................................................. 12 

4.3. Bomba de purga .......................................................................................................... 13 

4.4. Bomba de sobrenedants ............................................................................................. 14 

 



Annex 14 – Càlculs hidràulics 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  3 

 

1. Introducció i objectius 

En aquest annex es descriuen els resultats del dimensionament de les infraestructures 

hidràuliques necessàries per a la construcció de la EDAR. Aquestes infraestructures són la 

xarxa de col·lectors que porten l’aigua des dels punts actuals d’abocament fins a la EDAR, el 

col·lector de retorn de l’aigua depurada al riu i les bombes i elements necessaris per al flux de 

l’aigua dins la planta. 

2. Xarxa de col·lectors 

2.1. Introducció 

Les aigües residuals són transportades des de l’actual punt d’abocament fins a l’estació 

depuradora mitjançant un sistema de col·lectors. Donat que el punt d’abocament actual està 

situat a una cota més elevada que la cota a la qual es construirà la EDAR, es pot assegurar que 

aquest col·lector funcionarà per gravetat.  

S’utilitza la fórmula de Manning-Strickler per a calcular la velocitat de circulació de l’aigua: 

 
� = 1

� ∙ ��
	
 ∙ ��	 

On, 

v= velocitat mitja de circulació en m/s 

n= paràmetre que expressa la rugositat, que depèn de les característiques de les parets.  

Rh= radi hidràulic en m 

i= pendent de la solera 

2.2. Tipus de col·lector 

El col·lector projectat es dissenya circular i de polietilè. El diàmetre inicial per al 

dimensionament serà el mínim imposat per l’ACA, és a dir, 315mm. Al treballar amb volums 

d’aigua bastant reduïts es possible que aquest diàmetre ja sigui suficient. 
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Figura 1. Secció del col·lector 

2.3. Velocitats màximes i mínimes de circulació 

Els arrossegaments provocats per les altes velocitat produeixen la degradació de les juntes i de 

les soleres dels col·lectors que constitueixen la xarxa de sanejament. Per aquest motiu cal 

limitar la velocitat mitja de circulació, evitant que sobrepassi el valor de 4m/s i no superant en 

cap cas els 5m/s. 

 

Per tal d’assegurar que s’arrossegui la matèria que es sedimenta en el fons dels col·lectors, és 

a dir, per a permetre l’autoneteja, cal que la velocitat de circulació sigui suficientment alta. Es 

considera que es compleixen les condicions d’autoneteja quan la velocitat de circulació és igual 

o superior als 0,4 m/s. 

2.4. Pous de registre 

Cal col·locar un pou de registre al llarg de la xarxa de col·lectors per tal de poder-hi realitzar 

reparacions, inspeccions o mesures. Es recomana posar-los a una distància d’uns 50m, 

intentant no superar en cap cas els 100m de separació. Per altra banda, per a facilitar-ne la 

construcció i evitar problemes d’erosió se’n col·locarà un a cada punt on es produeixi un canvi 

de direcció. 

2.5. Cabals adoptats 

Els cabals que s’han adoptat per al dimensionament són els següents: 

- El cabal màxim corresponent a 10 vegades el cabal mig de tractament de l’EDAR. 

D’aquesta manera es considera l’efecte de la pluja, ja que la xarxa de clavegueram de 

Vilaverd és no separativa. 

Qmàx=10 x 2,88 l/s = 28,8 l/s 
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- El cabal mínim es considerà com el 20% del cabal mig de tractament de l’EDAR. 

Qmín= 0,20 x 2,88 l/s = 0,576 l/s 

2.6. Dimensionament 

Es començarà suposant el diàmetre mínim imposat per l’ACA i es comprovarà que aquest 

diàmetre per al cas en que portarem el cabal punta, és a dir, per a la condició de pendent 

màxim. Seguidament es calcularan els valors màxim i mínim de pendent, de forma que la 

velocitat es mantingui dins de l’interval permès. Un cop definits els pendents màxims i mínims 

es procedirà al traçat del col·lector. 

2.6.1. Pendent màxim 

Tenint en compte el cabal màxim de 28,8 l/s; la velocitat màxima de 5m/s, el diàmetre 

considerat, 315 mm i sabent que el tub de polietilè té n=0,09; s’aplica la fórmula de Manning i 

càlculs geomètrics per a obtenir l’àrea mullada i s’obtenen els següents resultats: 

Θ 3,93 rad 

h 0,218 m 
S 0,00576 m² 
%S 7,39 % 
Pm 0,619 m 
Rh 0,0093 m 
Pendent 103% 

 

Veiem que el diàmetre mínim imposat per l’ACA és suficient per al nostre cas, i donat el poc 

cabal que es tracta només s’utilitza un 7,39% de la secció total. 

També s’observa que el valor del pendent màxim és del 103%.  

2.6.2. Pendent mínim 

Ara es considerarà el cabal mínim de 0,576 l/s; la velocitat mínim de 0,4 m/s i el diàmetre 

considerat, 315 mm. De manera anàloga al cas anterior s’aplica la fórmula de Manning i es 

calcula l’àrea mullada obtenint els següents resultats: 

θ 0,900 rad 

h  0,0157 m 
S 0,00144 m² 
%S 1,85 % 
Pm 0,142 m 
Rh 0,010 m 
Pendent 0,59% 
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D’aquí s’extreu que per a evitar velocitats menors de 0,4 m/s és necessari dotar als col·lectors 

d’un pendent superior al 0,59%.  

2.6.3. Traçat del col·lector 

Un cop calculats els pendents màxim i mínim es dissenya el traçat del col·lector. El col·lector es 

divideix en els següents trams: 

Tram Cota inicial (m) Cota final (m) Longitud (m) Pendent (%) 

1 251,7 250,5 48 2,50 
2 250,5 249,1 43 3,26 
3 249,1 247,6 33 4,55 
4 247,6 246,8 50 1,60 
5 246,8 246,4 54 0,74 
6 246,4 245,7 57 1,23 
7 245,7 244,4 53 2,45 
8 244,4 243,8 56 1,07 
9 243,8 243,4 57 0,70 
10 243,4 243,1 47 0,64 
11 243,1 242,7 50 0,80 
12 242,7 242,2 29 1,72 

Taula 1. Trams del col·lector d’arribada 

Tram Cota inicial (m) Cota final (m) Longitud (m) Pendent (%) 

1 244,2 240,6 49 7,35 
Taula 2. Trams del col·lector de sortida 

3. Línia piezomètrica 

Un cop l’aigua ha passat pel desbast de gruixos i ha estat elevada per bombament, aquesta 

funcionarà tota per gravetat. Tot seguit s’estudiarà la línia piezomètrica per  a saber quina serà 

l’altura de l’aigua per a assegurar-ne un bon funcionament. 

Per a calcular l’altura piezomètrica es suposa una cota final de sortida de l’aigua a partir de la 

qual, retrocedint per tota la línia d’aigua, s’aniran calculant les pèrdues de càrrega. Les 

formulacions utilitzades seran la de Manning per flux den làmina lliure i la de Darcy-Weissbach 

per a flux en pressió. 

La sortida de l’aigua de l’EDAR per connectar-la al col·lector de sortida es produeix a 244,2 m. 

A partir d’aquest punt es situa el col·lector de sortida que té una longitud de 49 metres fins a 

arribar a la riba del riu Francolí, que té una cota de 240,6 m. 

3.1. Del pou de sortida a l’arqueta de presentació 

S’assumeix  que l’entrada d’aigua al pou de sortida de l’EDAR es produeix a una cota de 244,5 

m. A partir d’aquí hi ha una canonada d’1m de llarg i un pendent del mínim constructiu (0,5%), 
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on la pèrdua de càrrega que es produirà serà la deguda al desnivell, és a dir h=0,005m. Aplicant 

la fórmula de Manning per a obtenir el calat: 

Qpunta 26,81 m³/h 

Tipus de canonada PP-315 
Longitud de la canonada 1 m 
nManning  0,009 
Pendent 0,5% 
V 0,75 m/s 
Calat 0,045 m 

 

Així doncs, sumant el calat i la pèrdua lineal de càrrega, la cota de sortida de l’arqueta de 

presentació serà de 244,55 m 

3.2. De l’arqueta de presentació al decantador secundari 

Es fixa que el llavi de la font de presentació estigui a 244,85m es determina el calat que 

circularà per sobre el llavi, considerant un coeficient de pas r=1,6: 

ℎ = � ∙ � �	
�	 ∙ ��

�
 = 0,017� 

De manera que tindrem una cota d’aigua a l’entrada de la font de presentació de 244,87m. 

Degut a la forma de l’arqueta de presentació, la cota de la canonada d’entrada al cabalímetre 

serà de 244,70m. Per calcular la cota d’aigua a l’entrada del cabalímetre cal calcular les 

pèrdues puntuals que es produeixen en aquest element: 

∆ℎ = �	
�  

Q 0,00745 m³/s 

Diàmetre del cabalímetre 0,125 m 
V 0,61 m/s ∆� 0,0376 m 

 

Així doncs, la cota d’aigua a l’entrada del cabalímetre és de 244,73m. 

Ara cal calcular les pèrdues entre aquest punt i el decantador secundari. S’utilitza una 

canonada de PEAD/10-160 (de diàmetre interior 0,143 m), que degut al flux que tindrem, 

haurem de calcular les pèrdues de càrrega aplicant la fórmula de Darcy-Weissbach: 

ℎ� = � ∙ ��
�� ∙ ��	

2�� 

On el valor de f s’obté a partir de l’expressió de Colebrook: 
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1
 � = −2"#��$ � %

3,7 ∙ � + 2,51
�) �� 

On Re és el nombre de Reynolds que es determina de la següent manera: 

�) = � ∙ �
*  

+ 1,30∙10-6m²/s 

Rugositat absoluta k 0,05 mm 
Longitud de la canonada 5 
Q 26,81m³/s 
D 0,142 m 
Re 51365,6 
F 0,022 
V 0,47m/s �, 0,009 m 

 

Per altra banda, degut als colzes i entrades i sortides de la canonada, es produiran unes 

pèrdues de càrrega localitzades: 

Tipus Num Coeficient de pèrdues 

Sortida 1 1,00 
Entrada 1 0,50 
Colze 60 1 0,22 
 TOTAL 1,72 

 

Les pèrdues es calculen segons l’expressió: 

ℎ	 = - ∙ �	
2� = 0,0194� 

La cota d’aigua a la sortida del canal perimetral del decantador serà de 244,76m. 

3.3. Decantador secundari 

El canal perimetral del decantador secundari té un ample de 30 cm i un diàmetre de 6m, un 

coeficient de Manning n=0,014 i un pendent del 0,10%. 

Aplicant la fórmula de Manning obtenim un valor del calat y=0,052m, si es considera un 

resguard de 0,2m s’obté una cota del llavi de l’abocador de 245,02m. 

El vessament d’aigua del reactor biològic al decantador es produirà per uns vessadors 

triangulars, col·locats de forma que n’hi hagi 8 per metre. Per a poder cobrir tot el perímetre 

seran necessaris 151 vessadors.  
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La capacitat de desaigua de cada vessador s’obté per la següent expressió: 

0 = 1,42 ∙ ℎ1/	 

Considerant que el cabal unitari per vessador és de 0 = $,$$341
�1� = 4,92 ∙ 1051�
/6, s’obté un 

valor de h=0,016m.  

Finalment, la cota de la làmina d’aigua al decantador secundari serà de 245,03m. 

3.4. Reactor biològic 

La cota del reactor biològic ve determinada pel vessament que es produeix des d’aquest al 

decantador secundari. Tenint en compte un resguard del decantador de 0,1m, la cota en que 

es produeix el vessament és 245,13m. El cabal de vessament vindrà expressat: 

� = 2/3 ∙ 78 ∙ (2�)�/	 ∙ ℎ
/	 ∙ � 

78 = 0,605 + 1
1050 ∙ ℎ − 3 + 0,08 ∙ ℎ ∙ - 

Considerant l’ample del vessador de L=2,5m i sabent que l’alçada del tanc és de P=4m, s’obté 

h=0,0127m, que ens dóna una cota d’aigua al reactor biològic de 245,14m. 

L’entrada al reactor biològic es fa mitjançant una comporta: 

Q 26,81 m³/h 
Amplada 0,25 m 
Alçada 0,25 m 
Secció 0,06 m² 
Velocitat 0,12 m/s 
Pèrdues de càrrega 0,02 m 

 

Així doncs, la cota de la làmina d’aigua a l’arqueta d’entrada al reactor biològic és de 245,16m. 

3.5. Del reactor biològic al pretractament 

Es projecta una canonada (PEAD/10-160) que va des del reactor biològic fins a la sala de 

pretractament. En aquesta canonada es produiran pèrdues que es calculen utilitzant les 

fórmules Darcy-Weissbach utilitzades anteriorment. 

+ 1,30∙10-6m²/s 

Rugositat absoluta k 0,05 mm 
Longitud de la canonada 20 
Q 26,81m³/s 
D 0,142 m 
Re 51365,6 
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F 0,022 
V 0,47m/s �, 0,035 m 

 

 També cal sumar-hi les pèrdues produïdes al cabalímetre de la sortida del pretractament. 

Tipus Num Coeficient de pèrdues 

Sortida 1 1,00 
Entrada 1 0,50 
Colze 60 1 0,22 
Colze 90 2 0,29  
 TOTAL 2,30 

 

ℎ	 = - ∙ �	
2� = 0,026� 

Per tant, el nivell a la sortida del pretractament és 245,22m. 

3.6. Pretractament 

Les pèrdues provocades en el pretractament s’estimen en 0,90m segons especificacions 

tècniques de la maquinària. De manera que la cota d’entrada de l’aigua a la màquina serà de 

246,13m. 

4. Bombes 

Un cop l’aigua ja ha entrat dins l’EDAR cal realitzar alguns bombaments per a poder portar a 

terme els diferents processos. Els bombaments que s’han de dimensionar són: 

- Pou de bombament 

- Bomba de recirculació 

- Bomba de purga de fangs 

- Bomba de sobrenedants 

Els factors necessaris per a dimensionar una bomba són: el cabal que ha de bombejar, l’alçada 

geomètrica que ha d’elevar l’aigua, i les pèrdues de càrrega que es produeixen. 

4.1. Pou de bombament 

Per al pou de bombament situat a continuació del pou de gruixos es projecten 3 bombes, de 

les quals dues estaran en funcionament i una serà de reserva. Inicialment tindrem un tram en 

que circularà únicament la meitat del cabal. Les pèrdues de càrrega lineal es calculen segons la 

fórmula de Darcy-Weissbach i Colebrook.  
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+ 1,30∙10-6m²/s 

Rugositat absoluta k (acer) 0,1 mm 
Longitud de la canonada 5 
Q=0,5*Qmax 25,93 m³/h 
D 0,090 m 
Re 78383 
F 0,0231 
V 1,13m/s �, 0,084 m 

Les pèrdues localitzades a l’entrada, els colzes i les vàlvules es calculen a partir dels coeficients 

de pèrdues. 

Tipus Num Coeficient de pèrdues 

Connexió a canonada d’impulsió 1 1,00 
Vàlvula de comporta 1 0,50 
Vàlvuls antireteorn 1 0,50 
Colze 90 1 0,30  
 TOTAL 2,30 

 

ℎ	 = - ∙ �	
2� = 0,150� 

Les pèrdues totals seran la suma de les pèrdues lineals i les localitzades, és a dir, 

htotal=0,234mca. 

Suposem que a partir d’aquí ja es durà tot el cabal, que anirà fins al pretractament a través 

d’una canonada de 110mm de diàmetre interior. 

+ 1,30∙10-6m²/s 

Rugositat absoluta k (acer) 0,1 mm 
Longitud de la canonada 2 m 
Q 51,85 m³/h 
D 0,110 m 
Re 128239 
F 0,02136 
V 1,52m/s �, 0,045 m 

 

Tipus Num Coeficient de pèrdues 

Colze 90 2 0,30 
Sortida 1 1,00 
 TOTAL 1,60 

 

ℎ	 = - ∙ �	
2� = 0,188� 
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Les pèrdues totals de càrrega en aquesta canonada són de 0,233mca. 

De manera que les pèrdues totals de la bomba seran de 0,467mca. Tenint en compte que en 

l’apartat de la línia piezomètrica hem obtingut que la cota d’aigua d’entrada al pretractament 

ha de ser de 245,64m, i sabent que el col·lector (que arriba a una cota de 244,85m) ens deixa 

l’aigua dins del pou de bombes a una cota que suposarem de 243,15m,la bomba haurà de ser 

capaç de superar una altura manomètrica igual o superior a: 

hmanomètrica=hpèrdues+hgeomètrica=0,467+(244,24-241,75)= 2,96 mca 

De manera que la bomba a seleccionar ha de complir les característiques següents: 

hmanomètrica≥ 2,96 mca 

Qunitari≥25,93m3/h 

4.2. Bomba de recirculació 

Es dimensionarà de la mateixa manera que l’anterior, sabent que el cabal de recirculació és de 

10,27m³/h. 

+ 1,30∙10-6m²/s 

Rugositat absoluta k (acer) 0,1 mm 
Longitud de la canonada 2m 
Q 10,27 m³/h 
D 0,110 m 
Re 25400 
F 0,0265 
V 0,3m/s �, 0,002 m 

 

Tipus Num Coeficient de pèrdues 

Connexió a canonada d’impulsió 1 1,00 
Vàlvula papallona 1 0,50 
Vàlvuls antireteorn 1 0,50 
 TOTAL 2,00 

 

ℎ	 = - ∙ �	
2� = 0,009� 

Les pèrdues totals seran la suma de les pèrdues lineals i les localitzades, és a dir, 

htotal=0,011mca. Considerant els 4 metres de l’alçada del reactor biològic que la bomba ha de 

bombejar l’aigua tindrem que la bomba requereix: 

hmanomètrica≥4,011m 
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Qunitari≥10,27m3/h 

4.3. Bomba de purga 

En l’annex 11 s’ha calculat el valor de fangs en excés, que és de 57,18 kg/dia, que equival a un 

cabal de 1,79 m³/h. 

Les bombes de purga ens portaran els fangs en excés des del decantador secundari fins al 

espessidor. Aquestes bombes han de cobrir la distancia entre el decantador i l’espessidor i els 

4 metres d’alçada del reactor biològic. També s’ha de considerar que elflux passarà per un 

cabalímetre considerant-ne les pèrdues. 

+ 1,30∙10-6m²/s 

Rugositat absoluta k (plàstic) 0,05 mm 
Longitud de la canonada 10m 
Q 1,79 m³/h 
D 0,142 m 
Re 3429 
F 0,043 
V 0,03m/s �, 0,00003 m 

 

Tipus Num Coeficient de pèrdues 

Entrada 1 1,00 
Vàlvula papallona 1 0,50 
Vàlvuls antireteorn 1 0,50 
Colze 60 1 0,20 
 TOTAL 2,20 

 

ℎ	 = - ∙ �	
2� = 0,0001� 

Les pèrdues del cabalímetre: 

Q 1,79 m³/h 

Diàmetre del cabalímetre 0,125 m 
V de pas 0,04 m/s 
H3=v2/g 0,00017 

 

De manera que s’obtenen unes pèrdues de càrrega totals de 0,0003m, que són despreciables 

respecte els 4m d’alçada geomètrica que s’ha d’elevar l’aigua. 

hmanomètrica≥4 m 

Qunitari≥1,79 m3/h 
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4.4. Bomba de sobrenedants 

De la mateixa manera que en el cas anterior, les pèrdues de càrrega seran negligibles respecte 

a l’alçada geomètrica a superar, així doncs la bomba ha de complir: 

hmanomètrica≥4 m 

Qunitari=Qmin que ofertin per aquesta h 
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1. Introducció i objectius 

En aquest annex es presenten els càlculs realitzats per al dimensionament dels diferents 

elements estructurals que componen l’EDAR. Els mètodes de comprovació i armat s’han extret 

del reconegut llibre “Hormigón Armado” de Montoya-Meseguer-Morán. 

En aquest annex es calcularan les estructures de la depuradora, definint els materials a utilitzar 

i l’armadura necessària per a suportar les càrregues a les que està sotmesa l’estació 

depuradora. 

Els elements que es dimensionaran són: 

- Reactor biològic 

- Decantador secundari 

- Espessidor de fangs 

- Recintes de pretractament 

2. Bases de càlcul 

2.1. Instruccions i normatives 

A continuació s’exposen aquelles normatives i instruccions que s’han aplicat al projecte. 

− Norma bàsica d’edificació NBE-AE/88 Acciones en la Edificación 

− Norma sismorresistente NCS-02. Norma de construcción sismorresistente (Part general 

i edificació). Dirección general del instituto geográfico Nacional 2002 

− Eurocódigo1; Bases de proyecto y acciones en estructuras 

− EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural. Ministerio de Fomento 

− Norma bàsica de l’edificació NBE-EA-95. Càlcul d’estructures d’acer laminat en 

edificació. 

− Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1: Reglas generalesy reglas 

para edificación. ENV 1992-1-1 de 1991. 

− Código modelo CEB-FIP 1990 per formigó armat. 

− Norma bàsica per edificació NBE-CPI/96. Condicions de protecció contra incendis en 

els edificis. 

Així mateix, el model seguit pel dimensionament de l’armadura dels elements s’ha realitzat, tal 

i com s’ha citat anteriorment, amb el llibre: 

− Jiménez Montoya, P. García Meseguer, A i Morán Cabré, F. “Hormigón Armado”. Ed. 

Gustavo Gili, 2010. 
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2.2. Aspectes generals 

Entre els diverses aspectes que defineixen estructuralment el dipòsit destaquen: 

- L’emplaçament en relació amb el terreny (total o parcialment enterrats, superficials, 

elevats). 

- La forma geomètrica (circular, rectangular, cònic, ovoide, especial). 

- El material empleat (plàstic, fibrociment, materials compostos, mamposteria, terra 

armada, acer, formigó armat, formigó pretensat). 

- El procés constructiu (prefabricat, formigó in-situ convencional, formigó in-situ 

projectat). 

Les solucions més habituals en aquest país són els dipòsits en superfície o els enterrats, i les 

formes més comunes les circulars i les rectangulars. Els dipòsits circulars es caracteritzen per 

resistir les accions a les quals estan sotmesos mitjançant dos mecanismes de deformació: un 

mecanisme de deformació per flexió vertical i un mecanisme de deformació anular. Per altra 

banda, en els dipòsits rectangulars la flexió vertical és la predominant. 

L’aplicació del pretensat en els dipòsits cilíndrics permet arribar a majors altures d’aigua, 

assegurant l’estanqueïtat del dipòsit amb uns espessors de paret i quantitats d’armadura 

passiva inferiors a les solucions de formigó armat. En tots aquells casos on l’alçada del dipòsit 

sigui inferior a 5 m, com és el cas de l’EDAR que s’està dissenyant, no és necessària la 

utilització d’armadures actives. 

L’estructura d’un dipòsit circular està composta d’una paret cilíndrica armada i una solera 

circular, generalment també de formigó armat (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema i elements d’un dipòsit circular 
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Es poden adoptar diverses solucions per la unió entre la paret i la solera en funció de la 

capacitat de desplaçament radial i gir meridional: 

− Unió continua o monolítica: el moviment radial i el gir meridional del peu de la paret 

són iguals als del perímetre de la solera. 

− Articulació fixa: els desplaçament radial de la base de la paret es troba impedit. 

− Articulació flexible amb suports de neoprè o material similar: es permet un moviment 

relatiu de la paret respecte a la solera. 

− Recolzament directe: La paret es recolza directament sobre la llosa de la solera. 

 

Figura 2. Unions lliscants 

 

Figura 3. Unió fixa 

 

Figura 4. Unions monolítiques 

En casos de dipòsits amb capacitats inferiors a 10000m³ la unió monolítica és una solució molt 

adoptada gràcies al formigonat continu de la unió, amb la possibilitat d’augmentar localment 

l’espessor de la paret per afrontar amb més eficiència la flexió, també degut als menors 

requisits de manteniment, major estanqueïtat i major estabilitat enfront d’accions horitzontals.  
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2.3. Mètode de càlcul de dipòsits 

El comportament laminar de les parets dels dipòsits circulars permet una clara separació dels 

esforços de membrana, especialment la tracció horitzontals dels esforços de flexió. 

El mètode usat per a l’armat consisteix a determinar, independentment, les armadures de 

flexió de les de tracció simple i, posteriorment, sumar-les, segons el mètode desenvolupat per 

Jiménez Montoya al llibre “Hormigón Aramado”. 

Per al càlcul dels diferents elements d'obra civil que integren la línia de tractament s'ha 

considerat la situació que majors empentes genera de les dues situacions pèssimes següents: 

1. Empenta en repòs de les terres al dipòsit buit. 

2. Empenta del contingut del dipòsit al seu màxim nivell abans de col·locar les terres del 

trasdòs. 

Per calcular l’empenta en repòs, al tractar-se de sòls granulars i argilosos normalment 

consolidats, s’utilitza la fórmula de Jackie: 

 

S'adopta en ambdues cares del mur (interior o exterior) i en cada sentit d'armat del mateix 

(vertical/longitudinal o horitzontal/transversal) l'armat pèssim obtingut de les consideracions 

anteriors. 

La determinació de l'armadura de tracció simple s'obté suposant un valor molt baix per a la 

tensió admissible de l'acer, de manera que assegurem l'estar sempre en el tram elàstic de la 

corba de tensió-deformació de l'acer (1.000 Kp/cm2). 

L'armadura de flexió està condicionada tant per condicions de fissuració, com d'esgotament. 

Per a evitar una fissuració incompatible amb el servei i durabilitat del dipòsit, les armadures 

haurien de triar-se i disposar-se de manera que, sota l'acció dels moments flectors, l'amplària 

màxima de les fissures no sobrepassi el valor límit admès en cada cas. 

La determinació de l'armadura de flexió per condicions de fissuració es realitza a partir del 

mòdul de fissuració K. Amb el valor de K i amb el diàmetre triat de les armadures s'entra en els 

àbacs facilitats en el llibre "Hormigón Armado", de Jiménez Montoya i es troba la separació 

entre les barres i amb això la quantia necessària per fissuració. D'altra banda, per a calcular 

l'armadura de flexió en esgotament es consideren els moments flectors majorats i s'utilitza el 

diagrama paràbola–rectangle. 
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2.4. Materials utilitzats 

2.4.1. Durabilitat 

Es considera com a classe general d’exposició pels diferents elements estructurals de formigó 

armat la classe IV (segons art. 8 EE-08) ja que emmagatzemaran aigua, que possiblement 

contindran clorurs. A més, la classe específica serà la d’agressivitat química mitja (Qb). 

En tots els elements formigonats in situ s’aplicarà com a mínim el recobriment establert per 

l’article 37.2.4 de la EHE-08, que en aquest cas és de 45mm. 

Classe general d’exposició IV 

Classe específica d’exposició Qb 
Recobriment nominal 45 mm 
Màxima obertura de fissura 0,1 mm 

Taula 1. Característiques de durabilitat 

2.4.2. Control i execució 

El nivell de control d’execució serà normal, per tant segons l’article 12 de la EHE-08, el 

coeficient de majoració de les càrregues permanents és de 1,5 i el de les càrregues 

permanents de valor no constant i variables és de 1,6. 

2.4.3. Formigons 

Les característiques del formigó per a assegurar-ne la durabilitat són les següents: 

Resistència característica mínima 30 N/mm2 

Màxima relació a/c 0,50 
Tamany màxim d’àrid 20 mm 
Consistència del formigó Plàstica 
Con d’Abrams 3-5 
Sistema de compactació Vibrat 
Mòdul d’elasticitat (Ec) 40000 N/mm2 
Designació del formigó HA-30/P/20/IV+Qb 

Taula 2. Característiques del formigó 

2.4.4. Acer en barres 

L’acer utilitzat és el B 500 S amb les següents característiques extretes de l’art. 32.2 de la EHE-

08. 
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Taula 3. Característiques de l’acer de les barres de les armadures 

2.4.5. Acer als enreixats 

Segons l’article 32.3 de la EHE, l’acer als enreixats tindrà la designació B-500-T i límit elàstic de 

500N/mm2. 

2.5. Accions i hipòtesis de càrrega 

2.5.1. Accions a considerar 

Segons el llibre “Hormigón Armado” de J. Montoya les accions que s’han de considerar per al 

càlcul dels dipòsits són l’empenta de terres, la pressió hidrostàtica i les sobrecàrregues que 

puguin actuar sobre el terreny adjacent a l’estructura o inclús en l’estructura mateixa. Per a 

limitar les accions tèrmiques i reològiques del formigó, es preveu una quantitat geomètrica 

mínima d’armadura segons l’article 42 de la EHE-08. 

La organització estructural del dipòsit es la d’una estructura monolítica formada per plaques 

empotrades entre sí. Així, les parets i la solera formen un bloc solidari i no cal considerar 

l’estabilitat dels murs a bolcament, ja que aquests no es consideren independentment. 

Les càrregues que es tindran en compte són: 

• Empenta en repòs del terreny sobre el trasdós dels murs. 

• Empenta sobre els murs com a conseqüència d’una sobrecàrrega al trasdós de 10 

kN/m2 

• Empenta de l’aigua al trasdós dels murs 

• Empenta de l’aigua al intradós dels murs 
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2.5.2. Casos de càrrega 

a) Cas 1: Dipòsit buit (empenta del terreny) 

 

Figura 5. Esquema del cas de càrrega amb el dipòsit buit. 

b) Cas 2: Dipòsit ple (empenta hidrostàtica) 

 

Figura 6. Esquema del cas de càrrega amb el dipòsit ple sense considerar l’empenta del terreny. 

c) Cas 3: Dipòsit ple i empenta del terreny 

 

Figura 7. Esquema del cas de càrrega amb el dipòsit ple considerant l’empenta del terreny. 

2.6. Combinacions de càlcul 

Seguidament es procedeix a calcular les combinacions possibles amb els coeficients de 

majoració i minoració corresponents d’acord als coeficients de seguretat i les hipòtesis 

bàsiques definides a l’article 12.2 de la EHE. 

Pel estats límits últims (ELU), el valor dels coeficients parcials de majoració de les accions es 

presenten a la taula 4. 
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Taula 4. Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l’avaluació dels Estats Límits Últims. 

2.7. Quantia mínima d’armadura 

Segons l’article 42.3.5 i per el tipus d’acer seleccionat (B500S), es defineixen unes quanties 

d’armadura mínimes geomètriques (expressades en tant per mil de la secció total de formigó) 

particularitzades per metre lineal segons l’espessor de l’element. Per els elements que ens 

ocupa, lloses i murs, aquests percentatges són els següents: 

 Arm inferior Arm superior 

Arm long  0,90 ‰ 0,90 ‰ 
Arm transv 0,90 ‰ 0,90 ‰ 

 

Espessor de la llosa  cm2/ml 

20 cm Arm long 1,80 1,80 
Arm transv 1,80 1,80 

25 cm Arm long 2,25 2,25 
Arm transv 2,25 2,25 

30 cm Arm long 2,70 2,70 
Arm transv 2,70 2,70 

35 cm Arm long 3,15 3,15 
Arm transv 3,15 3,15 

40 cm Arm long 3,60 3,60 
Arm transv 3,60 3,60 

Taula 5. Quanties mínimes, en tant per mil, referides a a secció total de formigó en lloses 
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 Arm intradós Arm trasdós 

Arm ver. 0,90 ‰ 0,27 ‰ 

Arm hor. 1,60 ‰ 1,60 ‰ 

 

Espessor de la llosa  cm2/ml 

20 cm Arm ver. 1,80 0,54 

Arm hor. 3,20 3,20 

25 cm Arm ver. 2,25 0,675 

Arm hor. 4,00 4,00 

30 cm Arm ver. 2,70 0,81 

Arm hor. 4,80 4,80 

35 cm Arm ver. 3,15 0,945 

Arm hor. 5,60 5,60 

Taula 6. Quanties mínimes, en tant per mil, referides a la secció total de formigó en murs 

2.7.1. Reforç de les obertures en murs 

Els voltants de les obertures que es realitzin als murs es reforçaran segons s’indica a la 8. 

 
Figura 8. Reforç a les obertures dels murs 

 

 



Annex 15 – Càlculs estructurals 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  13 

 

2.8. Ancoratge d’armadures 

A l’art. 66.5.2. de la EHE-08 es defineixen les longituds bàsiques d’ancoratge (lb), que depenen 

de les propietats d’adherències de les barres i de la posició que aquestes ocupen a la peça de 

formigó. 

Per barres en posició I: 

∅</∅  
20

f
   m = l

yk2
bI

 

Per barres en posició II: 

∅</∅
14

f
   m 1,4 = l

yk2
bII

 

On, 

Φ: Diàmetre de la barra, en centímetres. 
m: Coeficient numèric, amb els valors indicats en la taula 69.5.1.2.a de la EHE en funció del 
tipus d'acer, obtingut a partir dels resultats experimentals realitzats amb motiu de l'assaig 
d'adherència de les barres. 
fyk: Límit elàstic garantit de l'acer, en/N mm2. 
 
La longitud neta d’ancoratge es defineix com: 

A
A  l = l

reals,

s
bnetab, β  

on β és el factor de reducció definit en la taula 69.5.1.2.b de la EHE. En qualsevol cas, aquest 

valor no serà inferior a l'indicat en l'art. 69.5.1.1 de la EHE. 

 

Taula 7. Valors de m 
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Taula 8. Valors de β 

Per al cas de grups de barres, s'atendran els següents criteris: 

• Sempre que sigui possible, els ancoratges de les barres d'un grup es faran per 

prolongació recta.  

• Quan totes les barres del grup deixen de ser necessàries en la mateixa secció, la 

longitud d'ancoratge de les barres serà com a mínim: 

− 1/3 lb per a grups de 2 barres 

− 1/4 lb per a grups de 3 barres 

− 1/6 lb per a grups de 4 barres 

3. Dimensionament dels dipòsits circulars  

Tots els dipòsits circulars (reactor biològic, decantador secundari i espessidor de fangs) es 

dimensionaran seguint els criteris i mètodes simplificats proposats en el llibre “Hormigón 

Armado” de Jiménez Montoya. 

3.1. Lleis d’esforços produïdes per les sol·licitacions 

Les principals accions que influeixen en el càlcul d’un dipòsit circular parcialment soterrat són: 

- Pressió hidrostàtica amb el dipòsit ple 

- Empenta de les terres en repòs 

Es considerarà la hipòtesi de simetria de revolució, encara que, estrictament, només és vàlida 

per a la empenta hidrostàtica. 

3.1.1. Determinació de l’empenta hidrostàtica 

Segons Jiménez Montoya et al. Existeixen dues formulacions per a l’estudi de dipòsits cilíndrics 

amb unió monolítica entre solera i paret: 

a) El dipòsit suporta petites pressions: el càlcul elemental de la paret cilíndrica es pot 

efectuar aplicant les fórmules corresponents a seccions tubulars. 

b) El dipòsit suporta pressions significants: el càlcul ha de considerar els esforços de 

flexió fruit de la incompatibilitat de deformacions entre la part cilíndrica i la solera. 
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En el cas que ens ocupa les pressions a les que estan sotmesos els elements són significants, 

així doncs, s’opta per la segona opció, formulació que considera els esforços de membrana i 

esforços de flexió. 

Aquesta formulació assumeix que la paret del dipòsit és com una làmina cilíndrica de 

revolució.  

La determinació del moment flector vertical i l’axil d’acord amb aquesta formulació queda 

recollida a les següents taules adimensionals. 

 

Figura 9. Mètode gràfic pel càlcul de Mpx (Jiménez Montoya et al. 2009) 

 

Figura 10. Mètode gràfic pel càlcul de Np (Jiménez Montoya et al. 2009) 
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3.2. Reactor biològic 

3.2.1. Dades de partida 

Dades de partida 

Diàmetre 12 m 
Pendent de la solera 1/12 V:H 
Altura útil 4 m 
Espessor paret 30 cm 
Espessor solera 40 cm 
Resistència de projecte del 
formigó 

30 N/mm2 

Acer B-500-SD 
Coeficients de seguretat γc=1,5 i γs=1,15 
Fcd 20 N/mm² 
Fyd 435 N/mm² 
Recobriment 50 mm 
Obertura màxima de fissura 0,1 mm 
Pes específic del líquid a tractar ρ=10,5 kN/m³ 

Taula 9. Dades de partida 

3.2.2. Mur 

Comprovació a tallant 

Es comprova si l’espessor de les parets és suficient per a resistir els esforços tallants sense 

necessitat d’armadura transversal segons l’article 44.2.3.2. de la EHE-08. 

�� ∙ ���� ≤ �	 = 0,12 ∙ �1 + �200� � ∙ �100 ∙ � ∙ ��� ∙ ��  

On; 

d: cantell útil i es calcula com d=e-recobriment-φ/2. 

ρ: quantia geomètrica de l’armadura longitudinal principal de tracció i val ρ=0,002. 

 

El tallant màxim es calcula com 

���� = �� ∙ � ∙ � ∙ � 

�� s’obté de la taula 25.6 de Jiménez Montoya a partir del valor de x/h i el paràmetre K. 

� = 1,3 · ℎ√� · � = 1,3 · 4√6 · 0,30 = 3,88 
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Taula 10. Valors de α 

Segons la taula 10 i interpolant per al valor de K=3,88 s’obté un valor de �� = −1,99. Així 

doncs, el tallant màxim és ���� = −37,61	+,/.. 

Per altra banda, considerant unes barres de diàmetre 12mm s’obté un canto útil de 244mm i 

un tallant últim de: 

�	 = 0,12 ∙ �1 + �200244� ∙ �100 ∙ 0,002 ∙ 30� ∙ 244 = 101,37	+,/. 

Es calcula el factor de seguretat com: 

�� = �	���� = 2,70 > 1,5 

D’aquesta manera es confirma que no es necessari l’ús d’armadura a tallant. 

Armadura vertical a la paret 

La armadura vertical de la paret es determina per fissuració, ja que aquest és el estat que 

presenta una restricció més gran, i a partir del moment màxim que es produeix a 

l’empotrament entre el mur i la solera, mve. 

.�1 =∝�· � · � · � · ℎ 

Segons la taula anterior s’obté un valor de ∝�= 0,213, i així:  

.�1 = 0,213 · 6 · 0,30 · 10,5 · 4 = 16,10	+, ∙ ./. 

El mòdul de fissuració es calcula com: 

+ = 0,75 · .�131,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 16,1031,39 − 0,304 · 0,305 · 10000 = 0,012	+,/.6 
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Figura 11. Àbac mòdul de fissuració-separació entre barres per un ample de fissura de 0,1 mm (Jiménez Montoya el 

al., 2009) 

El valor de k obtingut no es contempla en l’àbac degut al seu valor tan baix, és per això que es 

prendrà l’armadura mínima mecànica recomanada: 

7�89,�1� = 0,04 · 7� · �:;�<; = 0,04 · 0,30 · 5=>6? = 551,7	..5/. → φφφφ 12 cada 20 cm per cara 

Aquesta armadura és superior a l’armadura mínima geomètrica. 

Comprovació de la secció a ruptura 

- Quantia mecànica: A = BC·�<;5·D·E·F·�:; =0,101 

- μ=ω (1-0,6 ω)=0,095 

- Moment últim: mu= μ·2·π·r·d2·fcd=4251,81 kNm→113kNm/m 

Calculem ara el coeficient de seguretat, 

�� = .	.�� = 7 ≫ 1,4 

Es comprova que el factor de seguretat supera àmpliament el valor recomanat, de manera que 

es compleixen les condicions de seguretat. 

Armadura horitzontal a la paret 
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Aquesta armadura es calcula a partir de l’esforç de tracció màxim, np: 

HI =∝· � · � · ℎ 

Segons la taula 10, i per a un valor de K=3,88, obtenim un valor de ∝=0,40. I així, s’obté  HI = 100,8 �J�  

Considerant una tensió admissible a l’acer de 100 N/mm2 es calcula l’àrea d’acer necessària 

com: 

7K = HIL�F� = 100,8100000 = 1008	..5/.M 
Que repartida entre les dues cares de la paret queda per 504	..5/.M d’acer que es disposen 

com φφφφ 12 cada 20 cm per cara. 

3.2.3.  Solera 

Armadura inferior de flexió 

El moment flector a la cara interior es calcula com: 

. = 0,34 · � · N = 0,34 · 6 · 30,7 = 62,63	+,./. 

On; 

p: pes de la paret del dipòsit = 30,7 kN/m 

r: radi del dipòsit = 6m 

El mòdul de fissuració es calcula segons la fórmula: 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 62,6331,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,03	+,/.6 

Segons la figura 11 l’armadura a col·locar és φ 16 cada 20 cm, és a dir 1005 mm2/m. 

Armadura inferior de tracció 

A les quanties anteriors cal sumar-hi les corresponents a la tracció produïda per l’empenta 

hidràulica. 

H� = 0,5 · ℎ5 · � · 31 − �4 = 0,5 · 45 · 10,531 − 0,404 = 50,40	+,/. 

7K = H�L�F� = 50,40100000 = 500,4	..5/.M 
Així doncs, l’àrea d’acer total necessària per l’armadura inferior serà de 1005+250,2=1255,2 

mm2/m, es disposaran φφφφ 16 cada 15 cm. 
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Armadura superior de flexió 

El moment a la cara superior és 

. = .�1 = 16,10	+, · ./. 

El mòdul de fissuració és 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 16,1031,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,0076	+,/.6 

En aquest cas, l’armadura a col·locar serà la mínima mecànica que es calcula com: 

7�89,�1� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63..5.  

A aquesta armadura cal afegir-hi la de tracció superior, obtenint així una armadura total a la 

cara superior de la solera de 735,63+250,2 = 985,83 mm2/m, que es correspon a φφφφ 16 cada 20 

cm. 

3.2.4. Comprovació de la fonamentació 

No existeix cap tipus d’element de fonamentació, aquesta té lloc per recolzament de la solera. 

Així doncs cal comprovar que la capacitat portant del terreny suporta la càrrega del pes propi 

del dipòsit i l’aigua. 

N= Pes formigó + Pes aigua= 25kN/m3·46,37m3 + 10,5kN/m3 ·452,4m3 = 5909,45 kN 

La tensió transmesa al terreny és de 

L = ,7 = 5909,45128,7 = 45,92+,.5 

S’estima una càrrega admissible del terreny de 2kg/cm2. D’aquesta manera, el coeficient de 

seguretat per a la cimentació és satisfactori, superant el valor requerit de 3. 

��8 = 20045,92 = 4,35 > 3 

3.2.5. Armadures reactor biològic 

Mur Vertical Horitzontal 

φ 12 cada 20 cm φ 12 cada 20 cm 
Solera Inferior Superior 

φ 16 cada 15 cm φ 16 cada 20 cm 
Taula 11. Armadura reactor biològic 

 



Annex 15 – Càlculs estructurals 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  21 

 

3.3. Decantador secundari 

El decantador secundari es projecta de forma compacte. S’estudiaran dos casos i finalment es 

dimensionarà el cas més desfavorable. 

a) Reactor buit i decantador ple d’aigua 

b) Reactor ple i decantador buit 

Es mostren els càlculs per al cas a), ja que aquest és el més desfavorable.  

3.3.1.  Dades de partida 

Dades de partida 

Diàmetre 6 m 
Pendent de la solera 10 % 
Altura útil 4 m 
Espessor paret 30 cm 
Espessor solera 40 cm 
Resistència de projecte del 
formigó 

30 N/mm2 

Acer B-500-SD 
Coeficients de seguretat γc=1,5 i γs=1,15 
Fcd 20 N/mm² 
Fyd 435 N/mm² 
Recobriment 50 mm 
Obertura màxima de fissura 0,1 mm 
Pes específic del líquid a tractar ρ=10,5 kN/m³ 

Taula 12. Dades de partida, decantador secundari 

3.3.2. Mur 

Comprovació a tallant 

�� ∙ ���� ≤ �	 = 0,12 ∙ �1 + �200� � ∙ �100 ∙ � ∙ ��� ∙ ��  

On; 

d: cantell útil i es calcula com d=e-recobriment-φ/2. 

ρ: quantia geomètrica de l’armadura longitudinal principal de tracció i val ρ=0,002. 

El tallant màxim es calcula com 

���� = �� ∙ � ∙ � ∙ � 

�� s’obté de la taula 25.6 de Jiménez Montoya a partir del valor de x/h i el paràmetre K. 
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� = 1,3 · ℎ√� · � = 1,3 · 4√3 · 0,30 = 5,48 

Interpolant per al valor de K=5,48 s’obté un valor de �� = −2,93. Així doncs, el tallant màxim 

és ���� = −27,68	+,/.. 

Per altra banda, considerant unes barres de diàmetre 12mm s’obté un canto útil de 244mm i 

un tallant últim de: 

�	 = 0,12 ∙ �1 + �200244� ∙ �100 ∙ 0,002 ∙ 30� ∙ 244 = 101,37	+,/. 

Es calcula el factor de seguretat com: 

�� = �	���� = 3,66 > 1,5 

D’aquesta manera es confirma que no es necessari l’ús d’armadura a tallant. 

Armadura vertical a la paret 

La armadura vertical de la paret es determina per fissuració, ja que aquest és el estat que 

presenta una restricció més gran, i a partir del moment màxim que es produeix a 

l’empotrament entre el mur i la solera, mve. 

.�1 =∝�· � · � · � · ℎ 

Per el valor de K calculat s’obté un valor de ∝�= 0,238, i així:  

.�1 = 0,238 · 3 · 0,30 · 10,5 · 4 = 8,99	+, ∙ ./. 

El mòdul de fissuració es calcula com: 

+ = 0,75 · .�131,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 8,9931,39 − 0,304 · 0,305 · 10000 = 0,007	+,/.6 

El valor de k obtingut no es contempla en l’àbac de la figura 11 degut al seu valor tan baix, és 

per això que es prendrà l’armadura mínima mecànica recomanada: 

7�89,�1� = 0,04 · 7� · �:;�<; = 0,04 · 0,30 · 5=>6? = 551,7	..5/. → φφφφ 12 cada 20 cm per cara 

Aquesta armadura és superior a l’armadura mínima geomètrica. 

Comprovació de la secció a ruptura 

Quantia mecànica: A = BC·�<;5·D·E·F·�:; =0,100 

μ=ω (1-0,6 ω)=0,094 
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Moment últim: mu= μ·2·π·r·d2·fcd=2109,8 kNm→112kNm/m 

Calculem ara el coeficient de seguretat, 

�� = .	.�1 = 12,46 ≫ 1,4 

Es comprova que el factor de seguretat supera àmpliament el valor recomanat, de manera que 

es compleixen les condicions de seguretat. 

Armadura horitzontal a la paret 

Aquesta armadura es calcula a partir de l’esforç de tracció màxim, np: 

HI =∝· � · � · ℎ 

Segons la taula 10, i per a un valor de K=5,48, obtenim un valor de ∝=0,55. I així, s’obté  HI = 69,3 �J�  

Considerant una tensió admissible a l’acer de 100 N/mm2 es calcula l’àrea d’acer necessària 

com: 

7K = HIL�F� = 69,3100000 = 693	..5/.M 
Que repartida entre les dues cares de la paret queda per 346,5	..5/.M d’acer que es 

disposen com φφφφ 12 cada 20 cm per cara. 

3.3.3. Solera 

Armadura inferior de flexió 

El moment flector a la cara interior es calcula com: 

. = 0,34 · � · N = 0,34 · 3 · 30,7 = 31,31	+,./. 

On; 

p: pes de la paret del dipòsit = 30,7 kN/m 

r: radi del dipòsit = 3m 

El mòdul de fissuració es calcula segons la fórmula: 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 31,3131,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,015	+,/.6 

I l’armadura a col·locar segons la figura 11 és la mínima. 
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7�89,�1� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63..5.  

Armadura inferior de tracció 

A les quanties anteriors cal sumar-hi les corresponents a la tracció produïda per l’empenta 

hidràulica. 

H� = 0,5 · ℎ5 · � · 31 − �4 = 0,5 · 45 · 10,531 − 0,554 = 37,8	+,/. 

7K = H�L�F� = 37,8100000 = 378	..5/.M 
Així doncs, l’àrea d’acer total necessària per l’armadura inferior serà de 735,63+189=924,63 

mm2/m, es disposaran φφφφ 16 cada 20 cm. 

Armadura superior de flexió 

El moment a la cara superior és 

. = .�1 = 8,99	+, · ./. 

El mòdul de fissuració és 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 8,9931,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,0043	+,/.6 

En aquest cas, l’armadura a col·locar serà la mínima mecànica que es calcula com: 

7�89,�1� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63..5.  

 

A aquesta armadura cal afegir-hi la de tracció superior, obtenint així una armadura total a la 

cara superior de la solera de 735,63+189 = 924,63 mm2/m, que es correspon a φφφφ 16 cada 20 

cm. 

3.3.4. Comprovació de la fonamentació 

No existeix cap tipus d’element de fonamentació, aquesta té lloc per recolzament de la solera. 

Així doncs cal comprovar que la capacitat portant del terreny suporta la càrrega del pes propi 

del dipòsit i l’aigua. 

N= Pes formigó + Pes aigua= 25kN/m3·23,75m3 + 10,5kN/m3 ·113,1m3 = 1781,3 kN 

La tensió transmesa al terreny és de 
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L = ,7 = 1781,328,27 = 63,01+,.5 

S’estima una càrrega admissible del terreny de 2kg/cm2. D’aquesta manera, el coeficient de 

seguretat per a la cimentació és satisfactori, superant el valor requerit de 3. 

��8 = 20063,01 = 3,2 > 3 

3.3.5. Armadures decantador secundari 

Mur Vertical Horitzontal 

φ 12 cada 20 cm φ 12 cada 20 cm 
Solera Inferior Superior 

φ 16 cada 20 cm φ 16 cada 20 cm 
Taula 13. Armadura decantador secundari 

3.4. Espessidor de fangs 

3.4.1. Dades de partida 

Dades de partida 

Diàmetre 4 m 
Pendent de la solera ¼ V:H 
Altura útil 2,3 m 
Espessor paret 30 cm 
Espessor solera 40 cm 
Resistència de projecte del 
formigó 

30 N/mm2 

Acer B-500-SD 
Coeficients de seguretat γc=1,5 i γs=1,15 
Fcd 20 N/mm² 
Fyd 435 N/mm² 
Recobriment 50 mm 
Obertura màxima de fissura 0,1 mm 
Pes específic del líquid a tractar ρ=10,5 kN/m³ 

Taula 14. Dades de partida 

3.4.2. Mur 

Comprovació a tallant 

�� ∙ ���� ≤ �	 = 0,12 ∙ �1 + �200� � ∙ �100 ∙ � ∙ ��� ∙ ��  

On; 
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d: cantell útil i es calcula com d=e-recobriment-φ/2. 

ρ: quantia geomètrica de l’armadura longitudinal principal de tracció i val ρ=0,002. 

El tallant màxim es calcula com 

���� = �� ∙ � ∙ � ∙ � 

�� s’obté de la taula 25.6 de Jiménez Montoya a partir del valor de x/h i el paràmetre K. 

� = 1,3 · ℎ√� · � = 1,3 · 2,3√2 · 0,30 = 3,86 

Interpolant per al valor de K=3,86 s’obté un valor de �� = −1,98. Així doncs, el tallant màxim 

és ���� = −12,47	+,/.. 

Per altra banda, considerant unes barres de diàmetre 12mm s’obté un canto útil de 244mm i 

un tallant últim de: 

�	 = 0,12 ∙ �1 + �200244� ∙ �100 ∙ 0,002 ∙ 30� ∙ 244 = 101,37	+,/. 

Es calcula el factor de seguretat com: 

�� = �	���� = 8,13 > 1,5 

D’aquesta manera es confirma que no es necessari l’ús d’armadura a tallant. 

Armadura vertical a la paret 

La armadura vertical de la paret es determina per fissuració, ja que aquest és el estat que 

presenta una restricció més gran, i a partir del moment màxim que es produeix a 

l’empotrament entre el mur i la solera, mve. 

.�1 =∝�· � · � · � · ℎ 

Per el valor de K calculat s’obté un valor de ∝�= 0,213, i així:  

.�1 = 0,213 · 2 · 0,30 · 10,5 · 2,3 = 3,09	+, ∙ ./. 

El mòdul de fissuració es calcula com: 

+ = 0,75 · .�131,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 3,0931,39 − 0,304 · 0,305 · 10000 = 0,0024	+,/.6 

El valor de k obtingut no es contempla en l’àbac de la figura 11 degut al seu valor tan baix, és 

per això que es prendrà l’armadura mínima mecànica recomanada: 
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7�89,�1� = 0,04 · 7� · �:;�<; = 0,04 · 0,30 · 5=>6? = 551,7	..5/. → φφφφ 12 cada 20 cm per cara 

Aquesta armadura és superior a l’armadura mínima geomètrica. 

Comprovació de la secció a ruptura 

Quantia mecànica: A = BC·�<;5·D·E·F·�:; =0,100 

μ=ω (1-0,6 ω)=0,094 

Moment últim: mu= μ·2·π·r·d2·fcd=1406 kNm→112kNm/m 

Calculem ara el coeficient de seguretat, 

�� = .	.�1 = 36,24 ≫ 1,4 

Es comprova que el factor de seguretat supera àmpliament el valor recomanat, de manera que 

es compleixen les condicions de seguretat. 

Armadura horitzontal a la paret 

Aquesta armadura es calcula a partir de l’esforç de tracció màxim, np: 

HI =∝· � · � · ℎ 

Segons la taula 10, i per a un valor de K=3,86, obtenim un valor de ∝=0,42. I així, s’obté  HI = 20,3 �J�  

Considerant una tensió admissible a l’acer de 100 N/mm2 es calcula l’àrea d’acer necessària 

com: 

7K = HIL�F� = 20,3100000 = 203	..5/.M 
Que repartida entre les dues cares de la paret queda per 101,5	..5/.M d’acer. Tot i així, 

l’armadura mínima geomètrica en aquest cas és de 480 mm2/ml i es col·locaran  φφφφ 12 cada 20 

cm 

3.4.3. Solera 

Armadura inferior de flexió 

El moment flector a la cara interior es calcula com: 

. = 0,34 · � · N = 0,34 · 2 · 17,25 = 11,73	+,./. 

On; 
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p: pes de la paret del dipòsit = 17,25 kN/m 

r: radi del dipòsit = 2 m 

El mòdul de fissuració es calcula segons la fórmula: 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 11,7331,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,0056	+,/.6 

I l’armadura a col·locar segons la figura 11 la mínima. 

7�89,�1� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63..5.  

Armadura inferior de tracció 

A les quanties anteriors cal sumar-hi les corresponents a la tracció produïda per l’empenta 

hidràulica. 

H� = 0,5 · ℎ5 · � · 31 − �4 = 0,5 · 2,35 · 10,531 − 0,424 = 16,1	+,/. 

7K = H�L�F� = 16,1100000161	..5/.M 
Així doncs, l’àrea d’acer total necessària per l’armadura inferior serà de 735,63+80,5=816,13 

mm2/m, es disposaran φφφφ 16 cada 20 cm. 

Armadura superior de flexió 

El moment a la cara superior és 

. = .�1 = 3,09	+, · ./. 

El mòdul de fissuració és 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 3,0931,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,0015	+,/.6 

En aquest cas, l’armadura a col·locar serà la mínima mecànica que es calcula com: 

7�89,�1� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63..5.  

A aquesta armadura cal afegir-hi la de tracció superior, obtenint així una armadura total a la 

cara superior de la solera de 735,63+80,5 = 816,13 mm2/m, que es correspon a φφφφ 16 cada 20 

cm. 
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3.4.4. Comprovació de la fonamentació 

No existeix cap tipus d’element de fonamentació, aquesta té lloc per recolzament de la solera. 

Així doncs cal comprovar que la capacitat portant del terreny suporta la càrrega del pes propi 

del dipòsit i l’aigua. 

N= Pes formigó + Pes aigua= 25kN/m3·8,67m3 + 10,5kN/m3 ·26,38m3 = 493,74 kN 

La tensió transmesa al terreny és de 

L = ,7 = 493,7412,57 = 39,3+,.5 

S’estima una càrrega admissible del terreny de 2kg/cm2. D’aquesta manera, el coeficient de 

seguretat per a la cimentació és satisfactori, superant el valor requerit de 3. 

��8 = 20039,3 = 5,09 > 3 

3.4.5. Armadures espessidor de fangs 

Mur Vertical Horitzontal 

φ 12 cada 20 cm φ 12 cada 20 cm 
Solera Inferior Superior 

φ 16 cada 20 cm φ 16 cada 20 cm 
Taula 15. Armadura espessidor de fangs 

4. Pretractament 

Els diversos recintes del pretractament (pou d’arribada, pou de gruixos i pou de bombament) 

s’assumeixen com a recintes rectangulars connectats per obertures dotades de comportes. 

4.1. Mètode de càlcul 

Els dipòsits rectangulars es consideren com recintes amb plaques empotrades entre sí amb els 

extrems lliures. La taula 27.2 del llibre “Hormigón armado” indica els esforços per unitat de 

longitud i la fletxa màxima a les parets laterals en funció de la màxima pressió hidrostàtica i 

l’empenta de les terres. 
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Taula 16. Esforços i fletxes en plaques laterals rectangulars (Taula 27.2 Jiménez Montoya et al) 

 

Figura 12. Moments flectors segons la càrrega aplicada (Jiménez Montoya et al) 

Per al dimensionament es considera el dipòsit omplert fins l’extrem superior, tot i que durant 

el funcionament normal la làmina d’aigua no hi arribarà, ja que aquest és el cas més 

desfavorable. 

Tot seguit es calcularà cada un dels recintes segons la metodologia simplificada per a dipòsits 

rectangulars exposada en el llibre “Hormigón armado” de Jiménez Montoya. 
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4.2. Obra d’arribada 

 

Dimensions 

A 2,50 m 
B 2,17 m 
C 2,80 m 
Gruix parets 0,40 m 
Gruix solera 0,50 m 
Diàmetre forat 
canonada arribada 

500 

                                Taula 17. Dimensions obra d’arribada 

4.2.1.  Paret 

Comprovació a tallant 

Es comprova que el gruix de les parets pugui resistir els esforços tallants sense necessitat 

d’armadura transversal. 

�� · ���� ≤ �	 = 0,12 · �1 + �200� � · �100 · � · ���� · � 

On: 

d(canto útil)= e-recobriment-ϕ/2 

ρ= quantia geomètrica de l’armadura longitudinal principal de tracció (ρ=0,002) 

El tallant màxim s’obté de la taula 16 per a h/b=0,97 

���� =∝· O · ℎ = 0,32 · � · ℎ5 = 25,71+,/. 

Per altra banda, considerant unes barres de diàmetre 12mm s’obté un canto útil de 344mm i 

un tallant últim de: 

�	 = 0,12 ∙ �1 + �200344� ∙ �100 ∙ 0,002 ∙ 30� ∙ 344 = 132,21	+,/. 

Es calcula el factor de seguretat com: 

�� = �	���� = 5,14 > 1,5 

D’aquesta manera es confirma que no es necessari l’ús d’armadura a tallant. 

Armadura a l’empotrament de les parets 
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L’armadura vertical  de la paret es determina segons; 

.�1 =∝�1· O · ℎ5 =∝�1· � · ℎ6 = 8,99	+, · ./. 

El mòdul de fissuració es calcula com: 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 8,9931,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,004	+,/.6 

El valor de k obtingut no es contempla en l’àbac de la figura 11 degut al seu valor tan baix, és 

per això que es prendrà l’armadura mínima mecànica recomanada: 

7�89,�1� = 0,04 · 7� · �:;�<; = 0,04 · 0,40 · 5=>6? = 735,63	..5/. → φφφφ 16 cada 25 cm per cara 

Comprovació de la secció a ruptura: 

- Quantia mecànica: A = BC·�<;5·D·E·F·�:; =0,051 

- μ=ω (1-0,6 ω)=0,0494 

- Moment últim: mu= μ·2·π·r·d2·fcd=347 kNm→115,5 kNm/m 

Calculem ara el coeficient de seguretat, 

�� = .	.�1 = 16,0 ≫ 1,4 

Es comprova que el factor de seguretat supera àmpliament el valor recomanat, de manera que 

es compleixen les condicions de seguretat. 

L’armadura horitzontal de la paret es calcula com: 

.P1 =∝P1· O · ℎ5 =∝P1· � · ℎ6 = 8,76+, · ./. 

I el mòdul de fissuració, k, val 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 8,7631,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,004	+,/.6 

Segons la figura 11, l’armadura a col·locar per a aquest valor del mòdul de fissuració és la 

mínima. 

7�89,�1� = 0,04 · 0,40 · 20435 = 735,63..5.  

Cal sumar-hi l’armadura necessària per tracció produïda per l’empenta hidrostàtica. S’utilitza la 

taula 18 per a h/b=0,83 
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Taula 18. Esforços de tracció i valor de β (Taula 25.3 de Jiménez Montoya) 

7QI = RI · S · ℎ · �2 · LT,�F� = 0,28 · 3 · 2,8 · 10,52 · 100000 = 123,48	..5/. 

As=735,63+61,74=797,37 mm2/m� ϕ 16 a 25 cm 

Armadura a la paret 

L’armadura vertical de la paret es calcula com: 

.�� =∝��· O · ℎ5 =∝��· � · ℎ6 = 0,0124 · 10,5 · 2,86 = 2,86	+, · ./. 

I el mòdul de fissuració, k, val 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 2,8631,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,001	+,/.6 

I l’armadura a col·locar segons la figura 11 és la mínima. 

7�89,�1� = 0,04 · 0,40 · 5=>6? = 735,63��U
� � ϕ 16 a 25 cm 

De la mateixa manera, l’armadura horitzontal de la paret es calcula com: 

.P� =∝P�· O · ℎ5 =∝P�· � · ℎ6 = 0,0164 · 10,5 · 2,86 = 3,78	+, · ./. 

I el mòdul de fissuració, k, val 

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 3,7831,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,002	+,/.6 

Que també correspon a l’armadura mínima (As,min=735,63 mm2/m) 
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Cal sumar-hi l’armadura necessària per tracció produïda per l’empenta hidrostàtica. S’utilitza la 

taula 18 per a h/b=0,83 

7QI = RI · S · ℎ · �2 · LT,�F� = 0,28 · 3 · 2,8 · 10,52 · 100000 = 123,48	..5/. 

Així doncs, l’armadura horitzontal de la paret és: 

As=735,63+61,74=797,37 mm2/m� ϕ 16 a 25 cm 

4.2.2. Solera 

Armadura inferior de la solera 

El moment degut al pes propi es pot calcular: 

mae=mbe=0,1·p·(a+b)= 0,1·25·(2,50+2,17)=11,68 kN·m/m 

El mòdul de fissuració val:  

+ = 0,75 · .31,39 − �4 · �5 · 10000 = 0,75 · 11,6831,39 − 0,44 · 0,405 · 10000 = 0,006+,.6 

Segons la figura 11, aquest valor de k correspon a l’armadura mínima 

As,min=735,63 mm2/m 

A l’armadura de flexió cal afegir-hi l’armadura de tracció per a resistir l’empenta hidrostàtica. 

L’àrea d’acer necessària, segons la taula 18 és: 

7Q� = R� · S · ℎ · �2 · LT,�F� = 0,441 · 2,5 · 2,8 · 10,52 · 100000 = 162,07	..5/. 

Per tant, l’àrea d’acer total a l’inferior de la solera és: 

As=735,63+81,03=816,66 mm2/m� φ 16 a 20 cm (col·locada en forma de graella) 

Armadura superior de la solera 

De la mateixa manera que en el cas anterior, es calcula l’armadura superior necessària que 

resulta també d’una graella on es disposen φ16 cada 20cm. 

4.2.3. Junta de formigó entre solera i alçat 

Aquesta junta és inevitable, segons el procés constructiu, i es troba situada en la pitjor posició 

possible, ja que està sotmesa al màxim moment flector i al màxim tallant. En ella es disposen 

els armadures mitjançant solapament amb les longituds que determina la EHE-08. La zona 

d’unió de l’alçat i la solera s’ha de deixar amb la rugositat natural del vibrat. Es important la 

neteja d’aquesta zona amb aigua abans del formigonat, i cal espera que s’assequi la superfície i 
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vibrant amb especial atenció la primera tongada del alçat en la zona de contacte amb el 

ciment.  

4.2.4. Resum armadures 

Mur Vertical Horitzontal 

φ 16 a 25 cm  φ 16 a 25 cm  

Solera Inferior Superior 

φ 16 a 20 cm  φ 16 a 20 cm 

Taula 19. Armadura obra d’arribada 

4.3. Pou de gruixos 

Els càlculs realitzats són els mateixos que en el cas anterior. Només es mostraran els resultats 

obtinguts. 

 

 

Dimensions 

A 1,90 m 
B 1,90 m 
C 3,65 m 
Gruix parets 0,40 m 
Gruix solera 0,50 m 
Diàmetre forat 
canonada arribada 

500 

                                Taula 20. Dimensions pou de gruixos 

 

 

Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 16 a 25 cm  16 a 20 cm  

Solera Inferior Superior 

ϕ 16 a 20 cm  ϕ 16 a 20 cm 

Taula 21. Armadura pou de gruixos 
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4.4. Pou de bombament 

 

Dimensions 

A 2,50 m 
B 3,10 m 
C 3,65 m 
Gruix parets 0,40 m 
Gruix solera 0,50 m 
Diàmetre forat 
canonada arribada 

500 

                                Taula 22. Dimensions pou de bombament 

 

Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 16 a 25 cm  16 a 20 cm  

Solera Inferior Superior 

ϕ 16 a 20 cm  ϕ 16 a 20 cm 

Taula 23. Armadura pou de bombament 

4.5. Arqueta de presentació 

 

Dimensions 

A 2,60 m 
B 2,60 m 
C 1,50 m 
Gruix parets 0,40 m 
Gruix solera 0,50 m 
Diàmetre forat 
canonada arribada 

500 

                                   Taula 24. Dimensions arqueta de presentació 

 

Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 16 a 25 cm  16 a 25 cm  

Solera Inferior Superior 

ϕ 16 a 20 cm  ϕ 16 a 20 cm 

Taula 25. Armadura arqueta de presentació 
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4.6. Arqueta de mesura de cabal 

 

Dimensions 

A 3,00 m 
B 3,00 m 
C 2,90 m 
Gruix parets 0,40 m 
Gruix solera 0,50 m 
Diàmetre forat 
canonada arribada 

500  

                                Taula 26. Dimensions pou de gruixos 

 

Mur Vertical Horitzontal 

ϕ 16 a 25 cm  16 a 25 cm  

Solera Inferior Superior 

ϕ 16 a 20 cm  ϕ 16 a 20 cm 

Taula 27. Armadura pou de gruixos 

5. Definició de l’edifici de pretractament i control 

En aquest apartat es definiran les característiques principals de l’edifici de tractament i control 

que constitueix l’EDAR. Es tracta d’un edifici prefabricat, i no s’ha realitzat el seu càlcul 

estructural. Simplement es presenten les accions que s’han de tenir en compte i les 

característiques dels materials utilitzats per criteris de durabilitat. 

5.1. Descripció general 

Es preveu la construcció d’un sol edifici en el qual es disposaran les següents àrees. 

- Sala de pretractament 

- Sala de control 

- Sala de quadres elèctrics 

- Vestuari 

L’edifici està format per dues zones. Una formada per la sala de quadres i control, que té una 

alçada de 4m, longitud de 7,1m i amplada de 6,5m, i l’altra zona on es situa la maquinària de 

pretractament i que té una alçada de 5,8m, una longitud de 16,5m i una amplada de 12,5m. 

L’edifici té una superfície total de 252,4m² que es reparteixen en: 
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- Sala de quadres: 16,5m² 

- Sala de control: 11,2m² 
- Lavabo i vestuari: 17,2m² 

- Sala de pretractament: 207,5m² 

L’edifici prefabricat està construït per pilars prefabricats de formigó HA-35, de 40x50 cm de 

secció. El paviment és de formigó HA-35, reglat de 20 cm d’espessor. El paviment de la zona de 

control estarà fet amb rajoles de gres premsat i esmaltat de forma rectangular. 

La coberta de la sala de pretractament és plana i no transitable, i està formada per una llosa de 

formigó armat sobre la que es col·loca un fals sostre de reixeta d’alumini lacat. La coberta de la 

sala de control s’ha dissenyat inclinada a una aigua. 

Les fonamentacions són de formigó armat i el tancament es col·locarà sobre una sabata de 

formigó. El tancament està format per panells prefabricats.  

5.2. Característiques dels materials 

Segons la EHE-08, es considerà una classe d’exposició IIb, que correspon a una classe normal 

d’humitat mitja. El recobriment mínim dels elements prefabricats per a una resistència 

característica del formigó de 35 Mpa, és de 25mm. 

Els elements de formigó armat en prefabricats seran barres corrugades d’acer UNE 36068-

1994 B500 S. 

5.3. Valors característics de les accions 

Es segueixen els criteris especificats al “Documento Básico SE-AE” del Codi Tècnic de 

l’Edificació. 

5.3.1. Accions permanents 

Les accions permanents són accions que actuen en tot moment, i són constants en magnitud i 

posició. Aquestes accions són el pes propi i la càrrega morta. 

- Pes propi: la càrrega es dedueix de la geometria teòrica de l’estructura 

- Càrregues mortes: Són les degudes als elements no resistents que es carreguen sobre 

l’estructura i que tenen un cert pes específic. Els valors d’aquests pesos específics 

seran proporcionats pels fabricants. En cas de no disposar de la informació s’utilitzaran 

els llistats que apareixen a l’annex C del DB-SE-AE. 

5.3.2. Accions permanents de valor no constant 

Aquestes accions són les produïdes pel terreny que es troba sobre els elements de l’estructura 

amb contacte amb ells. 
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Les empentes es calculen en cas no sísmic a partir de les fórmules dell coeficient d’empenta 

activa, passiva i repòs establertes en el CTE-DB-SE-C Seguridad Estructural: Cimentaciones. 

5.3.3. Accions variables 

Sobrecàrrega d’ús 

Els valors de la sobrecàrrega d’us s’extreuen de la taula 3.1. del CTE. 

 

Taula 28. Valors característics sobrecàrrega d’ús (Taula 3.1. CTE) 

Vent 

Per el càlcul de les accions del vent es considera el mètode recollit al CTE: Documento Básico 

SE-AE. Es considera una velocitat bàsica de referència de 29m/s i un terreny tipus III (Zona rural 

accidentada o plana amb alguns obstacles aïllats com arbres o petites construccions) 

L’acció del vent genera una força perpendicular a la superfície de valor Qe que es calcula com: 

Qe=qb·ce·cp 

On: 

qb: pressió dinàmica del vent 
ce: coeficient d’exposició 
cp: coeficient eòlic. 
 
El coeficient eòlic i d’exposició s’extreuen de les taules del CTE: 
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Figura 13. Valors coeficient d’exposició 
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Figura 14. Valors coeficient eòlic 

Neu 

L’acció de la neu sobre la coberta s’estableix en funció de l’altitud i la zona climàtica definida al 

CTE DB SE AE Acciones en la edificación. 

Qn= μ·sk 

On: 

μ= Coeficient forma de coberta 

sk=valor característic de la càrrega de neu sobre superfície horitzontal. 

En el cas de Vilaverd, el valor de la sobrecàrrega de neu en superfície horitzontal és de 0,6 

kN/m2.   
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1. Introducció i objectius 

El present annex té per objecte la descripció de les diferents instal·lacions elèctriques que són 

necessàries per l’EDAR de Vilaverd. 

2. Reglament a considerar 

Pel desenvolupament de les instal·lacions que es descriuen a continuació han de prendre’s en 

especial consideració, entre d’altres, les següents prescripcions tècniques: 

- Reglament sobre Condicions Tècniques i Garanties de Seguretat en Central Elèctriques, 

Subestacions i Centres de Transformació i les Instruccions Tècniques Complementàries 

aprovades per Decret 12.224/1984, i publicitat en el B.O.E. 1-8-84. 

- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat en el Subministrament d’Energia. 

Decret de 12 de març de 1954. Real Decret 1.724/1.984 de 18 de juliol i modificacions 

posteriors. 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques Complementàries 

aprovades per Real Decret 842/2.002. 

- Disposicions Mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors en 

front al risc elèctric. Real Decret 614/2001, de 8 de juny. 

- Normes UNE d’aplicació. 

3. Connexió de servei de companyia 

L’alimentació de Companyia es farà mitjançant un subministrament en baixa tensió  400/230V. 

Aquesta línia alimentarà a la nova planta de la EDAR de Vilaverd, mitjançant cable aïllat en rasa 

a la caixa general de protecció. La companyia realitzarà l’escomesa.  

S’instal·larà una caixa general de protecció tipus T-30 al costat de la porta d’accés principal a la 

planta, d’aquest quadre es farà l’escomesa soterrada fins el C.C.M. ( Centre de control de 

motors ) de la sala de control, situat en l’interior de la EDAR. 

La contractació es farà en Baixa Tensió 400/230V a 50 Hz. 

4. Distribució elèctrica en baixa tensió 

4.1. Quadres elèctrics 

La instal·lació elèctrica en baixa tensió per tot el conjunt de la EDAR està formada pels 

següents quadres elèctrics: 

Q.C.P.: Quadre d’escomesa tipus T-30 per a 125 kW (400/230 V) 

Q.C.M.: Centre de control de motors (400/230 V)  
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Q.C.: Quadre de compensació de reactiva 

Generalitats dels quadres elèctrics 

Els quadres incorporen els mecanismes de protecció i maniobra dels receptors als que 

alimenten, i estan dotats dels elements de comunicació per a poder ser accionats des del 

control central de la sala de control.  

El quadre de comandament i control de motors disposarà d’un disjuntor general d’entrada de 

quadre amb relé tèrmic i protecció per sobre-intensitat amb equip de mesura de tensió i 

d’intensitat. 

Els circuits d’alimentació a punts de consum s’han dividit de manera que es garanteixi una 

bona protecció selectiva per a cada consum i àrea diferenciada. 

S’ha tingut en compte un criteri d’elements de protecció pels diferents punts d’energia: 

1) Motors inferiors a 1kW 

Contactor per comandament, diferencial per fuites i protecció i disjuntor amb “disparo” tèrmic 

i sobre-intensitat.  

2) Motors entre 1 kW i 2 kW. 

Diferencial per fuites i protecció, disjuntor amb “disparo” tèrmic i sobre-intensitat, contactor 

per comandament. 

3) Motors entre 2 kW i 7,5 kW 

Diferencial per fuites i protecció, disjuntor amb “disparo” tèrmic i sobre-intensitat, contactor 

de comandament i arrencador estàtic per obtenir una corba d’arran i d’aturada progressiva 

normalitzada. 

4) Motors superiors a 7,5 kW 

Diferencial per fuites i protecció, disjuntor amb “disparo” tèrmic i sobre-intensitat, contactor 

de comandament i arrencador estàtic per obtenir una corba d’arran i d’aturada progressiva i 

normalitzada. 

5) Resta d’elements de distribució (il·luminació, preses de corrent) 

Diferencial i magnetotèrmic a cadascuna de les línies. La il·luminació exterior disposarà de 

dispositiu d’encesa per temps i per intensitat lumínica (circuit de control d’il·luminació 

exterior). 

Tots els motors disposaran d’una “seta” a peu de màquina per a poder obrir el circuit 

directament en cas d’emergència.  
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S’identificaran tots els extrems de cable de l’armari, ja siguin de potència o de maniobra, 

utilitzant senyalitzadors “adhoc” sobre els cables o borns, segons el cas. Les inicials 

d’identificació en el quadre correspondran en la seva totalitat a les indicades als esquemes. 

Sempre que sigui possible es mantindrà una única marca per cadascun dels elements d’aparellat 

que formin part dels quadres (interruptors, automàtics, contactors, disjuntors, etc). 

El disseny, la fabricació i les proves dels equips es sotmetran a l’última revisió de les 

recomanacions de la Comissió Electrotècnica Internacional (IEC), Reglament Electrotècnic 

Espanyol de Baixa Tensió, Normes UNE i altres disposicions legals vigents. 

A l’interior de l’armari els circuits s’identificaran per rètols gravats, reblonats o cargolats i 

col·locats en la part frontal de les portes al costat de l’aparellat corresponent. 

L’embornament de la maniobra i cablejat auxiliar es realitzarà en tots els casos mitjançant 

terminals a pressió numerats segons un ordre lògic, finalitzant en regletes de borns modulars 

de poliamida muntades sobre carrils normalitzats DIN tractats amb zenc o bicromats. 

La connexió a interruptors contactors i fusibles i resta d’aparellat de potència es farà 

directament sobre els borns d’aquests a través de terminals a pressió subjectats als extrems 

dels cables. 

4.2. Cables de baixa tensió 

En l’execució de conduccions elèctriques de baixa tensió s’aplicarà el “Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión” del Ministeri d’Indústria i Energia  i les seves Instruccions 

Complementàries. 

Els conductors no tindran cap connexió fora de lo normal excepte en les caixes de derivació i 

mecanismes. Els empalmes i derivacions s’han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament fer-ho per recargolament o enrolament del fils. 

Les connexions amb els consums es realitzaran mitjançant tubs, segons els casos, de secció 

adequada a la quantitat de conductors que contingui. Totes les connexions de tubs es 

realitzaran mitjançant les corresponents caixes de derivació. 

En la nostra instal·lació s’instal·laran per alimentar cadascun dels punts de consum un únic 

tipus de tub, el de PVC rígid per canalitzacions interiors que alimenten a punts de consum com 

pot ser motors, endolls e il·luminació sense rics específics. 

El tub es fixarà als paraments amb brides o abraçadores protegides contra la corrosió i 

sòlidament subjectes. Els canvis de direcció s’han de fer mitjançant corbes d’acoblament. 

També es poden fer amb màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a 

la secció. 
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En els casos de tub rígid de PVC, el tub tindrà grau de resistència al xoc 7 ó 9 com a mínim, 

connectat roscat. Les caixes de derivació seran de PVC estanques de IP-54 mínima. 

4.3. Canalització del cablejat 

El cablejat en l’interior de l’edifici discorrerà per unes safates en reixeta d’acer galvanitzat, de 

secció adequada. Per a les canalitzacions en exterior les línies es canalitzaran en tub de PVC de 

diàmetre adequat. 

4.4. Enllumenat 

Enllumenat interior és el que es realitza en els locals i sales de l’estació depuradora. La 

instal·lació de distribució interior alimenta els serveis auxiliars i endolls. 

Segons les característiques del local a il·luminar, es determinarà el tipus d’enllumenat a 

instal·lar. 

- En sales interiors i zones industrials s’utilitzaran lluminàries tipus fluorescents de  2x36 

w estanques. 

- En lavabo les lluminàries seran tipus punt de llum halògens de 40 w. 

S’instal·larà enllumenat d’emergència, senyalitzen  totes les zones de pas d’evacuació, 

garantint-se un mínim de 5 lux en les zones de pas en una possible evacuació. 

Les preses de corrent seran endolls monofàsics o trifàsics muntats superficialment estancs per 

les zones susceptibles d’humitat, aigua ó problemes climàtics. 

En la sala de control, les instal·lacions seran en superfície tant canals com els tubs. A la resta de 

sales igual per tant totes les instal·lacions aniran en superfície fins arribar als diferents 

despatxos i locals de la planta. 

Enllumenat normal 

Les lluminàries utilitzades en general, seran per a làmpades de vapor de mercuri per 

enllumenat exterior i làmpades fluorescents. 

Les làmpades utilitzades seran d’alt rendiment, i de les potències normalitzades que 

s’especifiquen: 

- Fluorescents:  2 x 36 w. 

- Vapor de mercuri: 250 w. 

- Projectors exteriors: 250 w. 

- Halògens:  40 w. 

Els tubs fluorescents seran d’alt rendiment, amb tonalitat “ llum dia”.  

Enllumenat de senyalització i emergència 
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Es realitzarà mitjançant lluminàries autònomes d’emergència amb bateria per a, com a mínim, 

una hora d’autonomia. Aquestes lluminàries es col·locaran senyalitzant les vies de sortida. En 

cas necessari, inclouran els pictogrames de senyalització que calguin. 

En general, el grau de protecció serà IP-423 com a mínim. 

Han d’incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispositius elèctrics de càrrega i maniobra, 

limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 

Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la 

posició prevista, han de ser autoextingibles. No han de tenir un escalfament perillós per al 

medi circumdant. Ha d’incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament 

a distància. 

Enllumenat exterior 

L’enllumenat exterior és el que es realitza per a la il·luminació de zones de vials de pas. Totes 

aquestes tenen la característica en comú de ser instal·lacions d’intempèrie en ambient humit. 

Les columnes seran de xapa d’acer del tipus A-37b ó similar, segons la norma UNE 36080. 

Hauran de presentar una superfície, tant exterior com a interior, perfectament llisa i 

homogènia, sense irregularitats o defectes que indiquin una mala qualitat dels materials o una 

defectuosa execució. 

Les columnes aniran previstes d’una porta de registre a una alçada mínima de  30 cm del terra, 

amb el corresponent mecanisme de tancament. 

Es realitzarà en el nostre projecte mitjançant lluminàries tipus vial resistents a la intempèrie 

(IP-55) mínim. Amb làmpada de V.M. de 250 W i situades en columnes de aproximadament 5 

m. 

Les columnes es fixaran a la cementació mitjançant una placa base a la que s’uniran els perns 

ancorats a la cementació mitjançant volandera, femella i contrafemella. Es cuidarà 

especialment la horitzontalitat de la placa de base de forma que es garanteixi la verticalitat de 

les columnes.  

4.5. Protecció contra incendis 

Es defineixen les instal·lacions de protecció contra incendis, dirigides a protegir els ocupants 

del local davant de riscos originats per un incendi, a preveure danys en l’edifici o establiments 

pròxims i a facilitar la intervenció dels bombers i dels equips de rescat, tenint en compte la 

seva seguretat. 

En l’edifici està prevista la instal·lació de les següents mesures de protecció contra incendis, 

complint amb tot moment amb la normativa vigent: 
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- Extintors portàtils. 

 
Els extintors seran de pols seca i de CO2 per les sales dels quadres, pintats o cromats amb 

suport a la paret d’on es preveu que està inclosa la col·locació del suport al parament i la 

col·locació de l’extintor al suport. 

 

S’han de situar a prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 

L’alçada sobre el paviment de la part superior de l’extintor serà de 1700mm aproximadament. 

4.6. Protecció arrencada de motors 

Per a la protecció i accionament dels motors s’utilitzaran els següents conjunts: 

- Interruptor manetotèrmic i contactor 

- Guardamotor i contactor 

- Guardamotor I contactors per a inversió de gir 

- Interruptor manetotèrmic, arrencador suau I contactor de desconnexió 

- Interruptor magnetotèrmic, arrencador estrella, triangle i contactor de desconnexió 

- Interruptor magnetotèrmic, variador de freqüència i contactor de desconnexió. 

La protecció diferencial s’efectuarà per a cadascun dels motors que formen part del procés, i 

s’utilitzarà protecció diferencial compartida solament en el cas de petites càrregues. 

Tots els circuits quedaran protegits contra els efectes de les sobreintensitats motivades per 

sobrecàrregues, curtcircuits o descàrregues elèctriques atmosfèriques que puguin presentar-se 

en el mateix complint-se la instrucció ITC-BT-22 mitjançant dispositius serà de tall omnipola 

conformes a la norma UNE 20.460-4. 

Tots els dispositius de protecció compliran la norma UNE 20.360-4-43. 

Per a la protecció contra contactes directes i indirectes es complirà l’establert a la instrucció 

ITC-BT-24. I per tant complirà la Norma UNE 20.47-4-41, evitant-ne l’accés a totes les parts 

actives, protegint-ne tots els circuits existents amb protecció diferencial i connectant a terra 

tots els receptors de la instal·lació. 

Totes les sortides a circuits d’elements electromecànics estaran cobertes per interruptors 

diferencials de sensibilitat màxima 300 mA per a motors. 

4.7. Xarxa de terra 

El quadre elèctric estarà lligat a terra mitjançant un elèctrode i tindrà un embarrat de terra del 

que partiran els conductors de posada a terra dels circuits. 
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Totes les parts metàl·liques dels receptors que poden posar-se de forma accidental sota tensió 

estaran connectades a la xarxa de terra general de l’edifici. 

Per a la connexió de les noves masses metàl·liques a la xarxa de terra de l’edifici de la EDAR 

s’utilitzarà cable de coure desnuat amb secció de 35 mm2. 

La posada a terra estarà constituïda per piques d’acer rogenc de 14,6 mm de diàmetre i 2 

metres de longitud situats en arqueta d’inspecció del tipus reglamentari. 

5. Càlculs elèctrics 

5.1. Potència elèctrica demandada 

Receptors Unitats 

operació 

Unitats 

reserva 

Potència 

unitària 

(kW) 

Potència 

simultània 

(kW) 

Alimentació polipast pou de gruixuts 1 0 1,5 1,5 

Centraleta detector de gasos 1 0 0,1 0,1 

Tamís rotatiu autonetejant 1 0 0,60 0,60 

Transport de sòlids tamisat 1 0 1,50 1,50 

Pont desarenador-grup motriu 1 0 0,18 0,18 

Pont desarenador-elevació rasquetes 1 0 0,18 0,18 

Bomba vertical aigua-arenes 1 0 0,75 0,75 

Classificador d’arenes 1 0 0,37 0,37 

Bufador desarenat-desengreixat 1 1 4,00 4,00 

Concentrador de greixos 1 0 0,18 0,18 

Agitador balsa d’homogeneïtzació 2 0 2,50 5,00 

Bomba d’elevació a biològic 2 1 1,30 2,60 

Vàlvula reguladora elevació a biològic 1 0 0,25 0,25 

Vàlvula motoritzada alimentació reactors 3 0 0,25 0,75 

Bufador reactor biològic 2 1 18,50 37,00 

Bomba extracció aigua reactor 3 0 4,70 14,10 

Bomba de drenatge grup de pressió 1 1 1,10 1,10 

Compressor aire industrial 1 1 2,55 2,55 

Bomba de recirculació aigua filtrada 1 0 1,5 1,5 

Bomba de purga de fangs 1 1 1,50 1,50 

Agitador mescla espessidor fangs 1 0 0,37 0,37 

Tambor espessidor fangs 1 0 0,75 0,75 

Agitador fangs espessits 1 0 1,50 1,50 

Bomba fangs a deshidratació 1 1 1,10 1,10 

Equip polieletrolit-agitadors 1 0 1,5 1,5 

Equip polielectrolit-dosificador 1 0 0,55 0,55 

Centrífuga motor principal 1 0 9,0 9,0 
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Cargol extracció fangs 1 0 1,5 1,5 

Ventilador silenciador 2 0 3,3 6,6 

Maniobra i endolls del quadre general 1 0 3,5 3,5 

Endolls del quadre local 1 0 5 5 

Quadres enllumenat 1  11,8 11,8 

TOTAL    118,88 

Taula 1. Potència elèctrica demandada 

La potencia total serà de 118,88 kW. Considerant un factor corrector de 0,85, ja que es 

considera que no tots els sistemes funcionen alhora, s’obté una potencia total de 101,1 kW. 

D’aquesta manera, es contractarà a la companyia elèctrica una potencia total de 110 kW. 

5.2. Factor de potencia 

S’instal·la una bateria de condensador per a compensar l’energia reactiva pels elements 

instal·lats amb funcionament simultani, la denominada potencia activa menys reserva. 

Factor de potencia inicial (cos ϕ1) 0,80 

Factor de potencia objectiu (cos ϕ2) 0,97 
Potència simultània 118,88 kW 
Arc cos(ϕ1) 0,64 rad 
Tan (ϕ1) 0,75 
Arc cos (ϕ2) 0,25 rad 
Tan (ϕ2) 0,25 
Capacitat necessària de condensadors 55 kVAr 

Taula 2. Factor de potència 

S’instal·la una bateria de condensadors de 55 kVAr.  

La connexió i desconnexió dels condensadors es governarà automàticament per mig d’un 

regulador baromètric, que controlarà el factor de potencia de la instal·lació, aportant energia 

capacitiva per a mantenir el factor de potencia desitjat. 

Els condensadors portaran integrades resistències de descàrrega i seran connectats i 

desconnectats mitjançant el tipus i calibre adequats al comandament de condensadors. El 

regulador de la bateria disposarà d’un sistema automàtic de desconnexió dels condensadors 

en cas d’absència de tensió a la xarxa. 

6. Instal·lacions d’automatització i control 

Per a l'automatització de la EDAR s'aplicarà els nivells d'automatisme indicats a continuació:  

• Primer nivell: Corresponent a la seguretat bàsica i funcionament manual. Comprendrà 

el control mitjançant instrumentació local, com per exemple són boies de nivell, 

sensors, relès, magnetotèrmics i altres automatismes. 
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• Segon nivell: Targetes ubicades en l’interior del C.C.M. per comunicació local dels 

equips dins un anell tipus ETHERNET. 

• Tercer nivell: Corresponent al sistema PC i Sinòptic per la visualització de l’estat de la 

depuradora, control de gestió i comandament en mode semiautomàtic juntament a 

poder obtenir informes sobre valors adequats a paràmetres del dia a dia. 

Les entrades/sortides tant d’arrencadors electrònics com de possibles sensors, boies, etc. 

estaran connectats a les targetes E/S en l’interior del C.C.M. ubicat en la sala de control amb 

una xarxa sobre cable tipus doble parell trenat. Disposarà també d’un bus de comunicació, 

obert i adoptat per un gran nombre de fabricants de elements industrials tipus MODBUS. En 

aquest bus de comunicació es podran connectar els equips de la planta, com arrencadors 

estàtics i altres equips industrials. Aquest bus de camp admetrà la connexió d'ordinadors 

personals a través de dispositiu adequat de comunicacions per a programació, manteniment  

càrrega/descàrrega de programes del PLC (Controlador Llògic Programable), o sigui la 

possibilitat d’obtenir un PLC completament compatible amb MICROSOFT. 

En un nivell superior es trobarà una xarxa ETHERNET pròpia de comunicació.  

La xarxa estarà basada en topologia anell. Ha de poder connectar-se components de 

comunicació lògica com poden ser switches i hubs per exemple i una distància entre 

Transceivers d’uns 3000 metres aproximadament. 

El protocol és TCP/IP que és el protocol usat en Internet, juntament amb ETHERNET que és un 

estàndard en les xarxes industrials per comunicació. 

La configuració de soft. I possibilitat de variació de paràmetres estarà totalment accessible i 

possible al PLC de sala de control. 

Ha de poder-se re-compilar pàgines web designades per l’usuari per tal de poder governar i /o 

fer  un diagnòstic de l’aplicació industrial en la planta. L’accés a aquestes pàgines es farà a 

través de navegadors estàndards de mercat tipus MICROSOFT EXPLORER O NETSCAPE per 

mitjà d’adreces IP. 

El PLC de Planta de la nova EDAR de Borges del Camp dependrà jeràrquicament del SCADA 

instal·lat en ordinador de planta situat en la sala de control de la mateixa planta, la transmissió 

es realitzarà a traves de ports ETHERNET entre el PC i la xarxa en anell on anirà instal·lat també 

el quadre sinòptic amb el switch. L’SCADA serà el software de control i gestió de tota 

l’automatització. S'utilitzarà un autòmat tipus MODICON MOMENTUM de Schneider o similar. 

Els mòduls d'entrades/sortides ubicats en el C.C.M., es comunicaran directament amb la CPU 

de control a través de la xarxa de ETHERNET amb els corresponents switches, malgrat que el 

número no ha de ser obligatori. 

Es defineixen els següents grups distribuïts: 

• Zona pre-tractament  
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• Biològic  

• Zona deshidratació  

Es disposarà d'un quadre sinòptic de visualització i comandament a fi de poder realitzar 

operacions de supervisió i telecomandament. Aquest sinòptic ha de permetre una visualització 

ràpida i precisa de tot l’estat del procés químic de la planta i possibles problemes. 

6.1. Organització dels automatismes en els PLC 

Existeixen dos modes de funcionament possible dels sistemes que integren la planta: 

 

1. Mode MANUAL, que serà indicat al PLC mitjançant entrades digitals d'un selector al 
sinòptic de control. També serà un mode accionat directament pel operador de la 
planta en marxa-atur presents al control a peu de màquina. 

 

2. Mode AUTOMÀTIC, que té varies possibilitats. 

 

− Màquina en Manual: Màquina amb el selector del Sinòptic de control en posició 
manual'. Només es pot accionar des dels controls presents a peu de màquina o a 
quadre de C.C.M. de planta depenent de la màquina. 

− Màquina en Automàtic: Màquina amb el selector en posició automàtic. Només pot 
actuar sobre ella el PLC, ja sigui per comandament PLC principal de zona com per 
comandament des del programa de software Scada de la Sala de Control.  

− Màquina En Servei. 

− Màquina fora de Servei per Alarma:  Té activada alguna alarma greu que evita que 
el PLC pugui posar-la en marxa. L'operador té el comandament per  posar-la en 
servei.  

− Màquina fora de Servei per operador: L'operador el força per evitar que una 
màquina sigui accionada o posada en marxa sota cap circumstància a través del 
PLC.  

− Màquina Disponible: Màquina en automàtic. 

− Màquina En Sistema o Comandament PLC: La màquina està sota control de 
l'automatisme.  

− Màquina fora de Sistema o Comandament Pc: La màquina no està controlada per 
l'automatisme. Només la pot controlar l'operador per telecomandament, és a dir, 
donant l'ordre de marxa o paro directament des de la pantalla del Pc de la sala de 
Control, sempre que estigui disponible. 

− Sistema En Servicio: Un sistema és en servei si el programa està executant la seva 
seqüència d'automatisme. 
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− Sistema fora de Servei: Aquesta ordre li treu a l'automatisme el control sobre els 
seus equips. 

− Assabentat o réset d'alarmes d'un sistema: Ordre que es dóna des de la sala de 
control i que és individual per a cada sistema.  

6.2. Pantalla de presentació 

Aquesta pantalla s'utilitzarà per a la introducció de les claus d'accés que definiran les pantalles 

de treball a les que es pot accedir. 

6.3. Pantalla principal 

A ella tindran accés tots els nivells d'usuari i en ella es trobarà definida tota la informació més 

rellevant per a la monitorització de la instal·lació. 

Les zones principals d’aquesta pantalla principal seran: 

- Quadre de comandament de motors ( C.C.M. ). 

- Conjunt de zones químiques de tractament d’aigua . 

Fent clic sobre qualsevol element d'aquestes zones, apareixerà la pantalla corresponent a 

aquesta zona amb tota la informació. 

Se seguirà un codi de colors segons el qual, BLAU serà el color de l'estat de repòs, VERD l'equip 

accionat en sistema automàtic, GROC l'equip accionat en sistema manual, TARONJA si hi ha 

alguna anomalia a l'equip que no impedeix el seu funcionament i VERMELL l'equip està fora de 

servei o avariat. 

6.4. Pantalla de zona 

Amb una estructura similar a la Principal però amb l'esquema de la zona corresponent serà 

accessible per qualsevol nivell d'operari.  

En ella apareixeran no només els elements més importants de la instal·lació com succeeix amb 

la Pantalla Principal, sinó que es descriuen amb exactitud tots els elements que poden ser 

susceptibles de necessitar visualització per personal de planta o de ser modificat per operaris 

qualificats. 

Es podran visualitzar totes les dades analògiques de que es disposi com Cabal, potències... I 

fent clic en cada element de control apareixerà una finestra en la que apareixerà la descripció 

de l'equip, una breu descripció de la seva funció, les seves característiques principals i la data 

de l'última actuació de manteniment amb la seva corresponent nota informativa. 

 



Annex 16 – Càlculs elèctrics 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  14 

 

6.5. Sinòptic  

El sinòptic serà tota una pantalla de grans dimensions composta per leds de dimensions grans i 

per mosaics els quals tindran una visualització ràpida i precisa del funcionament actualitzat de 

la nova E.D.A.R. però de manera actual i molt apreciable i es situarà en la sala de control de 

l’edifici de control. Aquesta pantalla sinòptica tindrà una superfície d’aproximadament 3 m2. 

6.6. Esquema d’automatització 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. mostra l’esquema d’automatització de la 

EDAR 

 

Figura 1. Esquema d’automatització 

 

QUADRE SALA CONTROL 
PLC-1

PLC1 E/S C.C.M.

E/S INSTRUMENTACIÓ DE CAMP

SWITCH

SINÒPTIC

PLC1

BUS ETHERNET

PRETRACTAMENT

BIOLÒGIC

DESHIDRATACIÓ
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1. Introducció i objectius 

L’estació depuradora de Vilaverd requereix de subministrament elèctric, telefònic i d’aigua 

potable. Per aquest motiu cal contactar amb les empreses gestores de cada servei per tal 

d’informar del projecte i programar les actuacions de manera que no entorpeixin el ritme 

general de l’obra. 

2. Connexió a serveis 

2.1. Xarxa elèctrica  

Per poder donar subministrament elèctric, es sol·licitarà la potència de 110 kW necessària per 

a l’alimentació de l’EDAR a FECSA-ENDESA. La companyia farà una proposta de traçat i 

redactarà un pressupost per l’escomesa incloent les obres necessàries. 

2.2. Xarxa telefònica 

Es sol·licitarà a la companyia telefònica una proposta de connexió a la EDAR per a dotar de línia 

telefònica a l’estació depuradora, així com el cost de l’escomesa.  

2.3. Xarxa d’aigües 

El punt de connexió es durà a terme segons instruccions dels tècnics de l’ajuntament de 

Vilaverd. S’estima una valoració econòmica per l’execució d’escomesa que engloba l’obra civil 

necessària que cal portar a terme per realitzar la connexió a la xarxa.  

3. Pressupost per a connexió a serveis 

El pressupost d’aquest annex és una aproximació a l’alça donat el desconeixement dels costos.  
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Nom empresa responsable de la zona 

Att: responsable de la secció 

Adreça de l’empresa 

NOM EMPRESA ADJUDICATÀRIA, amb CIF XXXXXX i domicili XXXXXX, ha resultat adjudicatària 

de la redacció del projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Vilaverd, 

per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua. 

Per aquest motiu els hi trametem la sol·licitud de connexió a la xarxa pressupostada per la 

depuradora objecte del nostre projecte i els hi sol·licitem ens facin arribar la informació 

necessària dels tràmits requerits i els imports de les despeses a satisfer. 

Agrairíem disposar de la informació el més aviat possible, acompanyada d’un plànol on poder 

veure (si fos necessari) el traçat de la xarxa a ofertar, necessari per tal d’avaluar els costos de 

les expropiacions i servituds abans que l’Agència Catalana de l’Aigua iniciï els tràmits 

d’adjudicació. 

Si és possible, agrairíem que ens enviés aquesta informació, o bé per correu electrònic a 

l’adreça corresponent o bé per correu postal. 

Si no és factible o necessiten d’informació addicional, prego es posin en contacte amb 

nosaltres. 

Rebi una cordial salutació, 

 

 

Per NOM EMPRESA 

 

Signat: Sandra Mollet Torrella 
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1. Introducció i objectius 

Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per aquest Projecte. Al marge 

d’aquest pla, el Contractista té l’obligació d’elaborar-ne un altre segons el Plec de 

prescripcions prescripcions tècniques particulars, i presentar-lo a la Direcció d’Obra per a la 

seva aprovació. 

S’enumeren les diferents activitats que integren l’obra i s’arriba a una durada necessària per a 

l’execució de cada unitat d’obra segon el volum d’obra de cada unitat i a partir d’uns 

rendiments per equip. 

2. Activitats considerades 

Les activitats considerades per a l’elaboració del pla d’obra així son les següents 

1) Llicència d’obra 

2) Llicència ambiental 

3) Treballs previs 

4) Replanteig  

5) Xarxa de col·lectors 

a. Construcció de sobreeixidors/Connexió a col·lectors existents 

b. Explanacions 

c. Excavació de rases 

d. Colocació de material assentament 

e. Muntatge de canonades 

f. Reblert 

g. Construcció de pous 

6) Obra civil 

a. Neteja i desbrossa 

b. Moviment de terres 

c. Pretractament 

d. Recinte biològic 

e. Decantació secundària 

f. Sortida d’aigua 

g. Recirculació i purga de fangs 

h. Espessidor de fangs 

i. Conduccions 

j. Edifici de control 

k. Urbanització 

7) Equips mecànics 

a. Canonades i accessoris 

b. Pretractament 

c. Aireació 
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d. Decantació secundària 

e. Recirculació i purga de fangs 

f. Espessidor 

g. Bombament de fangs espessits 

h. Deshidratació de fangs 

8) Equips elèctrics 

a. Línies elèctriques 

b. Sistemes de control 

c. Enllumenat 

9) Proves d’instal·lació  

10) Seguretat i salut 

11) Control de qualitat 

3. Termini d’execució de les obres 

Segons el programa de treballs desenvolupat s’estima el termini total d’execució de les obres 

en SIS (6) MESOS. 

4. Diagrama de Gantt 

A continuació es representa el diagrama de Gantt del pla d’obra amb les activitats a 

desenvolupar de forma detallada. En el diagrama de Gantt es representa tant la duració com la 

seqüència de les activitats. 

 

 

 

 

 



Id Nombre de tarea Duración

1 Llicència d'obra 1 día?
2 Llicència ambiental 1 día?
3 Treballs previs 15 días
4 Replanteig 2 días
5 Xarxa de col.lectors 29 días
6 Construcció sobreeix 9 días
7 Explanacions 5 días
8 Excavació de rases 10 días
9 Col.locació material a10 días
10 Montatge canonades10 días
11 Reblert 9 días
12 Construcció de pous 6 días
13 Obra civil 119 días
14 Neteja i desbrossada 2 días
15 Moviment de terres 10 días
16 Pretractament 30 días
17 Recinte biològic 35 días
18 Decantació secundàr 15 días
19 Sortida d'aigua 3 días
20 Recirculació i purga 

de fangs
4 días

21 Espessidor de fangs 20 días
22 Conduccions 30 días
23 Edifici de control 50 días
24 Urbanització 15 días
25 Equips mecànics 78 días
26 Canonades i 

accessoris
50 días

27 Pretractament 30 días
28 Aireació 15 días
29 Decantació 

secundària
15 días

30 Recirculació i purga 
de fangs

8 días

31 Espessidor 10 días
32 Bombament fangs 

espessits
3 días

33 Deshidratació de 
fangs

5 días

34 Equips elèctrics 79 días
35 Línies elèctriques 30 días
36 Sistemes de control 20 días
37 Enllumenat 15 días
38 Proves d'instal.lació 15 días
39 Seguretat i salut 149 días
40 Control de qualitat 149 días

26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 04 11 18 25 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 01
dic '12 ene '13 feb '13 mar '13 abr '13 may '13 jun '13 jul '13
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1. Introducció i objectius 

L’objecte del present estudi d’impacte ambiental és el projecte de depuració de les aigües 

residuals del municipi de Vilaverd mitjançant un tractament d’aireació perllongada. Segons la 

normativa vigent, es comprova la no necessitat de realitzar l’avaluació d’Impacte Ambiental 

(AIA), ja que la Llei 6/2001, de 8 de maig, de modificació del Reial Decret Legislatiu 1302/1986, 

de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, al Annex III, Grup 8. Projectes d’enginyeria 

hidràulica i de gestió d’aigua, només obliga a la realització d’una AIA pels projectes de plantes 

de tractament amb més de 10000 habitants equivalents.  

Els objectius d’aquest estudi d’impacte ambiental són: 

- Identificar i avaluar els efectes sobre el medi ambient del projecte, i integrar la 

protecció de l’entorn a la concepció de l’esmentat projecte. 

- Facilitar la presa de decisions. 

- Determinar les mesures correctores i restauradores per a minimitzar l’impacte 

ambiental, tant durant la fase d’execució dels treballs, com en la fase d’explotació. 

2. Identificació de les accions origen d’impactes 

Els possibles impactes que es produiran per a la instal·lació de l’estació depuradora es 

divideixen en dos grups: 

- Produïts per l’execució de les obres 

- Produïts pel funcionament de l’estació depuradora 

2.1. Produïts per l’execució de les obres 

Les accions generadores de possibles impactes en la construcció de les obres són les següents: 

- Ocupació i expropiació de terrenys 

- Moviment de terres/obertura de rases 

- Àrees d’aplec de materials 

- Neteja i desbrossada 

- Obres auxiliars d’instal·lació 

- Transport de materials 

- Compactacions 

- Formigonat 

- Construcció de col·lectors i desguassos 

- Construcció d’edificacions 

- Abocaments accidentals 

- Presència de mà d’obra. 
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2.2. Produïts pel funcionament de l’estació depuradora 

No només és necessari tenir en compte les activitats inherents a la construcció, sinó també les 

accions que suposa el funcionament i manteniment del sistema amb l’objecte de regular la 

seva possible incidència ambiental. Les possibles accions generadors d’impactes durant el 

funcionament de la EDAR són les següents: 

- Desplaçament de vehicles 

- Treball de la maquinària 

- Processos de fermentació 

- Generació de residus 

- Presència d’edificacions 

- Presència d’estacions de bombament 

- Tractament d’aigües residuals 

3. Identificació i avaluació d’impactes 

3.1. Introducció 

Una vegada han estat identificades i caracteritzades les accions del projecte, es dur a terme 

l’estimació dels impactes que poden originar-se. 

 L’impacte de l’activitat de construcció i ús durant l’explotació es determina tenint en compte 

les qualitats intrínseques del territori, qualitat i fragilitat. En el present estudi s’han analitzat 

els impactes en els següents sectors: 

• Impacte sobre la geologia 

• Impactes sobre les aigües 

• Impactes sobre les comunitats biològiques 

• Impactes sobre el paisatge 

• Impactes sobre la qualitat de l’aire 

• Impactes sobre el nivell sonor 

• Impactes socioeconòmics 

3.2. Avaluació d’impactes 

Un cop identificats els impactes es procedeix a la seva caracterització i valoració emprant 

criteris referents a la seva naturalesa, magnitud, reversibilitat, etc. 

Cada acció s’analitzarà segons les característiques dels seus efectes: 

- Efecte notable o mínim: L’efecte notable, és aquell que repercuteix altament sobre el 

medi. L’efecte mínim és el que té una incidència. 
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- Efecte positiu o negatiu: L’efecte positiu és aquell admès com a tal, tant per la 

comunitat tècnica i científica com per la població. L’efecte negatiu és aquell que es 

tradueix en pèrdua del valor naturalístic, estètic-cultural, paisatgístic, de productivitat 

ecològica o en un increment dels perjudicis derivats de la contaminació, de l’erosió o 

colmatació o altres riscs ambientals. 

 

- Efecte directe o indirecte: L’efecte directe és aquell que té una incidència immediata 

en qualsevol aspecte ambiental. L’efecte indirecte és aquell que suposa una incidència 

immediata respecte a la interdependència o, en general, respecte a la relació d’un 

sector ambiental amb un altre. 

 

- Efecte simple, acumulatiu o sinèrgic: L’efecte simple és aquell que es manifesta sobre 

un sol component ambiental, és a dir, la seva manera d’accionar és individualitzada, 

sense conseqüències sobre la inducció de nous efectes, ni en l’acumulació, ni en la 

seva sinèrgia. L’efecte acumulatiu és aquell que al perllongar-se en el temps l’acció de 

l’agent inductor, incrementa progressivament la seva gravetat al mancar els 

mecanismes de l’eliminació amb efectivitat temporal similar a la de l’increment de 

l’agent causant del problema. L’efecte sinèrgic és aquell que es produeix quan l’efecte 

global de la presència simultània de diferents agents suposa una incidència ambiental 

major que l’efecte suma de les incidència individuals contemplades aïlladament.  

 

- Efecte a curt, mitjà i llarg termini: És aquell en que la seva incidència pot manifestar-se 

respectivament, en un termini de temps comprès en un cicle anual, abans de cinc anys 

o en un període superior . 

 

- Efecte permanent o temporal: L’efecte permanent és aquell que suposa una alteració 

indefinida en el temps de factors d’acció predominant a l’estructura o a la funció dels 

sistemes de relació ecològica o ambientals presents en l’indret.  L’efecte temporal és 

aquell que suposa una alteració no permanent en el temps, abans d’un termini 

temporal de manifestació que pugui estimar-se o determinar-se. 

 

- Efecte reversible o irreversible: L’efecte reversible, és aquell en que l’alteració que 

suposa pot eliminar-se, be per acció natural, o be per acció humana, així com aquell en 

que l’alteració que suposa pot ser reemplaçable. L’efecte irreversible és justament el 

contrari. 

 

- Efecte recuperable o irrecuperable: L’efecte irrecuperable, és aquell en que l’alteració 

o pèrdua que suposa és impossible de reparar o restaurar, tant per acció natural com 

per la humana. El recuperable és aquell en que l’alteració o pèrdua és possible reparar 

o restaurar. 
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Els impactes es classifiquen segons: 

- Impacte compatible: Aquell la recuperació del qual és immediata després del final de 

l’activitat, i no necessita pràctiques protectores o correctores. 

 

- Impacte moderat: Aquell la recuperació del qual necessita pràctiques protectores o 

correctores intensives, i en el que la consecució de les condicions ambientals inicials 

requereix cert temps. 

 

- Impacte sever: Aquell en que la recuperació de les condicions del medi exigeix 

l’adequació de mesures protectores o correctores, i en el que, malgrat amb aquestes 

mesures, aquella recuperació necessita un període de temps dilatat. 

 

- Impacte crític: Aquell la magnitud del qual és superior al llindar acceptable. Amb ell es 

produeix una pèrdua permanent de la qualitat de les condicions ambientals, sense 

possible recuperació, inclús amb l’adopció de mesures protectores o correctores. 

A continuació s’estudiarà cada un dels impactes per a classificar-los com a compatible, 

moderat, sever o crític. En aquells casos en que l’impacte es consideri moderat o sever es 

definiran les mesures correctores a aplicar per a minimitzar-los. 

3.3. Fase de construcció 

3.3.1. Impactes sobre la geologia 

3.3.1.1. Alteracions sobre la geomorfologia 

Les accions que poden produir impactes sobre aquest factor es presenten únicament durant la 

fase de construcció.  

L’actuació més pertorbadora és el moviment de terres que pot originar vàries impactes, entre 

els que destaquen: 

- Desbrossada del terreny 

- Excavació i replens 

- Elecció de zones d’abocament 

Pel que respecta als riscs geològics l’impacte es caracteritza, segons el quadre següent: 

Notable X Mínim  

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  
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Recuperable X Irrecuperable  

MODERAT 

 

3.3.1.2. Riscs d’erosió dels talussos generats 

Com a conseqüència de l’alteració geomorfològica, donat que s’obriran rases, etc., 

complementat amb una eliminació de la coberta vegetal, es produirà un risc d’erosió dels 

talussos recentment generats. 

Notable X Mínim  

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

MODERAT 

 

3.3.1.3. Pèrdua de sòl 

L’EDAR es situa sobre una parcel·la que no conté cap comunitat vegetal rellevant. 

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

COMPATIBLE 

 

3.3.2. Impacte sobre les aigües 

Les obres suposen un desplaçament continu de personal i maquinària que pot afectar 

directament als recursos d’aigua de la zona o sobre els sòls si no s’apliquen les mesures 

correctores adients. La contaminació pot procedir de: 

- Abocaments de restes de formigó, procedents de la neteja de les cubes formigoneres, 

etc. 

- Abocaments d’aigües residuals, procedents del rentat de la maquinària 

- Abocaments d’olis i lubricants procedents del manteniment de la maquinària 
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Notable X Mínim  

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple  Acumulatiu X 

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

Continu  Discontinu X 

MODERAT 

3.3.3. Impactes sobre les comunitats biològiques 

3.3.3.1. Vegetació 

La construcció de l’EDAR provoca la desaparició de la coberta vegetal sobre la superfície 

afectada. Aquesta no correspon a cap comunitat d’especial valor. 

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

MODERAT 

 

3.3.3.2. Fauna 

Duran la fase de construcció, la maquinària pesada, així com la infraestructura auxiliar que 

comporta els moviments de terres, produiran temporalment un nivell de sorolls que afectaran 

a la fauna existent, originant un desplaçament d’animals que empobriran les zones properes a 

la construcció, tot i que donades les característiques de les comunitats afectades i de la 

grandària de la superfície de la parcel·la, l’impacte es considera de baixa magnitud. 

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

COMPATIBLE O MODERAT 
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3.3.4. Impactes sobre el paisatge 

Es tindrà en compte: 

- El paisatge o composició de formes naturals i antròpiques 

- La visibilitat o zona de visió física entre observador i paisatge 

- L’observador i la seva posició respecte al seu entorn, que li proporciona diferents 

perspectives 

La utilització i el moviment de maquinària, així com l’ocupació del sòl amb abocadors 

temporals, l’emmagatzematge de materials, l’obertura de rases, etc. Disminuiran la qualitat 

visual de l’entorn de les obres. 

Durant la fase de construcció, la principal conseqüència que l’execució de les obres 

tindrà sobre el paisatge, és l’impacte visual que els moviments de terres suposaran 

sobre l’entorn. Aquestes alteracions estaran minimitzades donat que els moviments de 

terres seran de caràcter temporal, reconstituint-se les condicions topogràfiques de la 

zona, un cop finalitzades les obres.  

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  
  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

MODERAT 

3.3.5. Impactes sobre la qualitat de l’aire 

La construcció de l’estació depuradora provocarà l’emissió de pols que es poden classificar de 

la següent manera: 

- Lineals: Pistes de circulació de vehicles.  

- Mòbils: Tubs d’escapament 

- Fixes: Carregar un bolquet amb una excavadora o descarregar-lo 

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple  Acumulatiu X 

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  
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Periòdic  Aparició irreg. X 

Continu  Discontinu X 

MODERAT 

3.3.6. Impactes sobre els nivells sonors 

La maquinària treballant produirà soroll, tanmateix, aquesta afecció es produirà durant la fase 

d’obres, així que es considera temporal i reversible.  

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

Periòdic  Aparició irreg. X 

Continu  Discontinu X 

MODERAT 

3.3.7. Impactes socioeconòmics 

Durant la fase de construcció s’emetran partícules de pols així com increment dels nivells 

sonors, que provocaran molèsties a la població més propera. Tanmateix, el pas de maquinària 

mentre durin les obres pot originar molèsties als habitants de la zona. 

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

Periòdic  Aparició irreg. X 

Continu  Discontinu X 

MODERAT 

 

Per altra banda, s’ha de considerar que el desenvolupament de la fase de construcció pot 

precisar ma d’obra local. En aquest cas, l’impacte és positiu i pot considerar-se com a 

COMPATIBLE. 
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3.4. Fase de funcionament 

Els objectius que es persegueixen amb la construcció de la depuradora són de caràcter positiu, 

ja que es dóna una millora ambiental al sanejar les aigües residuals abans del seu abocament . 

Tot i així, es descriuen els impactes més significatius ocasionats durant la fase d’explotació. 

3.4.1. Qualitat de les aigües 

L’existència d’una sèrie de residus procedents del normal funcionament de la planta 

depuradora és un possible font de contaminació de les aigües en general, si no es gestiona 

correctament el seu destí definitiu. Tot i així, aplicant les mesures de recollida, manipulació i 

de destí final d’aquests materials, per tal d’evitar l’abocament i les filtracions en el medi, 

l’impacte es classifica com a COMPATIBLE. 

Per altra banda, el funcionament de l’EDAR evita molts riscos de contaminació per motius de 

les aigües residuals del municipi. Així doncs es tracta d’un impacte POSITIU. 

3.4.2. Soroll emès durant el funcionament de l’EDAR 

Els sorolls produïts en l’EDAR durant el funcionament són produïts majoritàriament per les 

bombes i els bufants del sistema d’aireació, tot i que aquests són mínims. 

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  

MODERAT 

3.4.3. Generació de residus 

El procés de depuració d’aigües residuals origina un conjunt de residus de diferents 

procedència que s’hauran de gestionar correctament. Els residus produïts són sorres, greixos, 

fangs i materials diversos recollits en el pou de gruixuts. 

Notable  Mínim X 

Positiu  Negatiu X 

Directe X Indirecte  

Simple X Acumulatiu  

A curt termini X A mig termini  

Permanent  Temporal X 

Reversible X Irreversible  

Recuperable X Irrecuperable  
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Periòdic  Aparició irreg. X 

Continu  Discontinu X 

MODERAT 

4. Mesures preventives, compensatòries i correctores recomanades 

S’ha elaborat en funció del medi afectat i de les causes originades dels impactes, una sèrie de 

mesures correctores dels mateixos –preventives en molts casos pal·liatives en altres– que 

tendeixen sempre a minimitzar els aspectes negatius. 

S’han agrupat les mesures en tres tipologies: 

- Mesures precautòries, preventives i/o protectores: Aquest tipus de mesures són les 

aplicables bé sobre l’activitat, ja que modificant les característiques de l’actuació es 

pot minvar l’agressivitat de la mateixa, o bé sobre el factor o factors potencialment 

alterats, en un intent de minvar la seva fragilitat. Per tant, les mesures incloses en 

aquest grup eviten l’aparició d’un impacte o disminueix la seva a priori i s’han 

d’adaptar prèviament a l’aparició del mateix. 

 

- Mesures compensatòries: Es tracta de normes o actuacions aplicables quan un 

impacte és inevitable o de difícil correcció, que tendeixen a compensar l’efecte negatiu 

d’aquest mitjançant la generació d’efectes positius relacionat amb el mateix. En altres 

casos pot tractar-se d’accions que aprofiten la potencialitat d’un recurs o del territori, 

de forma que es generin beneficis addicionals. 

 

- Mesures correctores: Són les necessàries per a minimitzar o corregir impactes ja 

originats, en un intent de recuperar l’estat inicial o, al menys, minvar la magnitud de 

l’efecte. 

4.1. Mesures protectores 

S’identifiquen com a mesures protectores una sèrie de recomanacions i actuacions enfocades 

a la minimització d’impactes generats per l’emissió de substàncies contaminants al medi. 

4.1.1. Fase de construcció 

Moviment de terres 

- No s’ocuparà més sòl del necessari, per això es senyalitzaran mitjançant tancament o 

altres, els accessos, de manera que tot el trànsit i maniobres es realitzin dins de la zona 

acotada per les mateixes. Tanmateix, es procedirà a establir les mesures de seguretat i 

salut en el treball per tal d’evitar accidents, principalment durant la nit. 
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- Establiment d’una correcta planificació de les obres y apostar per la formació 

ambiental del personal operari, principalment dels encarregats dels equips d’obra. 

 

- Utilitzar com a zones d’aplec temporal de terres i espais d’abocadors de materials 

sobrants, terrenys degradats o camps abandonats, evitant sempre que sigui possible, 

àrees forestals o terrenys propers a cursos d’aigual. S’aconsella que aquestes zones 

estiguin acotades i controlades per evitar contaminacions fora de les àrees restringides 

per aquest ús. 

 

- Recuperació i aprofitament de la xapa de terra vegetal existent, mitjançant el 

decapatge dels últims centímetres més superficials del sòl (20 o 30 cm), amb el 

posterior aplec en cordons o piles d’alçada inferior a 1,5 m, realitzant totes les 

operacions necessàries de conservació i millores de les seves característiques: 

oxigenació, adobat, sembra, incorporació de matèria orgànica, etc., fins la seva 

reutilització posterior. La ubicació dels aplecs s’haurà de realitzar en zones apartades 

per evitar que els vehicles i maquinària hi passin per sobre. El manteniment de les 

terres vegetals servirà per potenciar el creixement de les espècies vegetals escollides 

per l’ajardinament de les zones verdes. 

 

- S’ha de tenir present els possibles problemes d’estabilitat de talussos resultants del 

moviment de terres i dels fenòmens d’erosionabilitat del sòl per factors hídrics i 

climàtics. En aquest cas, l’afecció serà mínima donat que es tracta de terrenys que 

suporten els talussos dissenyats. 

 

- Un cop finalitzades les obres, es procedirà a la neteja de la zona afectada i 

l’establiment d’una coberta vegetal, a base de la implantació d’espècies herbàcies, 

arbustives i arbòries, sobre les superfícies nues, que evitarà problemes d’erosió per 

factors climàtics. 

 

- Recuperar els espais utilitzats com abocadors i aplecs, mitjançant restauració 

topogràfica i a ser possible, l’establiment de plantacions per integrar la zona afectada 

per l’entorn. 

Hidrologia 

- Per evitar impactes sobre la qualitat de les aigües, així com sobre la vegetació i fauna 

associada, tan sols es creuaran els canals de reg i sèquies pels camins existents 

actualment; així mateix, no es canviarà l’oli de la maquinària ni es repararà cap aparell 

en zones properes a cursos d’aigua. 

 

- S’extremaran les precaucions per tal d’evitar la contaminació de lleres o la filtració de 

substàncies contaminants que puguin afectar a les aigües subterrànies. En aquest 
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sentit, es recomana, a l’igual que es comenta en el punt anterior, les següents mesures 

preventives: 

• marcatge previ de les àrees d’actuació, 

• establiment del parc de maquinària allunyat de cursos d’aigua, procedint a 

la recollida ràpida d’olis i substàncies contaminants, de vessaments 

accidentals, 

• acopiar terres i altres materials de l’obra en zones properes a cursos 

d’aigua per minimitzar l’aportació accidental de sòlids. 

 

- Per altra banda, una correcta planificació de les obres que tingui en compte, a més a 

més dels aspectes constructius, els ambientals, evitaria, en molts casos, 

contaminacions innecessàries. 

Paisatge 

- A més de les mesures establertes en el punt referent als moviments de terres, per tal 

de minimitzar l’impacte que s’origina com a disminució de la qualitat visual del 

paisatge durant la construcció de les diferents estructures, per l’emmagatzematge de 

materials, la utilització de maquinària i l’elecció d’abocadors, es procurarà escollir 

indrets amagats de vistes. 

 

- Es proposa que el disseny de les edificacions sigui el més integrat a la zona. Per això es 

recomana la utilització de materials i de colors que no contrastin excessivament amb 

l’estètica de la zona. 

Soroll 

- Es recomana l’execució de les obres en horaris que provoquin la mínim afecció 

possible, és a dir, les diürnes (laborables de 8:00 a 20:00 hores). 

 

- La maquinària utilitzada en obra estarà homologada per els serveis tècnics autoritzats, 

en el relatiu als nivells de potència acústica admissible, emissió sonora de màquines, 

equips d’obra i vehicles a motor. 

Pols 

- El pas de maquinària pesada generarà pols en la zona de les obres, pel que s’aconsella 

el reg periòdic de pistes i accessos, així com la de superfícies obertes (principalment en 

èpoques seques). 

 

- Així mateix, es recomana el control de les emissions dels motors dièsel, mitjançant 

depuradores catalítiques, filtres, etc. En aquest cas, la revisió periòdica dels vehicles 

relacionats amb les obres serà una de les mesures preventives més adients. 

Vegetació 
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- La principal mesura preventiva serà la correcta senyalització de les obres per evitar 

l’afecció, pel pas de vehicles y personal de l’obra, de més superfície de l’estrictament 

necessària.  

Fauna 

- Respecte a la fauna, no s’estableixen mesures preventives donat que les poblacions 

d’aus i mamífers de la zona es desplaçaran de l’àrea d’influència de les obres a altres 

més tranquil·les i seran recuperades un cop establertes les noves activitats. 

Residus 

- Com ja s’ha indicat,  l’eliminació d’abocaments i escombraries generats en fase de 

construcció, en realitzaran en abocadors controlats i en indrets autoritzats. 

 

- Es prendran les precaucions oportunes durant el transport, manipulació i eliminació 

dels residus; especialment amb les restes de formigó dels camions cuba, que 

s’abocaran en indrets específics i mai en zones no autoritzades. 

Aspectes socioeconòmics 

- L’expropiació dels terrenys es realitzarà d’acord amb els preus del mercat. 

4.1.2. Fase d’explotació 

Vegetació i fauna 

- Un cop finalitzades les obres, durant la fase d’explotació, la relació directa entre la 

millora de les aigües i la recuperació vegetal de les marges del curs d’aigua més 

afectat, es traduirà en un impacte ambiental positiu que no precisarà ni de mesures 

correctores ni preventives. 

 

- Paral·lelament, la millora de les aigües també afectarà positivament a la recuperació 

de la fauna piscícola aigües avall i en definitiva, a la restauració de totes les espècies 

faunístiques presents a l’àrea d’influència. 

Residus 

- Es controlarà en tot moment el destí final dels residus generats durant el procés de 

depuració –sorres, greixos i fangs, principalment–. Les sorres, greixos i materials 

diversos procedents del desbast hauran d’eliminar-se finalment a un abocador 

autoritzat. En preveu que els fangs es reutilitzin agrícolament. 

4.2. Mesures compensatòries 

Medi socioeconòmic 
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- Segons quina sigui la propietat de la parcel·la proposada per la ubicació de la futura 

depuradora, el canvi d’ús del sòl, amb la conseqüent pèrdua permanent de la seva 

rendibilitat econòmica i social pels propietaris, es veurà compensada amb el pagament 

just dels terrenys expropiats, acció que s’hauria de preveure amb antelació. 

4.3. Mesures correctores 

Integració paisatgística 

- Es recomana la plantació, dins de l’àrea ajardinada del recinte de la depuradora, 

preferentment amb espècies autòctones de la zona en aquelles zones susceptibles de 

poder realitzar-se, amb la finalitat de minvar l’impacte en el paisatge produït per les 

edificacions i aconseguir l’apantallament vegetal del recinte.  

 

- Tal i com s’apuntava en el capítol de mesures preventives, per efectuar correctament 

la revegetació de les àrees destinades a l’ajardinament de la planta, es recomana la 

utilització de la capa de terra fèrtil que s’haurà d’haver conservat correctament, donat 

que és rica en material vegetal de la zona. 

 

- La instal·lació d’un sistema de reg facilitarà el desenvolupament i el manteniment de 

les espècies vegetals plantades. 

 

- Per últim, la utilització de materials d’obra i de colors que s’integrin en el paisatge de 

la zona serà una altra de les mesures correctores a aplicar. 

Sorolls 

- El projecte preveu aïllar de l’exterior en recintes tancats els mecanismes generadors 

de sorolls –bombes i bufants– per garantir que les emissions siguin inferiors a 65 dB(A) 

durant el dia. A més, les bufants més potents estaran proveïdes de cabines 

d’insonorització. 

 

- El sistema de deshidratació de fangs anirà també dins un edifici tancat. 

Olors 

- El projecte contempla sistemes de desodorització de la línia de fangs. A més els equips 

de la línia de fangs aniran coberts així com els contenidors de recollida de les sorres, 

greixos i materials de desbast. 

5. Programa de vigilància ambiental 

El programa de vigilància ambiental s’ha de dur a terme un cop s’iniciïn les obres d’execució 

del projecte. El programa de vigilància ambiental té uns objectius que es concreten en: 
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- Verificar l’avaluació inicial dels impactes previstos, concretant els paràmetres de 

seguiment de la qualitat dels vectors ambientals afectats. 

- Controlar l’aplicació de cadascuna de les mesures correctores previstes en aquest 

Document Ambiental i definir, en cas d’aparèixer nous impactes, les mesures a aplicar 

d’acord amb els estàndards i paràmetres de qualitat establerts per la legislació vigent. 

L’equip d’assistència tècnica mediambiental estarà a peu d’obra realitzant les tasques 

següents: 

5.1. Fase de construcció 

- Realització d’anàlisis periòdics per a determinar la qualitat de l’aigua, havent de 

complir amb les condicions d’abocament. 

- Marcatge de l’àrea afectada per l’obra per evitar el traspàs del personal aliè i perquè 

els elements que participen en l’obra no passin els límits previstos en el projecte. 

- Supervisió del traçat dels camins d’accés a l’obra. 

- Control de la ubicació i ús que es faci de les instal·lacions, magatzems i maquinària 

d’obra. Control del bon funcionament de la maquinària de l’obra per a evitar riscos de 

vessaments o fuites de productes químics i que les emissions de gasos i sorolls s’ajustin 

a la normativa. 

- Control de la qualitat de l’aire, sorolls i pols. 

- Comprovació que l’execució de l’obra s’ajusta a allò previst a l’estudi d’impacte 

ambiental del projecte. 

- Control de l’abastament d’aigua a l’obra. 

- Control de la contaminació d’aigües superficials i subterrànies. 

- Control dels materials utilitzats en l’execució de les obres. 

- Vigilància de les operacions de restauració de la vegetació i del paisatge. 

- Control de residus. 

5.2. Fase d’explotació 

Està previst, una vegada finalitzades les obres i les instal·lacions estiguin en funcionament, u 

programa que inclou la conservació i el manteniment de les instal·lacions incloent el seguiment 

necessari per un correcte funcionament. 

- Seguiment de la qualitat de l’aigua tractada. 

- Seguiment de l’eliminació de fangs. 

- Seguiment d’olors. 

- Extracció fàcil i ràpida de les instal·lacions industrials per a les reparacions sense 

perjudici del rendiment de l’estació depuradora. 

- Realització de les mesures correctores necessàries en cas d’un mal funcionament de la 

instal·lació. 

- Seguiment de l’estat de conservació i la fauna a la zona d’actuació. 
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Amb la finalitat de gestionar de manera eficaç el sistema d’abocament i avaluar el compliment 

dels objectius de qualitat imposats per la normativa vigent, es procedirà a la realització 

d’anàlisis periòdiques dins del pla de vigilància ambiental per a determinar la qualitat de 

l’aigua abocada. 

6. Conclusions 

Per a l’avaluació ambiental del projecte s’han tingut en compte els diferents factors del medi 

afectats pel conjunt d’accions que s’han de portar a terme, tant per a la seva execució, com 

per la posterior explotació. 

L’execució del projecte constructiu de l’EDAR de Vilaverd, permetrà millorar la qualitat dels 

recursos hídrics de la zona, evitant els abocaments que es produeixen en l’actualitat.  

En conclusió, les obres projectades es consideren globalment un fet beneficiós. 
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1. Introducció i objectius 

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 Vilaverd, i la determinació de les 

despeses que aquestes activitats signifiquen.  

2. Dades generals 

Per a determinar els costos d’explotació de l’EDAR cal tenir en compte els cabals i càrregues 

contaminants següents: 

Cabals 

Cabal mig diari  248,88 m³/dia 

Cabal mig horari 10,37 m³/h  

Cabal punta entrada 26,81 m³/h  

Cabal mínim  5,18 m³/h  

Cabal de dilució 51,85 m³/h 

Cabal màxim pretractament 51,85 m³/h 

Cabal màxim tractament biològic 31,11 m³/h 

Contaminació 

MES 450 mg/l 131,76 kg/dia 

DBO5 300 mg/l 87,84 kg/dia 

DQO 600 mg/l 175,68 kg/dia 

N 60 mg/l 17,57 kg/dia 

P 15 mg/l 4,39 kg/dia 

Taula 1. Dades general 

3. Instruccions generals 

L’explotació d’una EDAR comporta una sèrie d’activitats que es poden concretar en dues: 

Operació i Manteniment. 

Per a poder dur a terme de manera òptima aquestes activitats, s’han de conjugar mitjans de 

personal i materials. En el present apartat es descriuran els mitjans humans i la seva 

organització. 

El personal operador d’una EDAR té les següents missions fonamentals: 

- Resolució d’avaries, elèctriques, mecàniques i materials. 

- Treballs de manteniment (neteja de reixes, retirada de fangs, maniobra de vàlvules,...) 

- Treballs de conservació. 

- Vigilància general de les instal·lacions. 

- Realitzar les operacions necessàries per a una idònia explotació de la planta. 
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3.1. Relació del personal tècnic-administratiu i d’operaris amb les seves categories i 

especialitat 

El personal assignat directament al servei d’explotació, manteniment i conservació és el 

següent: 

 1 cap de planta al 10% de dedicació 

 1 oficial de manteniment al 25% de dedicació 

 1 peó al 75% de dedicació 

3.2. Organització del personal i funcions a realitzar 

3.2.1. Prefectura de servei 

Personal adscrit 

Cap de planta titulat superior o mitjà especialista en tractament d’aigües. 

Funcions a realitzar 

- Responsable de les incidències del servei front a la propietat. 

- Supervisar el compliment del llibre diari del servei. 

- Supervisar i ajustar els paràmetres del procés. 

- Dirigir i supervisar el manteniment i conservació, tant en la seva organització com en la 

seva execució. 

- Establir les normes a seguir en política de personal. 

- Solucionar amb el personal que tingui a les seves ordres totes aquelles avaries i 

anomalies que sorgeixin a l’explotació. 

- Encarregat de l’estricte compliment de les normes de seguretat i salut en el treball. 

- Realitzar d’acord amb les dades de les parts de control d’explotació, els comunicats 

mensuals i informes, que s’enviaran a la propietat. 

- Encarregat de la sol·licitud d’ofertes de materials, de la realització de comandes, de les 

proves de recepció de materials, ... 

- Realitzar tots els estudis que resultin d’utilitat per a la interpretació de la marxa del 

procés. 

- Informar a la propietat dels abocament que inhibeixin el procés biològic. 

- Controlar els cabals diaris. 

- Encarregat de la tramitació de nòmines, seguretat social, accidents laborals,... 

- Realitzar la gestió de compres i estocs del magatzem. 

- Supervisar la documentació de treball i control. 

- Establir un pla de millores, d’acord amb les directrius de la propietat. 

- Poder per executar totes les ordres que emanin de la propietat. 

- Controlar els consums d’aigua, energia elèctrica, reactius,.. 
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- Encarregat d’atendre les visites a l’EDAR, amb l’objectiu de conscienciar sobre la 

importància d’aquest tipus d’instal·lacions. 

Jornada laboral 

4 hores setmanals en jornada partida o continuada 

3.2.2. Manteniment 

Personal adscrit 

 1 oficial de manteniment 

Dependència 

Directament del cap de servei 

Funcions a realitzar 

- Tenir cura del manteniment i conservació de tota la instal·lació i molt específicament 

pel que fa referència a la planificació i fiscalització. 

- Organitzar, planificar i fiscalitzar el magatzem de recanvis i gestionar l’estoc dels 

mateixos. 

- Realitzar les operacions de manteniment elèctric i mecànic amb l’ajuda del personal de 

planta 

- Responsable de la solució de les avaries que es presentin. 

- Adoptar les mesures necessàries per a portar a terme el manteniment preventiu i 

correctiu 

Jornada laboral 

10 hores setmanals 

3.2.3. Explotació de l’EDAR 

Personal adscrit 

 1 peó 

Dependència 

Directament del cap de planta 

Funcions a realitzar 

- Control, vigilància i neteja d’equips i instal·lacions. 

- Inspecció del funcionament electromecànic. 

- Encarregat de les retirades de greixos i flotants. 
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- Realitzar les operacions necessàries descrites en els controls de la planta, procés i 

manteniment programat. 

- Recollida i transport de mostres. 

- Detecció d’anomalies. 

- Col·laborar en els desmuntatges especials de manteniment que així ho necessitin. 

- Complimentar les caselles corresponents als comunicats de control. 

- Donar servei a totes les operacions necessàries per a l’aportació de fang al procés 

d’assecat. 

- Atendre a l’exacte dosificació dels fangs deshidratats fins al lloc d’emmagatzematge. 

- Netejar tots els equips i la sala de deshidratació a la finalització de cada torn. 

- Col·laborar en els treballs de càrrega i descàrrega. 

Jornada laboral 

30 hores setmanals en règim de jornada completa, amb servei de 24 hores en cas 

d’emergències. 

4. Pla d’explotació i manteniment 

Aquest apartat s’ha realitzat a partir de la consulta del “Manual de Depuración Uralita” 

d’Aurelio Hernández. 

4.1. Operacions de manteniment 

Els objectius a aconseguir són els següents: 

- Suprimir les causes d’accidents greus 

- Reduir l’envelliment del material per funcionament 

- Limitar les avaries en els dispositius imprescindibles del procés 

- Reduir el temps de parada per avaries 

- Millorar l’estat dels materials per a aconseguir un eficaç funcionament 

- Minimitzar els costos associats 

- Regularitzar les tasques de manteniment 

- Realitzar les reparacions abans que el cost de la reparació sigui massa elevat 

Les operacions a realitzar segons la seva periodicitat són les següents: 

4.1.1. Diàries 

- Neteja de sòlids retinguts a les reixes de gruixos i fins 

- Comprovació de que els sobreeixidors es trobin lliures d’objectes que dificultin el seu 

funcionament. 

- Comprovació del correcte funcionament del sistema de pretractament i tamís, 

netejant les possibles restes que haguessin pogut quedar retingudes 
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- Comprovació del bon funcionament del reactor biològic 

- Comprovació del bon funcionament de la decantació, recollint els flotants si se’n 

produïssin 

- Comprovació del funcionament de totes les bombes instal·lades a la planta que actuen 

com unitats de reserva 

- Comprovació del funcionament dels mesuradors de nivell que accionen els equips 

corresponents 

- Comprovació del funcionament de les bombes de recirculació i purga de fangs 

- En cas de produir-se alguna lectura anòmala es buscarà immediatament la causa 

- No s’han de detectar ni punts d’olors ni punts de brutícia en tota la planta 

- Comprovació que no existeixi cap llum d’alarma fosa 

- S’anotaran totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de 

registre 

- Es comprovarà el correcte funcionament dels diferents sistemes de ventilació 

4.1.2. Setmanals 

- Comprovació de tots els quadres de potència 

- Eliminar les acumulacions de brutícia que poguessin produir olors 

- Revisar totes les conduccions amb la possibilitat de detectar possibles fuites 

- Realitzar greixat de totes les politges i elements de gir de la planta 

- Neteja de passarel·les i escales de tots els equips 

- Comprovació del funcionament de tots els motors de reserva 

- Comprovació del funcionament de tots els automatismes de la planta 

- Comprovació dels equips de dosificació 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reaparedes en el llibre de 

registre 

4.1.3. Mensuals 

- Netejar totes les superfícies de la planta 

- Comprovar els nivells d’oli dels equips i canviar-lo si fos necessari 

- Comprovar el pla de greixat dels equips complint el que sigui necessari segons el 

manual d’explotació 

- Provar el funcionament de tots els equips de protecció dels motors elèctrics 

- Realitzar les operacions de jardineria que es considerin necessàries 

- Comprovar l’enllumenat públic 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre 

4.1.4. Trimestrals 

- Pintar o repintar els equips electromecànics que es consideri necessari 

- Inspecció visual de la protecció del ventilador per evitar que la seva obturació generi 

sobre-temperatures 
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- Revisió dels ancoratges i amarres de subjecció dels elements a les lloses 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre 

4.1.5. Anuals 

- Pintar totes les superfícies: edificis, escales, passarel·les, motors, etc. 

- Revisió dels cargols dels ancoratges 

- Revisió dels conductes i vàlvules d’aigua 

- Anotar totes les operacions de manteniment i avaries reparades en el llibre de registre 

4.2. Operacions d’explotació 

Les operacions d’explotació hauran de començar per un recorregut per la planta depuradora 

fixant-se en els següents aspectes: 

- Els tamisos i els seus cargols i premses corresponents funcionen segons indiquen les 

sondes que les accionen, i per tant, segons el pla d’automatisme de la planta. 

- Les bombes han de moure aigua o fang. 

- Tots els automatismes han de funcionar, i per tant, han de poder llegir-s’hi lectures 

lògiques, sinó s’ha de trobar la causa d’una lectura anormal immediatament. 

- No s’ha de detectar cap punt d’olor ni de brutícia a la planta. 

- Les feines de jardineria s’han de reflectir en un bon aspecte estètic de la planta. 

4.2.1. Diàries 

- Lectura dels paràmetres registrats al control 

- Mesura i anotació dels paràmetres següents: 

• Cabal: Entrada, sortida, purga i recirculació 

• O2 en els reactors biològics 

• Dosificació de reactius: poli electròlit i hipoclorit 

• Hores de funcionament de les bombes d’aigua i fangs així com de la bomba 

centrifuga 

• Anotació del pH diari de planta 

• Cabal desviat a by-pass 

- Comprovació visual de les característiques del fang procedent dels equips de 

deshidratació 

- Realitzar una revisió de l’estoc de reactius 

4.2.2. Setmanals 

- Realització del mostreig i dels anàlisis següents: 

• DBO5 en l’afluent i efluent 

• DQO en l’afluent i efluent 

• MES en l’afluent i efluent 
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- Realitzar un informe sobre les feines de manteniment anotades al llibre de 

manteniment 

- Sol·licitar els reactius necessaris 

- Anotar el consum de reactius i de petits elements de manteniment 

- Comprovar l’estoc d’elements consumibles en la planta i reposar els necessaris o 

consumits. 

4.2.3. Mensuals 

- Mostreig i comprovació d’anàlisi: una comprovació setmanal 

- Informe resum de dades mensuals, tant de comportament de la planta com de 

manteniment 

- Calibrar les sondes d’oxigen dissolt. 

4.2.4. Trimestrals 

- Comprovar l’estat (pintura) dels equips electromecànics i prendre les mesures 

oportunes. 

4.2.5. Anuals 

- Realització del mostreig i dels anàlisis següents: 

• Humitat fang 

• Matèria orgànica fang 

• Matèria mineral fang 

- Informe anual sobre la planta des de tots els punts de vista: 

• Manteniment 

• Explotació 

• Conservació 

5. Definició dels costos 

L’explotació, manteniment i conservació dels diferents elements que componen les 

instal·lacions, originen una sèrie de costos que, per la seva naturalesa, poden classificar-se de 

la següent manera: 

Costos fixes 

Independents dels volums d’aigua tractada. 

- Costos inicials 

- Costos de manteniment i conservació 

- Costos de personal 

- Costos d’energia elèctrica, en funció de la potència contractada 

- Costos d’administració i varis 
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- Costos d’aigua potable 

Costos variables 

Depenen directament dels volums d’aigua tractada. 

- Costos d’energia elèctrica 

- Costos de reactius 

- Costos de retirada i transport a abocador de residus 

5.1. Costos fixes 

En tot procés productiu es busca, a l’hora d’optimitzar els costos econòmics, reduir els costos 

fixes transformant-los en variables. Per a petites depuradores, el cost de personal pot arribar a 

suposar un 90% dels costos fixes totals, és per això, que la reducció de personal al mínim 

imprescindible és garantia d’optimització de costos. 

5.1.1. Costos inicials 

Concepte €/any (1r any) 

Oficines 
Vestuari i menjador 
Manteniment 

1000,00 
1000,00 
 

Eines, equips de mesura 
Vehicles 

450 

Furgoneta de 13000€; interès 8%, amort. a 8 
anys 
Eines de jardineria; 1200€; interès 8%, amort. 
a 8 anys 

1131,10 
 
162 

Total (€/any) 1943,1 
Taula 1. Costos inicials 

5.1.2. Costos de personal 

Per a la realització de les tasques habituals de manteniment i explotació es preveu la dedicació 

d’un responsable de planta a jornada complerta i estarà recolzat per un cap de planta amb una 

dedicació del 10%. 

La recollida de les mostres per a analitzar la durà a terme el responsable de planta, però la 

realització de les analítiques serà contractada a una empresa externa, per tant, no es 

considerarà la dedicació d’un analista. 
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Càrrec Número % Dedicació Preu unitari 

(€/any) cost 

d’empresa 

Preu total 

(€/any) cost 

d’empresa 

Cap de 
planta 

1 10 30.000 3.000 

Oficial de 
manteniment 

1 25 19.000 4.750 

Peó 1 75 15.000 11.250 
Total    19.000 

Taula 2. Costos de personal 

5.1.3. Costos d’energia elèctrica 

Existeix un cost en energia elèctrica en funció de la potència contractada que és independent 

dels cabals tractats. El contracte a utilitzar serà el de mitja utilització. En el cas de Vilaverd, la 

potència contractada és de 110 kW, que equival a un cost fix per potència contractada de 

3.714,52 €/any, segons les tarifes vigents d’electricitat, publicades en el BOE de 31 de 

desembre de 2011 i corregides per la Resolució de 2 de febrer de 2012. 

5.1.4. Costos de manteniment i conservació 

Es calculen proporcionalment a la inversió realitzada. Es divideixen en dos grups, manteniment 

d’equips mecànics i manteniment d’obra civil de l’EDAR i manteniment dels col·lectors. 

Segons s’ha pogut comprovar en altres projectes similars, els costos anuals associats a 

manteniment corresponen a un 0,5% de la inversió inicial. 

En aquesta partida s’inclouen les reparacions de mecanismes, reposició de material, reparació 

i reposició de material elèctric. 

Concepte Cost inversió (€) % cost manteniment Cost manteniment 

(€) 

Total costos manteniment 518.902 0,5 2.594,45 
Taula 3. Costos de manteniment i conservació 

5.1.5. Costos diversos 

En aquest apartat s’agrupen la resta de costos fixes. L’estimació d’aquests costos s’ha realitzat 

a partir d’informes d’altres projectes de característiques similars. 

Concepte €/any 

Material d’oficina 80 
Telèfon 150 
Assessorament 100 
Eines personals 50 
Equips de mesura 50 
Roba de treball 90 
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Formació personal 90 
Seguretat i Salut 60 
Ajuda tècnica al procés 100 
Aigua potable 120 
Altres 120 

Total 1.010 
Taula 4. Costos diversos 

5.1.6. Costos en analítiques de control 

Aquestes analítiques seran realitzades per un servei extern a la EDAR. Es realitzaran anàlisis 

setmanals dels paràmetres més significatius. 

Paràmetre Núm mostres 

afluent 

Núm mostres 

efluent 

Licor-

mescla 

Cost 

unitari (€) 

Cost setmanal 

(€/setmana) 

DBO5 1 1 0 3,85 7,70 
SS 1 1 0 5,15 10,30 
DQO 1 1 1 1,80 5,40 
SSV 0 0 1 1,50 1,50 

Total (€/setmana) 24,90 

Total (€/any) 1.195,20 
Taula 5. Costos en analítiques de control 

5.2. Costos variables 

Les despeses variables depenen del cabal a tractar. En aquest estudi d’explotació es realitza 

una estimació a partir del volum d’aigua tractada. Els costos variables s’agrupen en tres tipus: 

5.2.1. Cost energètic 

S’estima el cost associat a cada una de les instal·lacions segons el seu consum elèctric. 

Concepte kWh/dia Preu  unitari (€/kWh) Preu total (€/any) 

Energia EDAR 315,26 0,02 2301,40  
Taula 6. Cost energètic 

5.2.2. Cost de gestió de fangs 

Es considera la contractació d’un gestor que es responsabilitza de la caracterització del fang i 

del transport fins al seu destí final. 

Concepte Consum/producció 

(kg/m
3
) 

Preu unitari 

(€/kg) 

Preu total 

(€/any) 

Residus desbast (litres MS) 0,011 0,1 99,93 
Sorres desbast (litres MS) 0,017 0,1 154,43 
Fangs deshidratats (m3) 0,85 0,047 3629,11 

Total   3883,47 
Taula 7. Cost de gestió de fangs 
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5.2.3. Cost dels reactius 

Segons l’experiència en altres depuradores I projectes, s’estima un rati de despeses de reactiu 

de 0,0066 €/m3 d’aigua tractada. En el cas de Vilaverd, el cost dels reactius estimat és de 

599,55 €/any. 

5.3. Resum de costos 

A continuación es mostren resumits els costos d’explotació i manteniment: 

 

Costos fixes 

Inicials 1.943,10 €/any 

Personal 19.000,00 €/any 

Energia elèctrica 3.714,52 €/any 

Manteniment i 
conservaicó 

2.594,45 €/any 

Diversos 1.010 €/any 

Analítiques de control 1.195,20 €/any 

Total 29.457,27 €/any  

Taula 8. Resum de costos fixes 
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Costos variables 

Energètic 2.301,40 €/any 

Gestió de fangs 3.883,47 €/any 

Reactius 599,55 €/any 

Total 6.784,42 €/any 

Taula 9. Resum de costos variables 

 

 

El pressupost d’execució material de l’explotació és de 36.241,69 euros.  Que considerant un 

volum d’aigua tractada anual de 90841,2 m3/any suposa 0,40 €/m3. 

És un cost d’explotació elevat. L’estimació realitzada és aproximada i s’ha considerat una 

gestió independent de l’EDAR, però si aquesta s’explotés conjuntament amb altres EDAR’S 

properes, els costos podrien reduir-se significativament, sobre tot en el cas del personal. És per 

això que es recomana la concessió de la gestió o el contracte de gestió pública per a una 

agrupació d’EDARs de mides semblants o més grans, reduint d’aquesta forma els costos 

d’explotació de cada depuradora independent. 

6. Viabilitat econòmica 

Per a estudiar la viabilitat econòmica de la construcció es realitzarà un anàlisi cost-benefici. Es 

comparen els beneficis ambientals derivats del tractament d’aigües residuals amb els costos 

d’explotació de la planta.  

Per a que la construcció sigui viable, cal que el benefici net sigui positiu, és a dir, que els 

beneficis siguin majors que els costos. 
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Per a poder realitzar aquesta comparació cal quantificar els beneficis ambientals amb valors 

monetaris. Això suposa una certa dificultat. El mètode que s’utilitza, és el proposat per Färe et 

al. (1989), que aporta una metodologia de valoració dels outputs no desitjables en el marc de 

l’estudi d’eficiència. Aconsegueix calcular un preu ombra per a aquelles activitats que 

comporten importants efectes ambientals. 

El principal efecte ambiental que es tindrà en compte en aquest estudi és el fet d’evitar 

l’abocament d’elements contaminants al riu. Tenint en compte que l’aigua tractada a la planta 

s’evocarà al riu es poden obtenir els valors mitjos dels preus ombra d’evitar l’abocament dels 

diferents elements contaminants. 

Element 

contaminant 

Preu ombra 

(€/kg) 

SS 0,005 
N 15,2 
P 30,94 
DQO 0,098 
DBO5 0,033 

Taula 10. Preus ombra mitjos dels outputs no desitjables 

A partir d’aquests preus ombra i coneixent els kg al dia de contaminant que es tracta a la 

planta depuradora es pot acabar calculant quin és el benefici ambiental en valor monetari que 

comporta l’evitació d’abocament a l’aigua dels diferents elements contaminants. Finalment, es 

sumen els valors ambientals de cada un dels contaminants i s’obté el valor ambiental en €/m3 

de la depuració de les aigües residuals. 

Element 

contaminant 

Valor 

ambiental 

(€/m
3
) 

SS 0,002 
N 0,751 
P 0,273 
DQO 0,048 
DBO5 0,009 
TOTAL 1,08 

Taula 11. Valor ambiental 

Es pot veure que el benefici ambiental obtingut de tractar les aigües residuals es pot valorar 

per 1,08 €/m3.  

Anteriorment s’ha vist que el cost d’explotació de l’EDAR és de 0,40 €/m3. De manera que, 

comparant-lo amb el benefici ambiental que comporta la construcció de l’estació depuradora 

es pot concloure que l’execució de la planta és viable. 
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7. Pressupost per al coneixement de l’administració 

A continuació es mostra el pressupost del cost anual per contracte per al coneixement de 

l’administració: 

Pressupost d’execució material 640.774,22 € 

Costos Generals (13%) 83.300,65 € 
Benefici Industrial (6%) 38.446,45 € 
SUBTOTAL 762.521,32 € 
IVA (21%) 160.129,48 € 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 922.650,80 € 

Taula 12. Pressupost del cost anual 

El pressupost d’execució per contracte de l’explotació i manteniment anual de la depuradora 

puja a NOU-CENTS VINT-I-DOS MIL SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS. 
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1. Introducció i objectius 

En el control de qualitat s’estableix un pla de control de qualitat per a l’execució de les obres. 

En aquest annex es mostren les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitats 

d’assaigs a realitzar. 

Cal dur a terme un control dia a dia en els llocs on vagi treballant el Contractista, seguint el 

ritme per ell marcat. Això sobretot serà més accentuat en els apartats de terres i de 

pavimentació del camí d’accés a l’EDAR. 

2. Assaigs a realitzar 

Els assaigs que cal realitzar són els següents: 

Terres 

Es preveu una granulometria, 5 Pròctor Normal (P.N.) i 50 densitats natural i humitats “in situ”, 

per els replens de rases. 

Es preveu una granulometria, 2 Pròctor Normal (P.N.), límit d’Atterberg, un equivalent de 

sorra, un assaig C.B.R., un assaig de matèria orgànica i 50 densitats naturals i humitats “in 

situ”, per a reblerts a executar. 

Obres de formigó 

Els volums de formigó que s’utilitzaran, en la construcció de l’EDAR no fan preveure la 

instal·lació d’una planta a obra i és per això que al utilitzar una planta de les rodalies es preveu 

únicament el control de la consistència pel con d’Abrams i la fabricació, curat i ruptura a 

compressió de 5 sèries de 5 provetes, pels diferents elements de formigó a realitzar. 

Acer 

Es preveu un assaig de característiques geomètriques, un assaig de doblat-desdoblat, un assaig 

de doblat simple i un assaig de resistència a tracció trobant el límit elàstic, la secció equivalent, 

ovalitat i l’allargament, per a les barres corrugades utilitzades en l’armat de l’estructura. 

3. Normativa 

Les normes per a cada assaig són les que s’especifiquen a la taula següent: 

Assaig equivalent de sorra NLT-113-72 

Assaig límits d’Atterberg NLT-105-91 
Assaig Pròctor Normal NLT-107-91 
Assaig Pròctor Modificat NLT-108-91 
Assaig granulomètric NLT-104-91 
Assaig C.B.R. NLT-111-91 
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Assaig de desgast de los Ángeles NLT-149-91 
Assaig contingut Matèria Orgànica NLT-118-91 
Assaig densitat i humitat “in situ” NLT-109-72 
Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció 
equivalent, ovalitat i allargament d’una barra 
d’acer corrugat 

UNE 7-474-
92 

Assaig doblat-desdoblat UNE 7-475-
92 

Assaig característiques geomètriques d’un acer UNE 36-
068-94 

Extracció de provetes testimoni NLT-168-90 
Taula 1. Normes aplicables per a cada assaig 

4. Pressupost 

Per a donar un pressupost aproximat del Pla de Control de Qualitat es valoren el cost d’aquests 

assaigs a preus de mercat actual vigent i donant una partida d’un 10% per a la realització de 

nous assaigs. 

Cal dir que si els resultats dels assaigs fossin negatius, la repetició dels assaigs anirà a càrrec 

del Contractista, per això aquí s’ha fet la previsió sobre una adequada realització de l’obra que 

no obligui a repetir més d’un 10% dels assaigs. Els preus utilitzats en aquesta valoració són els 

que es resumeixen a la taula següent: 

Assaig Preu unitari 

Assaig equivalent de sorra 15,10 euros. 
Assaig límits d’Atterberg 61,15 euros 
Assaig Pròctor Normal 36,36 euros 
Assaig Pròctor Modificat 47,27 euros 
Assaig granulomètric 23,80 euros 
Assaig C.B.R. 87,27 euros 
Assaig de desgast de los Ángeles 74,87 euros 
Assaig de coeficient de neteja 15,21 euros 
Assaig contingut Matèria Orgànica 24,79 euros 
Assaig densitat i humitat “in situ” 10,58 euros 
Fabricació i ruptura a compressió de 
provetes de formigó 

76,03 euros 

Assaig resistència a tracció, límit elàstic, 
secció equivalent, ovalitat i allargament 
d’una barra d’acer corrugat 

48,92 euros 

Assaig doblat-desdoblat d’un acer 13,88 euros 
Assaig doblat simple d’un acer 11,57 euros 
Assaig resistència a tracció 25,93 euros 
Assaig característiques geomètriques d’un 
acer 

36,36 euros 

Extracció de provetes testimoni 49,97 euros 
Taula 2. Preus unitaris utilitzats per cada assaig 
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El número de cada un d’aquests assaigs depèn dels amidaments i aquests preus no són 

contractuals, és a dir, no estan inclosos en la baixa del Contractista, sinó que són preus 

orientatius per tal de fixar el cost del Control de Qualitat per incloure dins del Pressupost per al 

Coneixement de l’Administració. 

4.1. Terres 

 Assaig Nombre 

d’assajos 

Preu unitari 

(€) 

Import 

total (€) 

Rases Assaig granulomètrc 1 23,80 23,80 
Assaig Pròctor Normal 5 36,36 181,80 
Assaig densitat i humitat in situ 50 10,58 529,00 

Terraplens Assaig Límits d’Atterberg 1 61,15 61,15 
Assaig Pròctor Normal 2 36,36 72,72 
Assaig granulomètric 1 23,80 23,80 
Equivalent de sorra 1 15,20 15,20 
Assaig C.B.R. 1 87,27 87,27 
Assaig contingut Matèria Orgànica 1 25,79 25,79 
Assaig densitat i humitat in situ 50 10,58 529,00 

Taula 3. Assaigs a realitzar en terres 

4.2. Obres de formigó 

Assaig Nombre 

d’assajos 

Preu 

unitari (€) 

Import 

total (€) 

Fabricació i ruptura a compressió de provetes de 
formigó 

5 76,03 380,15 

Taula 4. Assaigs a realitzar en obres de formigó 

4.3. Acers 

Assaig Nombre 

d’assajos 

Preu 

unitari 

(€) 

Import 

total (€) 

Assaig resistència a tracció, límit elàstic, secció 
equivalent, ovalitat i allargament d’una barra 
d’acer corrugat 

1 48,92 48,92 

Assaig doblat-desdoblat 1 13,88 13,88 
Assaig doblat simple 1 11,57 11,57 
Assaig característiques geomètriques 1 36,36 36,36 

Taula 5. Assaigs a realitzar en acers 
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4.4. Resum de pressupost 

 

    Terres    1549,53 € 

    Obres de formigó  380,15 € 

    Acers    110,73 € 

      Total:  2040,41 € 

      10% altres 204,04 € 

      TOTAL:  2244,51 € 

 

El cost de la previsió de despeses de Control de Qualitat puja a la quantitat de DOS MIL DOS-

CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTRIMS (2241,51 EUROS). 
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1. Antecedents 

Per Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre s’implanta l’obligació de l’Estudi de Seguretat i 

Salut en el treball en els Projectes d’edificació i Obres Públiques. 

Aquest estudi estableix les previsions respecte a prevenció de riscos d’accidents i malalties 

professionals durant la construcció de l’obra així com els derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives de Salut i benestar 

dels treballadors. 

Aquest document dóna unes directrius a l’Empresa constructora per a portar cap a obligacions 

en el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el desenvolupament, sota el 

control de la Direcció Facultativa. 

Dins de l’esmentat estudi es contemplaran els següents apartats: 

• Proteccions individuals per el personal d’obra 

• Proteccions col·lectives i senyalització dels diferents treballs 

• Proteccions d’instal·lacions elèctriques i contra incendis 

• Instal·lacions de Salut i benestar del personal 

• Medicina preventiva i primers auxilis 

• Reunions del comitè per la seguretat 

2. Objecte de l’estudi de Seguretat i Salut 

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al “Projecte constructiu de l’EDAR de Vilaverd 

(Conca de Barberà)” 

Estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos 

d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 

conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar 

dels treballs. 

Els objectius d’aquest treball són: 

• Conèixer el projecte constructiu i definir la tecnologia adequada per a la realització 

tècnica de l’obra. 

• Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 

• Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la 

realització dels treballs. 

• Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció col·lectiva i 

equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 

• Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de 

Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de construcció. 
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Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 

• Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 

• Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 

• Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que 

treballin en l’obra. 

• Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 

3. Característiques de l'obra 

3.1. Descripció de l'obra i emplaçament 

L’obra es troba dins del terme municipal de Vilaverd i consisteix en la execució d’una Estació 

Depuradora d’Aigües Residuals formada per un edifici de pretractament i deshidratació de 

fangs, un reactor biològic-decantador, un espessidor de fangs, els quals serviran per a depurar 

les aigües residuals de Vilaverd. A més a més es construeix un col·lector que condueix les 

aigües recollides pel sistema de sanejament fins a l’edifici de pretractament de la EDAR.  

3.2. Accés a les obres 

Cada contractista controlarà els accessos a l’obra de manera que tant sols les persones 

autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a la mateixa. 

L’accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilant permanentment quan s’obri. 

3.3. Pressupost 

El Pressupost d’Execució Material del present projecte ascendeix a la quantitat de SIS-CENTS 

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

(640.774,22 €). 

3.4. Termini d'execució 

El termini d'execució previst és de 6 mesos. 

3.5. Personal previst 

Es preveu un nombre màxim de 12 obrers en la seva fase de major ús. 

3.6. Interferències i serveis afectats 

A la zona de les obres no hi ha cap interferència ni servei afectat. 
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3.7. Unitats constructives que composen l'obra 

Les principals activitats de les obres són: 

- Desbrossada general del terreny 

- Excavació a cel-obert 

- Excavació en rases 

- Transport i col·locació de canonades 

- Terraplenats, reblerts i compactacions 

- Obres de fàbrica i formigonat  

- Paviments 

- Edificacions 

- Fabricació i muntatge d’equips electromecànics 

- Obres accessòries i remats 

4. 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. 

4.1. Moviment de terres, excavacions i terraplens 

Equips 

- Maquinària d’excavació 

- Maquinària de moviment de terres 

- Maquinària de compactació 

- Camions de transport 

- Compressors i martells pneumàtics 

- Eines manuals 

- Grups electrògens 

Riscos més freqüents 

- Risc de cops i d’atropellaments per part de les màquines 

- Caigudes a l’interior de les rases i els pous 

- Pol·lució despresa de la pols 

- Soroll 

4.2. Estructures de formigó executades “in situ” 

Equips 
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- Encofrats 

- Acers 

- Formigoneres 

- Bombes de formigó 

- Grues 

- Eines manuals 

Riscos més freqüents 

- Caigudes durant la fase d’encofrat, formigonat i desencofrat 

- Talls a les mans i punxades als peus 

- Caigudes i ferides per caiguda d’objectes 

- Ensopegades per falta de neteja 

- Cremades 

4.3. Pous, rases, etc. 

Equips 

- Maquinària d’excavació 

- Camions 

- Formigoneres 

- Grues 

- Prefabricats 

- Eines manuals 

Riscos més freqüents 

- Caigudes a l’interior de les rases i els pous 

- Soterrament de les parets de les rases 

- Atrapament entre objectes (ajustaments de canonades i segellats) 

- Vessament incorrecte del material des de les caixes dels vehicles 

4.4. Drenatges, sanejament  i canalitzacions 

Equips 

- Formigoneres 

- Tubs i canonades 

- Recobriments 

- Grues 

- Prefabricats 

- Eines manuals 

Riscos més freqüents 
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- Caigudes a l’interior de les rases i els pous 

- Soterrament de les parets de les rases 

- Atrapament entre objectes (ajustaments de canonades i segellats) 

- Vessament incorrecte del material des de les caixes dels vehicles 

4.5. Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà 

Equips 

- Formigoneres 

- Col·locació paviments 

- Prefabricats 

- Camions 

- Grues 

- Eines manuals 

Riscos més freqüents 

- Atrapament entre objectes durant la maniobra de descàrrega dels elements de la 

urbanització. 

- Talls degut a l’ús de màquines elèctriques en general: radial, serres,... 

Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió.  

4.6. Riscos per al manteniment posterior del construït 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos siguin molt baixos, degut a 

que el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu 

treball. En termes generals es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i 

prendre les mesures de protecció individuals adequades. 

Com a prevenció col·lectiva, durant el manteniment posterior del construït es cuidarà 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 són els quants, vestits impermeables i màscares. És important que la 

professionalitat dels treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums de treball que 

facin reduir els sinistres de forma important. 

5. Anàlisis i avaluació inicial dels riscos 

En aquesta secció 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.  
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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 reunir la proposta que presenti en el seu moment a l’aprovació 

d’aquesta autoria de seguretat i salut. 

Per a l’avaluació dels riscos, s’assigna la probabilitat amb la qual el risc pot ocórrer. S’han 

considerat 3 tipus de probabilitats: 

• Probabilitat baixa (B) 

• Probabilitat mitja (M) 

• Probabilitat alta (A) 

Les conseqüències dels riscos s’avaluen d’acord amb el següent criteri:  

• Lleugerament danyós (LD) 

• Danyós (D) 

• Extremadament danyós (DE) 

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 

Lleugerament danyós Danyós Extremadament 
danyós 

Probabilitat baixa de 
que ocorri 

Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 

Probabilitat mitja de 
que ocorri 

Risc tolerable Risc moderat Risc important 

Probabilitat alta de 
que ocorri 

Risc moderat Risc important Risc intolerable 

Taula 1. Valoració dels riscos 
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A cada risc se l’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. 

5.1. Riscos classificats per activitats 

Construcció obra civil 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D Ed T T
o 

M I In c i 

Caigudes al mateix nivell per 
trepitjades sobre terrenys 
irregulars o enfangats. 

X   X     X         X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X    X     X         X 

Sobre esforços, (treballs en 
postures o sustentació de 
peces pesades). 

 X   X          X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X     X    X         X 

Atrapament entre objectes, 
(ajustaments de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Projecció violenta d’objectes, 
(tall de material ceràmic). 

X     X     X       X 

Estrès tèrmic, (altes o baixes 
temperatures). 

 X   X    X       X  

Sobre esforços, (treballar en 
postures obligades). 

 X   X     X    X 

Trepitjades sobre terrenys 
inestables. 

X   X    X       X 

Caigudes al mateix nivell. X   X   X      X 

 

Entibacions 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Els derivats de les operacions 
de càrrega i descarrega de 
fusta:  

                

- Atrapaments. X     X    X       X 
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- Erosions. X    X   X       
- Caigudes. X       X    X       
- Sobre esforços X   X    X        
Els originats per fallada de 
l’entibació tradicional de fusta: 

                    

- Aterrament general. X     X   X       
- Aterrament de persones. X       X    X     
Inundació. X     X   X     
Cops a les persones pels 
components de l’entibació.  

X    X    X        X 

Sobre esforços per: (circulació 
de persones en postures 
obligades; Sustentació de 
peces de fusta pesades). 

 X   X     X    X 

Caigudes a la rasa per: (salt 
directe sobre ella; baixada a 
través de l’acodalament). 

X    X    X       

Talls i erosions, (manejament 
de fusta). 

X   X   X      X 

Trepitjades sobre objectes 
punxants. 

 X  X    X     X 

 

Excavació de terres a màquina en rases 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc  Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Despreniments de terres, (per 
sobrecàrrega o tensions 
internes).  

X      X     X      X X 

Despreniments de la 
cantonada de coronació per 
sobrecarrega. 

X    X    X    X  

Caiguda de persones al mateix 
nivell, (trepitjar sobre terreny 
solt o enfangat). 

X   X   X       X 

Caigudes per persones a 
l’interior de la rasa (manca de 
senyalització o il·luminació). 

X     X    X    X X 

Atrapament de persones amb 
els equips de les màquines, 
(amb la cullera al treballar 
refinant). 

 X   X    X      X 

Cops per objectes despresos. X    X   X     X 
Caigudes d’objectes sobre els 
treballadors. 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (generalment 
per alta temperatura). 

X   X   X      X 

Soroll ambiental. X   X   X      X 
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Pols ambiental.  X  X    X     X 

 

Instal·lació de canonades 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caigudes d’objectes, (pedres, 
materials, etc.). 

 X   X      X     X 

Cops per objectes despresos en 
manipulació manual. 

X    X     X         X 

Caigudes de persones per 
qualsevol causa. 

X     X   X      X 

Caigudes de persones al 
caminar per les proximitats 
d’una rasa, (absència 
d’il·luminació, de senyalització 
o d’oclusió). 

 X   X      X   X  X 

Enfonsament de les parets de 
la rasa, (absència de 
blindatges, utilització 
d’entibacions artesanals de 
fusta). 

X      X     X   X 

Interferències amb 
conduccions subterrànies, 
(inundació sobtada, 
electrocució). 

 X     X      X   X 

Sobre esforços, (romandre en 
postures forçades, 
sobrecàrregues). 

X   X    X       X 

Estrès tèrmic, (generalment 
per temperatura alta). 

X   X    X       X 

Trepitjades sobre terrenys 
irregulars o sobre materials. 

X   X   X      X 

Talls per manejament de peces 
ceràmiques i eines de paleta. 

X   X   X      X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Atrapament entre objectes, 
(ajustaments de canonades i 
segellats). 

X    X   X     X 

Caiguda de canonades sobre 
persones per qualsevol causa. 

X     X    X    

Atrapaments per qualsevol 
causa. 

X     X    X   X 

Pols, (tall de canonades en via 
seca). 

X   X   X      X 

Projecció violenta de 
partícules, (tall de canonades 

X    X   X     X 
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envia seca). 
Sobre esforços, (per al 
penduleig de la càrrega a braç, 
carregar tubs a l’espatlla). 

 X   X    X    X 

 

Recepció maquinària, mitjans auxiliars i muntatges 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caiguda diferent nivell per 
qualsevol causa. 

X    X   X      

Sobre esforços per 
manejament d’objectes pesats. 

 X   X    X    X 

Caigudes a nivell o des 
d’escassa alçada, caminar 
sobre l’objecte que s’està 
rebent o muntant). 

X   X   X      X 

Atrapament entre peces 
pesades. 

X   X   X      X 

Talls per manejament d’eines o 
peces metàl·liques. 

X   X   X      X 

 

 Replens de terres en general 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caigudes de material des de les 
capses dels vehicles per sobre 
vessament. 

 X  X     X      X 

Caigudes de persones des de 
les capses o carrosseries dels 
vehicles, (saltar directament 
des d’elles al sòl). 

 X    X    X     X 

Atropello de persones, 
(caminar pel lloc destinat a les 
màquines, dormitar a la seva 
ombra). 

 X    X    X    X 

Bolcada de vehicles durant 
descàrregues en sentit de 
retrocés, (absència de 
senyalització, balisament i 
topes final de recorregut). 

X     X   X     

Accidents per conducció sobre 
terrenys embassats sobre 
fangars, (obstrucció, projecció 
d’objectes). 

X   X   X       

Vibracions sobre les persones,  X   X    X     
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(conductores). 
Soroll ambiental i puntual.  X  X    X     X 
Abocaments fora de control, en 
el lloc no adequat amb 
arrossegaments o 
despreniments. 

X    X   X      

Caigudes al mateix nivell, 
(caminar sobre terreny solts o 
enfangats). 

X   X   X      X 

 

Abocament directe de formigons mitjançant canaleta 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caiguda a diferent nivell per 
qualsevol causa. 

X     X     X     X X 

Atrapament de membres, 
(muntatge i desmuntatge de la 
canaleta). 

X    X    X         X 

Dermatitis, (contactes amb el 
formigó). 

X   X     X        X 

Afeccions neumàtiques, 
(treballs en ambients humits). 

X   X     X         X 

Soroll ambiental i puntual, 
(vibradors). 

 X  X     X     X 

Projecció de gotes de formigó 
als ulls. 

X    X    X       X 

Sobre esforços, (guia de la 
canaleta). 

 X   X   X   X     X 

 

5.2. Riscos per oficis que intervenen 

 Obres de Paleta 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caiguda de persones des 
d’altura per: (penduleig de 
càrregues sustentades a ganxo 
de grua; bastides; buits 
horitzontals i verticals).  

X     X     X     X X 

Caiguda de persones al mateix 
nivell per: (desordre, runes, 
paviments relliscosos). 

 X       X     X      X 

Caiguda d’objectes sobre les 
persones. 

X       X     X      X 

Cops contra objectes.   X  X      X       X 
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Talls i cops en mans i peus pel 
manejament d’objectes 
ceràmics o de formigó i eines 
manuals. 

 X   X     X     X 

Projecció violenta de partícules 
als ulls o altres parts del cos 
per: (tall de material ceràmic a 
cop de paletí; serra circular). 

 X    X     X    X 

Talls per utilització de 
màquines eina. 

X    X   X     X 

Afeccions de les vies 
respiratòries derivades dels 
treballs realitzats en ambients 
saturats de pols, (tallant 
totxos). 

X    X   X     X 

Sobreesforços, (treballar en 
postures obligades o forçades, 
sustentació de càrregues). 

X    X    X        X 

Electrocució, (connexions 
directes de cables sense 
clavilles; anul·lació de 
proteccions; cables lacerats o 
trencats). 

 X    X    X  X X 

Atrapaments pels medis 
d’elevació i transport de 
càrregues a ganxo.. 

X    X   X       

Els derivats de l’ús de medis 
auxiliars. 

X    X    X       X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment. 

X   X   X      X 

Soroll, (us de martells 
neumàtics). 

 X  X    X     X 

 

Electricistes 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caigudes al mateix nivell, 
(desordre d’obra o del taller 
d’obra). 

 X     X     X        X 

Talls a les mans pel 
manejament de màquines 
eines manuals. 

X     X   X       X 

Cops en membres per objectes 
o eines. 

  X  X       X       X 

Atrapament de dits entre 
objectes pesats en manutenció 
o braç. 

  X    X       X    X 

Trepitjades sobre objecte  X  X     X       X 
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punxants, lacerants o tallants, 
(fragments). 
Contactes amb energia 
elèctrica, (connexions, directes 
sense clavilla; cables lacerats o 
trencats). 

 X    X     X   X  

 

Fusters 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caigudes d’alçada, (fallo de 
encofrat; us erroni del medi 
auxiliar; penduleig de la 
càrrega).  

X    X     X     X X 

Caigudes al mateix nivell, 
(desordre). 

 X       X     X       X 

Trepitjades sobre fragments de 
fusta solta, (torcedures). 

X       X     X       X 

Talls i erosions a les mans, 
(manipulació de la fusta). 

X    X     X        X 

Cops per sustentació i 
transport a espatlla de taules 
de fusta. 

X    X   X         X 

Trepitjades sobre objectes 
punxants. 

  X    X       X   X X 

Talls per manejament de la 
serra circular. 

  X    X      X     X 

Soroll ambiental i directe, 
(manejament de la serra 
circular). 

  X    X       X     X 

Projecció violenta partícules o 
fragments, (trencament dents 
de la serra; resquills de fusta). 

 X    X     X     X 

Contacte amb l’energia 
elèctrica, (puntejar les 
proteccions elèctriques de la 
serra de disc; connexions 
directes sense clavilla, cables 
lacerats o trencats). 

  X    X      X   X   

Sobre esforços, (treballs 
continuats en postures 
forçades, càrrega a braç 
d’objectes pesats).  

 X  X    X     X 
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5.3. Riscos per medis auxiliars a utilitzar 

Escales de ma 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caigudes al mateix nivell, 
(com conseqüència de la 
ubicació i mètode de 
recolzament de l’escala, així 
com el seu ús o abús).  

X    X   X      

Caigudes a diferent nivell, 
(com  conseqüència de la 
ubicació y mètode de 
recolzament de l’escala, així 
com el seu ús o abús). 

X     X   X     

Caiguda per trencament dels 
elements constituents de 
l’escala, (fatiga de material, 
nusos; cops; etc.). 

X    X   X      

Caiguda per lliscament degut 
a recolzament incorrecte, 
(manca de sabates, etc.). 

X    X   X      

Caiguda per bolcada lateral 
per recolzament sobre una 
superfície irregular. 

 X   X    X     

Caiguda per trencament 
deguda a defectes ocults. 

X     X       X   

Els derivats dels usos 
inadequats o dels muntatge 
perillosos, (empalmes 
d’escales, formació de 
plataformes de treball, 
escales insuficients per a 
l’alçada a salvar). 

X     X     X   

 

5.4. Riscos classificats per la maquinària a intervenir 

 Camió de transport de materials 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Riscos inherents als treballs 
realitzat en la seva proximitat. 

   X     X      X      X    

Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés; 
absència de senyalistes; errors 
de planificació; manca de 

  X    X       X      
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senyalització; absència de 
semàfors). 
Xocs a l’entrar i sortir de l’obra 
per: (maniobres en retrocés; 
falta de visibilitat; absència de 
senyalista; absència de 
senyalització; absència de 
semàfors). 

X      X     X       

Bolcada del camió per: 
(superar obstacles; forts 
pendents; mitges vessants, 
desplaça-ment de la càrrega). 

X       X     X         

Caigudes des de la capsa al sòl 
per: (caminar sobre la càrrega; 
pujar i baixar per llocs 
imprevistos per a això). 

X      X    X         

Projecció de partícules per: 
(vent; moviment de la càrrega). 

X        X     X        

Atrapament entre objecte, 
(romandre entre la càrrega en 
els desplaçaments del camió). 

 X    X     X     X 

Atrapaments, (tasca de 
manteniment) 

 X   X    X     

Contacte amb la corrent 
elèctrica, (capsa hissada sota 
línies elèctriques). 

X      X     X     X  X  

 

Camió grua 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c I 

Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés; 
absència de senyalista; espai 
angost).  

X       X     X         

Contacte amb l’energia 
elèctrica, (sobrepassar els 
gàlibs de seguretat sota línies 
elèctriques aèries). 

X                       

Bolcada del camió grua per: 
(superar obstacles del terreny; 
errors de planificació). 

X      X     X        

Atrapaments, (maniobres de 
càrrega i descàrrega). 

X      X     X       

Cops per objectes, (maniobres 
de càrrega i descàrrega). 

  X     X       X       

Caigudes al pujar o baixar a la 
zona de comandaments per 

  X   X      X       
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llocs imprevistos. 
Despreniment de la càrrega per 
eslingat perillós. 

X        X     X        

Cops per la càrrega a 
paraments verticals o 
horitzontals durant les 
maniobres de servei. 

X      X    X         

Soroll.  X  X    X      X 

 

Pala carregadora sobre orugues 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c I 

Riscos inherents als treballs 
realitzats en la seva proximitat. 

 X    X     X     X  

Atrapament de persones per: 
(maniobres en retrocés, 
absència de senyalista). 

X      X    X       X 

Atrapaments (maniobres de 
càrrega i descàrrega). 

X    X    X      X 

Soroll.  X  X      X        X 

 

 Camió cuba formigonera 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c I 

Atropello de persones per: 
(maniobres en retrocés; 
absència de senyalista, manca 
de visibilitat, espai angost).  

  X    X       X       

Col·lisió amb altres màquines 
de moviment de terres, 
camions, etc., per: (absència de 
senyalista, manca de visibilitat; 
senyalització insuficient o 
absència de senyalització). 

X       X     X         

Bolcada del camió formigonera 
per: (terrenys irregulars; 
enfangats, passos propers a 
rases o a buidats). 

X      X     X        

Caiguda a interior de rasa, (talls 
de talussos, mitja vessant). 

X      X     X       

Caiguda de persones des del 
camió, (pujar o baixar per llocs 
imprevistos). 

  X     X       X       

Cops pel manejament de les 
canaletes, (empentes als 

  X    X      X       
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operaris guia i puguin caure). 
Caiguda d’objectes sobre el 
conductor durant les 
operacions d’abocament o 
neteja, (risc per treballs en 
proximitat). 

X        X     X        

Cops pel cubilote del formigó 
durant les maniobres de servei. 

 X    X     X       

Atrapaments durant el 
desplegament, muntatge i 
desmuntatge de les canaletes. 

 X   X    X     

Risc d’accident per 
estacionament en voreres i vies 
urbanes. 

 X    X      X    X    

 

Compressor. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c I 

Riscos del transport intern:                         
Bolcada, (circular per pendents 
superiors a les admissibles). 

X        X     X         

Atrapament de persones, 
(manteniment). 

X      X     X       X 

Caiguda per terraplè, (fallada 
del sistema d’immobilització 
decidit). 

X      X     X       

Despreniment i caiguda durant 
el transport en suspensió. 

X         X       X      

Sobre esforços, (empenta 
humana). 

X    X    X           

Riscos del compressor en 
servei: 

             

Soroll, (models que no 
compleixen les normes d'UE; 
utilitzar-los amb les carcasses 
obertes). 

  X  X    X           

Trencament de la mànega de 
pressió. 

X      X     X         

Emanació gasos tòxics per 
escapament del motor. 

  X   X     X     

Atrapament durant operacions 
manteniment. 

X     X     X      X 

Risc catastròfic: (utilitzar el 
braç com grua). 

X      X      X    X   

Bolcada de la màquina per: 
(estació en pendents superiors 
a les admeses pel fabricant; 

X     X    X       
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blandons, intentar superar 
obstacles). 
Caiguda des del vehicle de 
subministrament durant 
maniobres en càrrega, 
(imperícia). 

X     X    X      

 

Màquines eines elèctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assimilables. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Talls per: (el disc de tall; 
projecció d’objectes, 
voluntarisme; imperícia).  

 X   X    X    X 

Cremades per: (el disc de tall; 
tocar objectes calents; 
voluntarismes; imperícia). 

 X  X    X     X 

Cops per: (objectes mòbils; 
projecció d’objectes). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta de 
fragments, (materials o 
trencament de peces mòbils). 

 X   X    X    X 

Caiguda d’objectes a llocs 
inferiors. 

 X   X    X     

Contacte amb l’energia 
elèctrica, (anul·lació de 
proteccions; connexions 
directes sense clavilla, calbes 
lacerats o trencats). 

 X   X    X     

Vibracions.  X   X    X    X 
Soroll.  X  X    X     X 
Pols.  X  X    X     X 
Sobre esforços, (treballar llarg 
temps en postures obligades). 

 X  X    X     X 

 

Martell neumàtic - trencadors - foradadors 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Vibracions en membres i en 
òrgans interns.  

 X   X    X    X 

Soroll puntual, (no complir les 
normes de la UE) 

 X   X    X    X 

Soroll ambiental, (no complir 
les normes de la UE). 

 X   X    X    X 

Pols ambiental.  X   X    X    X 
Projecció violenta d’objectes i 
partícules. 

 X   X    X    X 
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Sobre esforços, (treballs de 
durada molt prolongada o 
continuada). 

 X   X    X    X 

Trencament de la mànega de 
servei, (efecte fuet), per: (falta 
de manteniment, abús 
d’utilització; estendre-la per 
llocs subjectes abrasius o pas 
de vehicles). 

X    X   X      

Contactes amb l’energia 
elèctrica de línies soterrades. 

X     X    X  X X 

Projecció d’objectes per 
recomençar el treball desprès 
de deixar clavat el martell al 
lloc.  

 X   X    X     

 

 Taula de serra circular per a fusta. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Talls amb el disc per: falta dels 
empentadors; falta o anul·lació 
de la carcassa protectora i del 
ganivet divisor).  

  X   X     X   X X 

Abrasions per (disc de tall).  X    X     X   X X 
Atrapaments: (falta de la 
carcassa de protecció de 
politges). 

 X    X     X    X 

Projecció violenta de partícules 
i fragments, (esberles; dents de 
la serra). 

X     X   X      X 

Sobre esforços, (tall de taulons; 
canvis de posició). 

X     X    X        X 

Emissió de pols de fusta.  X  X     X      X 
Soroll.  X  X     X      X 
Contacte amb l’energia 
elèctrica, (anul·lació de les 
proteccions; connexió directa 
sense clavilles, cables lacerats o 
trencats). 

 X   X    X   X  

Trencament del disc de tall per 
reescalfament. 

X     X    X  X  

 

Picons mecànics per a compactació de terres. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Soroll   X  X    X         X 
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Atrapament pel picó, 
(imperícia; distracció; falta d’un 
anell perimetral de protecció). 

X    X    X       X 

Cops pel pico, (arrossegament 
per imperícia). 

X   X   X      X 

Vibracions pel funcionament 
del picó. 

 X  X     X     X 

Explosió, (durant l’abastament 
de combustible, fumar). 

X      X   X         

Màquina en marxa fora de 
control. 

X     X   X     X 

Projecció violenta objectes, 
(pedra fracturada). 

X    X   X     X 

Caigudes al mateix nivell, 
(imperícia, distracció, fatiga). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic, (treballs amb 
fred o calor intens). 

X   X   X      X 

Insolació. X   X   X      X 
Sobre esforços, (treballs en 
jornades de llarga durada). 

X   X   X      X 

 

Pistola automàtica clavament claus. 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Impactes acústics derivats de 
l’alt nivell sonor del disparo pel 
que la manega i per al personal 
del seu entorn proper.  

  X   X     X     X 

Disparo inapropiat sobre les 
persones o les coses, (disparo 
fora de control). 

X       X   X       

Disparo a tercers per 
creuament total del clau a 
través de l’element a rebre el 
disparo. 

X      X   X        

Els derivats de la manipulació 
dels cartutxos d’impulsió, 
(explosió fora de control). 

X     X   X        

Projecció violenta de 
partícules, (fragments de 
ceràmica). 

X       X    X      X 

Sobre esforços, (treballar en 
postures obligades durant llarg 
temps). 

X    X    X        X 

Soroll.  X   X    X   X  

 

Pistola grapadora. 
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Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Projecció violenta de grapes 
por:   

             

Trets fora de control. X   X   X      X 
Connexió a la xarxa de pressió. X   X   X      X 
Agarrotament dels elements de 
comandament. 

X   X   X       

Pressió residual de l’eina.  X  X   X      X 
Error humà.  X  X    X     X 
Els riscos derivats de la 
utilització de sobrepressió per 
a accionament de la pistola: 

             

Expulsió violenta de la cullera. X    X   X      
Rebentada del circuit. X    X   X      
Els riscos derivats de la 
projecció dels fragments del fil 
metàl·lic d’injecció de claus o 
grapes: 

             

Projecció violenta d’objectes. X    X   X      
Soroll puntual, (pot arribar 
entorn als 120 db-A). 

 X   X    X    X 

 

Retroexcavadora amb equip de martell o trencador 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Atropello per qualsevol causa.  X      X     X         
Lliscament lateral o frontal de 
la màquina. 

 X       X     X         

Màquina en marxa fora de 
control 

X         X     X       

Bolcada de la màquina. X         X     X   X   
Caiguda de la màquina a rases, 
(treballs en els laterals; 
trencament del terreny per 
sobrecàrrega). 

X         X    X        

Caiguda per pendents, (treballs 
al costat de talussos, talls i 
assimilables). 

X        X     X        

Bolcada de la màquina per: 
(circulació amb el culler elevat 
o carregat; imperícia). 

X        X     X       

Xoc contra altres vehicles X     X       X        
Contacte amb les línies 
elèctriques aèries o soterrades. 

X       X       X  X X  

Interfer. amb infraestructures                 
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urbanes. 
Desploms de les parets de les 
rases. 

 X   X    X     

Incendi, (abastament de 
combustible fumar; 
emmagatzemar combustibles 
sobre la màquina). 

X    X   X    X   

Cremades, (treballs 
manteniment; imperícia). 

X    X   X     X 

Atrapament, (treballs de 
manteniment; imperícia; abús 
de confiança). 

 X   X    X    X 

Projecció violenta d’objectes, 
(trencament de roques). 

X    X   X     X 

Caiguda de persones des de la 
màquina. 

 X   X    X    X 

Cops, (treballs de refí de 
terrenys; treballs en proximitat 
a la màquina). 

 X   X    X    X 

Soroll propi i ambiental, 
(treball uníson varies 
màquines, cabines sense 
insonorització). 

X   X   X      X 

Vibracions, (cabines sense 
aïllament). 

 X    X     X    X 

Els riscos derivats dels treballs 
realitzats en ambients saturats 
de pols, (pneumoconiosis; 
cossos estranys en ulls). 

X   X   X      X 

Estrès tèrmic per: (cabines 
sense calefacció ni 
refrigeració). 

 X  X    X     X 

Caigudes al mateix nivell, 
(caminar sobre terrenys solts, 
demolits). 

X    X   X     X 

Projecció violeta de fragments 
de terreny. 

 X   X    X    X 

Sobre esforços, (tasques de 
manteniment, transport a braç 
de peces pesades). 

X   X   X      X 

 

Foradador elèctric portàtil 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Sobre esforços, (foradador de 
longitud important).  

X    X    X         X 

Contacte amb l’energia   X    X     X   X   
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elèctrica, (falta de doble 
aïllament; anul·lació de presa 
de terra; carcasses de 
protecció trencades; 
connexions sense clavilla, 
cables lacerats o trencats). 
Erosions a les mans. X    X    X        X 
Talls, (tocar arestes, neteja del 
foradador). 

X    X    X        X 

Cops al cos i ulls, per fragments 
de projecció violenta. 

X       X    X      X 

Els derivats del trencament de 
la broca, (accidents greus per 
projecció molt violenta de 
fragments). 

X     X    X      X 

Pols.  X  X      X       X 
Caigudes al mateix nivell per: 
(trepitjades sobre materials, 
torçades; talls). 

 X  X     X       X 

Soroll.  X  X     X     X 
Vibracions.  X  X    X     X 

 

5.5. Riscos per les instal·lacions de l’obra 

Instal·lació elèctrica provisional de l’obra 
Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Caigudes al mateix nivell, 
(desordre; usar mitjans 
auxiliars deteriorats, 
improvisats o perillosos).  

X   X   X      X 

Caigudes a diferent nivell, 
(treballs al costat de talls del 
terreny o de lloses; desordre; 
usar mitjans auxiliars 
deteriorats, improvisats o 
perillosos). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics directes; 
(excés de confiança; empalmes 
perillosos; punteig de les 
proteccions elèctriques; 
treballs en tensió; imperícia). 

 X   X    X   X X 

Contactes elèctrics indirectes.  X   X    X     
Trepitjades sobre materials 
solts. 

X   X   X      X 

Punxades i talls per: (filferros; X   X   X      X 
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cables elèctrics; tisores, 
alicates). 
Sobre esforços, (transport de 
cables elèctrics i quadres; 
manejament de guies i cables). 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació 
de guies. 

X   X   X      X 

Talls i erosions per manipulació 
amb les guies i els cables. 

X   X   X      X 

Incendi per: (fer foc o fumar 
junt a materials inflamables). 

X    X  X X    X X 

 

5.6. Riscos de les instal·lacions provisionals d’obra 

Muntatge, manteniment i retirada amb càrrega sobre camió de les instal·lacions provisionals 
per als treballadors de mòduls prefabricats metàl·lics 

Nom del perill identificat Probabilitat Conseqüències Estimació del risc Protecció 

B M A Ld D E
d 

T T
o 

M I In c i 

Atrapament entre objectes 
durant maniobres de càrrega i 
descàrrega dels mòduls 
metàl·lics.  

X     X    X     X 

Cops per penduleig, (intentar 
dominar l’oscil·lació de la 
càrrega directament amb les 
mans; no usar cordes de guia 
segura de càrregues). 

X     X     X     X 

Projecció violenta de partícules 
als ulls, (pols de la capsa del 
camió; pols dipositat sobre els 
mòduls; demolició de la 
cimentació de formigó). 

X    X    X       X 

Caiguda de càrrega per eslingat 
perillós, (no usar aparells de 
descàrrega a ganxo de grua). 

X     X    X     X 

Dermatitis per contacte amb el 
ciment, (cimentació). 

X   X   X      X 

Contactes amb l’energia 
elèctrica. 

  X    X     X   X X 

 

Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió.  

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 el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 
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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. 

5.7. Riscos de danys a tercers 

Caldrà que siguin senyalitzats, d'acord amb la normativa vigent, els creuaments amb les 

carreteres i camins, així com els desviaments a realitzar, i que siguin preses les mesures de 

seguretat que cada cas requereixi. 

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la 

mateixa, i es col·locaran, sempre que calguin, tancaments. 

Durant l’execució de les obres a les zones pròximes a edificacions, es tindran en compte les 

següents mesures: 

Les operacions de demolició i excavacions a zones edificades s’efectuaran amb les precaucions 

necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les 

construccions pròximes. 

En general, s’adoptaran, entre altres, les següents precaucions: 

- Abans d’iniciar els treballs es neutralitzaran les escomeses de les instal·lacions, d’acord 

amb les entitats administradores o propietàries de les mateixes. 

- Es protegiran els elements de serveis públics o privats que puguin resultar afectats pels 

treballs. 

- Es deixaran previstes preses d’aigua per al reg, per evitar la formació de pols durant els 

treballs. 

- Si existeixen fissures en les construccions pròximes, es col·locaran testimonis amb la 

finalitat d’observar els possibles efectes dels treballs i efectuar el seu apuntalament o 

consolidació, si fos necessari. 

Es tindrà en compte, principalment: 

- La circulació de la maquinària prop de l’obra 

- La interferència de feines i operacions 

- La circulació dels vehicles prop de l’obra 

- Tancament, senyalització i il·luminació de l’obra d’acord amb la normativa vigent. Cas 

que el tancament envaeixi la calçada es preveurà un corredor protegit per al pas de 

vianants. El tancament ha d’impedir que persones alienes a l’obra puguin accedir-hi. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles, tant a l’interior de l’obra com en relació 

amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant els treballs de càrrega 

i descàrrega. 
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- Comprovació de solucions d’execució amb l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes...). 

- Protecció de buits i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones...). 

Si fóra necessari, es col·locaran proteccions contra els impactes de projeccions ocasionals 

sobre instal·lacions o construccions existents. Aquestes proteccions podran ser col·locades 

sobre els elements a protegir o en forma de cortines de xarxa metàl·lica suspeses de cables. 

Durant el desenvolupament dels treballs hauran de realitzar-se regs d’aigua perquè no 

s’aixequi la pols, si aquesta pogués produir danys o molèsties. 

L’àrea que envolta el lloc de l’excavació ha de ser vigilada, per a evitar possibles caigudes o 

danys a persones o animals. 

El Contractista es responsabilitzarà de la qualificació tècnica del personal empleat, així com de 

la seva seguretat durant l’execució dels treballs. 

El Contractista haurà de proveir-se de quants permisos i llicències siguin necessaris per a la 

realització de treballs en zones urbanes. 

El Contractista serà el responsable que els treballs es realitzin tal i com estiguin previstos, 

adoptant totes les mesures que siguin necessàries per evitar errors. Per això, realitzarà al seu 

càrrec tots els controls que siguin necessaris. El Director podrà fer o exigir quantes 

comprovacions cregui necessàries amb aquesta mateixa finalitat. 

Els elements tibants o d’arriostrament, així com els que serveixen de contrapès, no es 

remouran fins que les seves funcions deixin de ser necessàries, evitant que no es produeixin 

enderrocs incontrolats. 

Al finalitzar la jornada no hauran de restar elements de l’obra en estat inestable, amb la 

finalitat d’evitar enderrocs imprevistos. 

El Contractista realitzarà un reconeixement, previ a l’execució dels treballs, de l’estat general 

de les construccions adjacents i de les principals característiques estructurals de les mateixes. 

Quan les condicions del terreny ho exigeixin podrà ser convenient, i fins i tot necessari, que 

l’excavació es realitzi per etapes successives d’excavació i d’apuntalament o revestiment de 

formigó, executades per trams de forma que en tot moment la seguretat de les persones i 

l’estabilitat de les parets quedin garantides. 

L’excavació es realitzarà de forma que els fonaments de les edificacions no puguin ser 

descalçats ni sofreixin menyscabament de la seva seguretat per efecte de l’erosió produïda per 

corrents d’aigua o a causa de les excavacions d’ulteriors obres previstes. 

Les excavacions s’apuntalaran, quan les condicions del terreny ho requereixin, segons el criteri 

i sota la responsabilitat del Contractista. No obstant, el Director podrà exigir al Contractista, 
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raonadament, l’execució d’apuntalaments, sense minvar la responsabilitat que en aquest 

incumbeix. 

El Contractista serà responsable, en qualsevol cas, dels perjudicis que es derivin de la manca o 

insuficiència de sosteniments i/o del seu incorrecte dimensionament i execució. 

6. Mitjans per a l’eliminació o prevenció dels riscos 

6.1. Proteccions col·lectives a utilitzar en l’obra 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la 

construcció de l’obra, es preveu utilitzar les proteccions col·lectives  contingudes al següent 

llistat: 

En excavació i moviment de terres 

- Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats. 

- Barana de limitació i protecció. 

- Cinta de balisament. 

- Entibacions 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. 

- Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

En transport, abocament, estesa 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. 

En formigons 

- Il·luminació d'emergència. 

- Passadís de seguretat. 

- Barana de limitació i protecció. 

- Cinta de balisament. 

- Senyals de seguretat. 
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- Baranes. 

- Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

En riscos elèctrics 

- Interruptors diferencials. 

- Preses de terra. 

- Transformadors de seguretat. 

- Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

En incendis 

- Extintors portàtils. 

Altres consideracions 

En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques 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 la part més sortint de la 

qual 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, la proximitat 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 mesures, independentment de la 

seva correcció si procedís. 

6.2. Proteccions individuals 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells 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 proteccions individuals contingudes al següent llistat: 

− Cascos: per a totes les persones que participin a l'obra, inclosos visitants. 

− Peces reflectants. 



Annex 22 – Pla de seguretat i salut 

 

 

 

Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Vilaverd  32 

 

− 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. 

− Maniguets de cuir. 

− Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 

6.3. Prevenció específica 

Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 

evitar riscs. 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines 

i portàtils, prohibint la presència de personal. 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 

personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa 

enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i 

els treballs en calçades i vorades de la mateixa. 
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El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui 

necessari. 

Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 

Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de 

l'Obra u Organismes autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es 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. 

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. 

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. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques 

protegides. 

Caigudes a diferent nivell 

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors d'excavacions, 

etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 

Caigudes al mateix nivell 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 
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Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 

cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 

seguretat. 

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, es situaran cartells que recordin la 

prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 

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 ma 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. 

Eczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, 

fossats, gunitat, 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. 

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. 

- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

Incendis-Explosions 
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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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris 

utilitzaran caretes. 

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. 

Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels 

ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 
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6.4. Senyalització dels riscos 

Per a millorar l’eficàcia de la prevenció dissenyada, és necessària una senyalització adequada. 

A continuació s’adjunta una relació de les senyalitzacions més comuns segons la seva finalitat. 

6.4.1. Senyalització dels riscos del treball 

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 

decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 

existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 

d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 

mode informatiu. 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants 

6.4.2. Senyalització vial 

Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència 

o veïnat del trànsit rodat. En conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, 

que organitzi la circulació de vehicles de la forma més segura possible. El perill de condicions 

defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat 

que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

- Con de balisament TB-6 

- Piquets de balisament. TB-7 

- Balisa de cantó dret. TB-8 

- Balisa de cantó esquerre. TB-9 

- Captafaros. TB-10. 

- Garlanda de plàstic TB-13 

- Llum ambre alternativament intermitent. TL-3 

- Línia de llums grogues fixades TL-7. 

- Cascada en línia de llums grogues TL-8. 

- (manual) Bandera roja. TM-1 

- Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm. 

- Entrada prohibida. TR-101. 60 cm. 

- Limitació d’amplada. TR-204. 60 cm. 

- Prohibit l’estacionament. TR-308. 60 cm. 

- Distància començament/fi de perill TS-800. 

- Triangular perill TP-15a*. 'ressalt' 60 cm. 

- Triangular perill TP-17. 'estretament de la calçada' 60 cm. 

- Triangular perill TP-18. 'obres' 60 cm. 

- Triangular perill TP-25. 'circulació 2 sentits' 60 cm. 
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- Triangular perill TP-30. 'esglaó lateral' 60 cm. 

6.5. Formació i informació en seguretat i salut 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treballs a 

utilitzar, són fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a 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'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les 

persones de l'entorn. En altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per 

garantir el citat fi. 

6.6. Medicina preventiva i primers auxilis 

6.6.1. Farmacioles  

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat a l'Ordenança General. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 

6.6.2. Assistència a accidents  

Caldrà informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 

Mútues patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, Hospitals ...) als quals s'haurien de 

traslladar els accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'un llistat de telèfons i direccions 

dels Centres Assignats per a les urgències, ambulàncies, taxis, ..., i així garantir un ràpid trasllat 

dels possibles accidentats als Centres assistencials. Al Document número 3 (Plànols) del 

present estudi s’adjunta un plànol amb els centres hospitalaris més propers i altres telèfons 

d’interès. 

6.6.3. Reconeixement mèdic  

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 

previ, i que es repetirà en el període d'un any. 
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Caldrà analitzar l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva 

potabilitat, sempre que no s'obtingui de la xarxa de proveïment públic. 

6.6.4. Passos a seguir en cas d’accident 

En cas d’accident es seguiran els següents principis de socors: 

- L’accidentat és el primer, per tant, caldrà atendre’l immediatament per tal d’evitar 

lesions més greus. 

- En cas de caiguda des d’una alçada diferent al nivell del terra o en cas d’electrocució es 

suposaran lesions greus, i per tant, es tindrà especial cura a  l’hora de realitza els 

primers auxilis. 

- En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà a l’accidentat en llitera i ambulància, tot i 

que, es podrà evacuar el ferit amb transport particular si així ho creuen les persones 

que l’atenen primàriament el ferit, sent conscients dels riscos i incomoditats que 

implica. 

Les comunicacions immediates a realitzar en cas d’accident són: 

El Contractista adjudicatari inclourà en el seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de 

comunicació immediata dels accidents laborals. 

Accidents de tipus lleu 

- Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 

cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a fi d’investigar les seves 

causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral, en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d’accidents laborals. 

Accidents de tipus greu 

- Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 

cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a fi d’investigar les seves 

causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral, en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d’accidents laborals. 

Accidents mortals 

- Al Jutjat de Guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les 

investigacions judicials 

- Al coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra: de tots i de 

cada un d’ells, a fi d’investigar les seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
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- A la Direcció Facultativa de l’obra: de tots i cada un d’ells, a fi d’investigar les seves 

causes i adoptar les correccions oportunes. 

- A l’Autoritat Laboral, en les formes que estableix la legislació vigent en matèria 

d’accidents laborals. 

7. Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars  

Segons el nombre de treballadors previst a l’obra, es defineixen a continuació les instal·lacions 

provisionals per a l’ús dels treballadors. 

Les instal·lacions provisionals per als 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 la superfície existents si té la 

suficients solidesa salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. El 

plec de condicions, els plànols i els amidaments aclareixin les característiques tècniques 

d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i hauran d’arreglar-se els possibles 

desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 

8. Sistema projectat per a la prevenció 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, 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 a 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: 

1. Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en un part de magatzem que es 

defineix al plec de condicions tècniques i particulars. 

2. 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 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): 
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- 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 van a 

realitzar. 

- Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en 

matèries de prevenció, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la 

que van a intervenir i d’acord amb el que es cita a l’apartat següent. 

9. Pressupost de Seguretat i Salut 

El Pressupost d’Execució Material del Pla de Seguretat i Salut és de DIVUIT MIL SET-CENTS 

SEIZANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (18.763,59 €). 

10. Documentació de l’estudi de Seguretat i Salut 

Aquest estudi 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, Octubre de 2012. 

L’AUTORA DEL PROJECTE 

 

Sandra Mollet Torrella 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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1. Disposicions legals d’aplicació 

1.1. Disposicions d’obligat compliment 

Són d’obligat compliment les disposicions contingudes a: 

- Estatut dels treballadors 

- Ordenança General de Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 

- Pla Nacional de Salut i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71) 

- Comitès de Seguretat i Salut en el treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-71). 

- Reglament de Seguretat i Salut en la indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 

15-6-52) 

- Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59) 

- Ordenança de Treball de la Construcció Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 

5/7/8/9-9-70). 

- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-4-74) (B.O.E. 

29-5-74) 

- Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73) 

- Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (O.M. 28-11-68) 

- Normes per a la senyalització d’obres de carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60) 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció 

- Obligatorietat de la inclusió d’un estudi de Seguretat i Salut en el treball en els 

Projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1986, 21-2-86) (B.O.E. 21-1-

86) 

- Normes UNE i ISO que les disposicions anteriors fixin com d’obligat compliment 

- Reial decret del Ministeri de la Presidència del Govern 16627/1997 de 24 d’octubre 

(B.O.E. 25-10-97) que reglamenta les condicions necessàries per a garantir la seguretat 

i la salut en les obres de construcció 

1.2. Normativa general 

- Decret del 29 d’abril, pel que s’autoritza la ratificació del Conveni relatiu a la utilització 

de la cerusa en la pintura, adoptat en la Conferència General de Treball celebrada en 

Gènova (1920) i Ginebra (1921) 

- Decret del 31 de gener de 1941, pel que s’aprova el Reglament de Seguretat i Salut en 

el treball 

- Ordre del 26 d’agost de 1940, per la que es dicten només per la il·luminació de centres 

de treball 

- Decret del 26 de juliol de 1957, pel que es fixen els treballs prohibits a dones i menors 

- Decret 1156/1960 del 2 de juny, pel que es prohibeixen els treballs de nit a menors de 

divuit anys 
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- Decret 2414/1961 del 30 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Activitats 

Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses 

- Ordre del 15 de març de 1963, per la que s’aprova una instrucció que dicta normes 

complementàries per a l’aplicació del Reglament d’Activitats Molestes, Nocives i 

Perilloses 

- Decret 3494/1964 del 5 de novembre, pel que es modifiquen determinats articles del 

reglament d’Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, aprovat per Decret 

del 30 de novembre de 1961 

- Ordre del 9 de març, pel que s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el 

Treball 

- Decret 424/1971 de l’11 de març, pel que es regulen la constitució composició i 

funcions dels Comitès de Seguretat i Salut en el Treball 

- Resolució del 27 de novembre de 1971, de la Direcció General d’Energia i 

Combustibles, per la que es dicten instruccions complementàries del Reglament sobre 

Emmagatzematge de Gasos Liquats del Petroli (GLP) envasats. 

- Instrument de Ratificació del 31 de març de 1973 del Conveni del 23 de juny de 1971, 

número 136, de l’Organització Internacional del Treball, relatiu a la protecció contra 

els riscs d’intoxicació pel benzè 

- Decret 2065/1974 del 30 de maig, pel que s’aprova el text refós de la Llei General de la 

Seguretat Social 

- Resolució del 15 de febrer de 1977, per la que s’actualitzen les instruccions 

complementàries de desenvolupament de l’Ordre del 14 de setembre de 1959, que 

regula la utilització de dissolvents i altres compostos que continguin benzè 

- Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978 

- Instrument de ratificació de 29 d’abril de 1980 de la Carta Social Europea, feta a Tori el 

18 d’octubre de 1961 

- Llei 8/1980 de l’1 de març, de l’Estatut dels Treballadors 

- Reial Decret 2001/1983 del 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 

jornades especials i descansos 

- Reial Decret Llei 1(1986 del 14 de març de mesures urgents, administratives, 

financeres, fiscals i laborals  

- Ordre del 6 d’octubre de 1987, per la que es determinen els requisits de dades que 

han de reunir les comunicacions d’obertura dels centres de treball. 

- Codi Penal Espanyol, (després de la reforma urgent i parcial de 1983 especialment 

l’article 348 BIS-A) 

- Real decret 164/1985 de l’1 d’agost, pel que s’ordenen les activitats de normalització i 

certificació 

- Ordre del Ministeri d’Indústria i Energia del 26 de novembre de 1986. Designació de 

AENOR, com entitat reconeguda 

- Ordre del 16 de desembre de 1987, per la que s’estableixen nous models per a la 

notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per la seva complementació i 

tramitació 
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- Llei 8/1988 del 7 d’abril sobre infraccions i sancions d’Ordre social 

1.3. Normativa específica de la construcció 

- Ordre del 20 de maig de 1952, per la que s’aprova el Reglament de Seguretat del 

Treball en la Indústria de la Construcció 

- Ordre del 28 d’agost de 1970 per la que s’aprova l’Ordenança de Treball de la 

Construcció, Vidre i Ceràmica 

- Decret 3565/1972 del 23 de desembre pel que s’estableixen les Normes Tecnològiques 

d’Edificació (NTE) 

- Ordre del 27 de juliol de 1973, per la que s’aproven les modificacions de determinats 

articles de l’Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica del 28 d’agost de 

1970 

- Decret del 23 de maig de 1983, pel que es modifica la classificació sistemàtica de les 

Normes Tecnològiques de l’Edificació, NTE, continguda en l’annex del Decret 

3565/1972, del 23 de desembre 

- Real Decret 555/1986, del 21 de febrer, pel que s’implanta l’obligatorietat de la 

inclusió d’un Estudi, de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes d’edificació i 

obres públiques 

- Ordre del 20 de setembre de 1986, per la que s’estableix el model de llibre de 

incidències corresponents a les obres en que sigui obligatori un Estudi de Seguretat i 

Salut en el Treball 

- Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció de la província de Barcelona Normativa 

sobre Maquinària 

- Ordre del 28 de juliol de 1980, per la que es modifica la Instrucció MI-BT-040 aprovada 

per Ordre del 31 d0octubre de 1973 en el que es refereix a la concessió a Entitats del 

Títol de Instal·lador Autoritzat 

- Reial Decret 1495/1986, del 26 de maig, pel que s’aprova el Reglament de seguretat en 

les màquines 

- Codi de Circulació 

1.4. Normativa sobre homologacions 

- Ordre del 17 de maig de 1974, per la que es regula l’homologació de mitjans de 

protecció personal dels treballadors 

- Homologació de prendes de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat 

Social 

- Norma Tècnica Reglamentària MT-1 Cascs de seguretat no metàl·lics 

- Norma Tècnica Reglamentària MT-2 Protectors auditius 

- Norma Tècnica Reglamentària MT-5 Calçat de seguretat 

- Norma Tècnica Reglamentària MT-7 i 8 Equips de protecció personal de vies 

respiratòries 

- Norma Tècnica Reglamentària MT-16 i 17 Ulleres de seguretat 
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- Norma Tècnica Reglamentària MT-27 Botes impermeables 

1.5. Normativa sobre senyalització 

- Real Decret 1403/19863, pel que s’aprova la norma sobre senyalització de seguretat 

en els centres i locals de treball 

- Ordre del 31 d’agost de 1987, sobre senyalització defensa, neteja i acabat d’obres fixes 

en vies fora de població 

1.6. Normativa sobre serveis mèdics 

- Decret 1036/1959 de 10 de juny, pel que es reorganitzen els Serveis Mèdics d’Empresa 

- Ordre de 21 de novembre de 1959, per la que s’aprova el Reglament dels Serveis 

Mèdics d’Empresa 

1.7. Normativa sobre extintors d’incendi 

- Ordre del 31 de maig de 1982, per la que s’aprova la Instrucció Tècnica Reglamentària 

MIE-AP5 sobre extintors d’incendis 

2. Condicions dels mitjans de protecció 

2.1. Equips de protecció individual 

2.1.1. 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. 
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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 serà 

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. 

 

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. 

2.1.2.  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. 

Calçat de seguretat 

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. 
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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. 

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, 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 catadiòptrics amb colors: blanc, groc o 

ataronjat. 

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. 

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. 
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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. 

2.2. Mitjans de protecció col·lectiva 

2.2.1.  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  amb les següents 

condicions generals: 

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. 
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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. 
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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 protecció 

dels riscos de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de l’empresa 

principal, els de les empreses subcontractistes, 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 

protecció 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. 

2.2.2.  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 
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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. 

2.2.3.  Proteccions col·lectives i normes d’instal·lació 

Es distingiran els equips que garanteixin la impossibilitat d’un accident d’aquells que encara no 

evitin l’accident, si puguin evitar lesions o disminuir la seva gravetat. 

Els elements de protecció col·lectiva s’ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

Tanques autònomes de limitació i protecció 

Tindran com a mínim 90 cm d’alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i amb peus 

per a mantenir la seva verticalitat 

Topalls de desplaçament de vehicles 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny per mitjà de rodons 

clavats al mateix, o d’una altra forma eficaç 

Xarxes 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que compleixin, amb 

garantia, la funció protectora per la qual estan previstes. 

Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes. 

Tindran suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ésser sotmesos d’acord 

amb la seva funció protectora. Tenint en compte la seva fixació a elements de l’estructura no 

enderrocats en fase de treball. 

Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per l’enllumenat de 30 mA i per a 

força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, 

d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial una tensió de contacte indirecte màxima 

de 24 V. 

Cables i receptors elèctrics 

Compliran el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves Instruccions 

Complementàries. 
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Aparells d’elevació 

Hauran de tenir la resistència i deformabilitat adient a la càrrega a elevar. 

No hi hauran escletxes, desperfectes o oxidacions. 

Disposaran de tots els elements d’ancoratge que la càrrega necessiti. 

Les parts metàl·liques es connectaran a la xarxa de terres de l’obra. 

Rampa d’accés 

La rampa d’accés es farà amb caiguda cap al mur. 

Baranes 

Seran rígides de 90 cm d’alçada mínim, barra intermèdia o brèndoles verticals separades cada 

15 cm. 

Les baranes envoltaran el perímetre de la planta en obra, només deixant lliures els accessos 

previstos. Tindran la resistència suficient per garantir la retenció de persones (50 kp/ml). 

Per les zones d’abocament de deixalles, seran practicables. 

Xarxes perimetrals 

Seran de polièster o poliamida d’alta tenacitat. La malla serà quadrada de 50 mm de costats 

com a màxim. Disposaran de cantoneres. La protecció del risc de caiguda al buit per la vora 

perimetral es farà utilitzant pescants tipus forca. 

Xarxats 

Els forats interiors es protegiran amb una malla electrosoldada de 15x15x3 de resistència 

adequada, fortament unides al sostre o a l’estructura. 

Plataformes de treball 

Tindran la resistència suficient per a la càrrega que hagin de suportar, estaran convenientment 

ancorades i amb barana. 

Escales de mà 

Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants i compliran les especificacions de la normativa 

vigent. Si superen els 5 m, hauran d’estar reforçades per la part central. 

Passadissos de seguretat 

Podran fer-se mitjançant pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons embridats, 

fortament subjectats al terreny. Aquests elements també podran ser metàl·lics. 
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Il·luminació 

Es disposarà de l’adequada llum artificial per als treballs extremant-se aquesta mesura en 

operacions delicades o de major risc. 

Reg de deixalles 

Es regaran convenientment les deixalles per evitar la formació de pols, de forma que no es 

produeixin embussaments, tallant-se el cabal d’aigua cada cop que s’efectuï aquesta operació. 

Precaucions de tipus general 

Cap operari haurà de trobar-se a la planta inferior a la que està enderrocant-se. 

Quan s’hagin d’acumular deixalles s’haurà d’evitar que el pes de les mateixes superi els 100 

kg/m2. 

Senyalització 

Es disposaran senyals en els accessos de l’obra de forma visible, de dimensions i colors segons 

Normativa del MOPU (8.3-I.C) 

- Stop 

- Obligatori ús de casc, ulleres, botes, etc. 

- Risc elèctric, caiguda d’objectes, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 

moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 

- Entrada i sortida de vehicles. 

- Prohibit el pas a tota persona aliena a l’obra. 

- Farmaciola i extintor. 

Cordó d’abalisament 

S’empraran conjuntament amb les senyalitzacions corresponents, per delimitar clarament les 

zones de treball, en les quals estarà prohibida l’entrada a persones o vehicles aliens a l’obra. 

També es disposarà en circumstàncies especials, previstes amb la suficient antelació, com són: 

col·locació d’elements prefabricats (plaques de sostre, bigues metàl·liques. Encavalcada de 

coberta) i operacions metàl·liques (quan el director ho trobi oportú) pel seu evident perfil o la 

integritat física de les persones. 

Tots els casos en que calgui ell seu ús, es garantiran les suficients distàncies de seguretat que 

el risc necessiti. 

Bastides 

Compliran les prescripcions de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
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Estaran constituïdes per materials sòlids i la seva estructura i resistència seran adequades a les 

càrregues fixes o mòbils que hagin de suportar. 

Els pis i passadissos de les plataformes de treballs seran antilliscants, es mantindran lliures 

d’obstacles i estaran proveïts d’un sistema de drenatge que permeti l’eliminació de productes 

lliscants. 

Extintors 

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada 6 

mesos com a màxim. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans com cines, banderoles, mires, etc. Seran dielèctriques i catenàries del 

ferrocarril. 

Circulació de vehicles 

Serà vigent el Codi de Circulació en l’obra. 

No es sobrecarregaran els vehicles. 

Els camions no podran circular amb la caixa aixecada. 

Es protegiran cables i mànegues. 

Es regarà periòdicament el sòl per evitar l’aixecament de pols. 

Existirà una perfecta coordinació amb els vehicles propis i aliens a l’obra. 

2.3.  Instal·lacions provisionals i àrees auxiliars 

2.3.1.  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. 
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2.3.2.  Obra civil 

- Cimentació de formigó en massa de 150 Kg., de ciment "pòrtland". 

- 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 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. 

2.3.3.  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. 

2.3.4.  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 electrogen 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. 
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2.4.  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. 

3. Normes d’obligat compliment per a la prevenció general de riscos 

3.1. Per oficis que intervenen 

3.1.1. Ofici de paleta 

Les condicions prèvies que ha de reunir el lloc de treball són: 

- 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 

implantades. 

- 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. 

3.1.2.  Electricistes i instal·ladors 
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- 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. 

- 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 “companyia 

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. 
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3.2. Per activitats previstes 

3.2.1.  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. 

3.2.2.  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. 

- 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 una línia elèctrica en 

tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 

3.2.3.  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. 
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- 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 dúmpers 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 dúmpers, 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. 

- 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. 
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- 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. 

3.2.4.  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. 

3.2.5.  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. 

- Si l’encesa és amb maneta, donar l’estrebada cap a dalt. 

- Prohibit transportar persones. 

- Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 
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- 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. 

3.2.6.  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. 

3.2.7.  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. 

3.2.8.  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. 

3.2.9.  Instal·lació de canonades 
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- Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible 

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. 

- 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, ... 

3.2.10.  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 

seran 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. 

3.2.11.  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 
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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. 

- 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. 

3.2.12.  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). 
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- 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 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. 

3.2.13.  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, …). 

3.2.14.  Construcció d’arquetes 
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- 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). 

3.3.  Pels mitjans auxiliars, maquinària i eines 

3.3.1.  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. 
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3.3.2.  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. 

3.3.3.  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. 

3.3.4.  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. 

- 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. 

3.3.5.  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. 
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- De no explotar 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, darrera 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. 

3.3.6.  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. 

3.3.7.  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. 
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- 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. 

3.3.8.  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. 

3.3.9.  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. 
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- 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. 

- 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. 

3.3.10.  Maquinària per a moviment de terres 

- 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. 
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- 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. 

- 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 enrere. 

- 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. 
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- 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: 

• Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 

• Nivell d’oli al càrter del motor. 

• Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 

• Control de l’estat del filtre de l’aire. 

• Estat i pressió dels neumàtics. 

• Funcionament dels frens. 

• 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. 

3.3.11. 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 emmagatzematge dels combustibles líquids es farà amb molta cura, 

col·locant la senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats per a cas 

d’incendi. 

3.3.12.  Dúmper - 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. 
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- 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. 

3.3.13.  Compressor 

- Se situarà en els llocs assenyalats a tal efecte en els plànols. La seva situació no s’ha de 

deixar a la improvisació. 

- 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 estaran 

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 línia 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. 

- 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. 

3.3.14.  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. 

3.3.15.  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. 
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- 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, mantenint-se 

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. 

- 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. 

3.3.16.  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’enrere. 
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- 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. 

3.4.  Per a la instal·lació elèctrica provisional d’obra 

3.4.1.  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. 

3.4.2.  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. 

- 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 panells 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. 
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• 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. 

3.5.  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 

adjudicatari, respectarà al seu Pla de Seguretat i Salut el nivell de prevenció dissenyat, encara i 
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la llibertat que se li atorga per a modificar-lo segons la conveniència dels seu propi sistema de 

construcció i d’organització. 

4. Serveis de prevenció 

4.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament en Seguretat i Salut amb la missió de 

prevenir riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs i assessorar al Cap i al 

Director de les Obres sobre les mesures de seguretat a adoptar. Així mateix, investigar les 

causes dels accidents ocorreguts per a modificar els condicionants que els produirien i per a 

evitar la seva repetició. 

4.2. Servei Mèdic 

L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

5. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i salut 

5.1. Vigilant de seguretat 

En compliment del article 171 amb referència al 167 de l’Ordenança Laboral de la Construcció, 

vidre i Ceràmica i l’Article 9è. De l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball 

s’anomenarà un Vigilant de Seguretat, amb la funció de vigilar les prescripcions contingudes en 

aquest Pla de Seguretat i Salut, junt a les contingudes en l’article 9è de l’Ordenança General de 

Seguretat i Salut en el Treball entre les que s’extreuen les següents: 

a) Promoure l’interès i cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut en el 

Treball. 

b) Comunicar al Cap d’Obra o a la Direcció Facultativa, les situacions de perill que puguin 

produir-se en qualsevol lloc de treball, proposant les mesures que a la seva raó hagin 

d’adoptar-se. 

c) Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, 

ferramenta, etc. I processos laboral en l’empresa, comunicant al Cap d’Orba 

l’existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors per tal de que 

siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

d) Prestar els primers auxilis als accidentats i procurar quan sigui necessari que rebin la 

immediata assistència sanitària que l’estat o situació dels mateixos pogués requerir. 

e) Per cada “Empresa Subcontractada” amb més de cinc treballadors, es designarà així 

mateix un Vigilant de Seguretat, que serà el representant vocal en el Comitè de 

Seguretat i Salut de l’obra. 
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5.2. Comitè de Seguretat 

En el moment en el que en l’obra s’arribi a un número igual o superior a vint treballadors, es 

procedirà a formar el Comitè de Seguretat de l’Obra, constituït per les persones i càrrecs 

descrits expressament en l’Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, que inclourà a 

representants de les diverses subcontractes. 

Aquest Comitè es reunirà periòdicament en funció de la perillositat dels talls i el 

desenvolupament de l’obra, però al menys de manera oficial una vegada al mes, mitjançant 

quantes reunions informals siguin convenients. 

El president del Comitè de Seguretat i Salut serà el Cap d’Obra. 

El tècnic de Seguretat i Salut de la Contracta figurarà com expert assessor en el Comitè de 

Seguretat i Salut de l’obra. 

El vigilant de Seguretat podrà ser el secretari del Comitè de Seguretat i Salut, però sempre 

estarà integrat a ell. 

Els locals exigibles al cas, seran elegits directament pels treballadors. 

Les empreses subcontractistes, presents en l’obra estaran representades per un vocal, en el 

Comitè de Seguretat i Salut de l’obra, durant el seu termini d’activitat. 

Les funcions i atribucions d’aquest Comitè seran les següents: 

a) Promoure la observança de les disposicions vigents per a la prevenció dels riscs 

professionals. 

b) Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establerts per 

als treballadors de l’obra per a conèixer les condicions relatives a l’ordre, neteja, 

ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscs que 

puguin afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que 

adverteixen a la Direcció de l’Obra, a la que es proposarà, en el seu cas, l’adopció de 

les mesures preventives necessàries, i qualsevol altres que consideri oportunes. 

c) Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l’obra, conforme al 

disposat en les disposicions vigents. 

d) Vetllar per l’eficaç organització de la lluita contra incendis en el sí de l’obra. 

e) Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l’empresa sobre els accidents de 

treball i malalties professionals que en ella es produeixin. 

f) Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïts en l’obra 

amb objecte d’evitar uns i altres, i en els casos greus i especials practicar les 

informacions corresponents, els resultats els donarà a conèixer el Director de l’Obra 

als representants dels treballadors i a la Delegació Provincial de Seguretat i Salut 

depenent del ministeri de Treball. 
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g) Cuidar de què tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de 

Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels mateixos en la pràctica i observació de 

les mesures preventives dels accidents de treball i malalties professionals. 

h) Cooperar en la realització i desenvolupament de programes i campanyes de Seguretat i 

Salut del treball en l’obra, d’acord amb les orientacions i directrius de l’I.N.S.H.T., i 

sospesar els resultats obtinguts en cada cas. 

i) Promoure l’ensenyança, divulgació i propaganda de la Seguretat i Salut mitjançant 

cursets i conferències al personal de l’obra, bé directament a través de institucions 

oficials o sindicals especialitzades, la col·locació de cartells i avisos de seguretat, i la 

celebració de concursos sobre temes i qüestions relatius a aquest ordre de matèries. 

j) Proposar la concessió de premis al personal que es distingeixi pel seu comportament, 

suggeriments o intervenció en actes meritoris, així com la imposició de sancions a què 

incompleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d’obligada observança en ell 

sí de l’Obra. 

k) El comitè es reunirà, all menys, mensualment i sempre que els convoqui el seu 

President per lliure iniciativa o a petició de tres o més dels seus components. 

• En la convocatòria es fixarà l’ordre de temes a tractar en la reunió. 

• El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà una Nota Informativa 

sobre la labor desenvolupada pels mateixos. 

l) Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins de les hores de treball 

i, cas de prolongar-se fora d’aquestes, s’abonarà sense recàrrec, o es retardarà, si és 

possible, l’entrada al treball en igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el 

descans del migdia. 

m) El Comitè de Seguretat i Salut de l’obra pot presentar degudament raonades, 

propostes alternatives a les solucions expressades en el Pla de Seguretat, segons el 

disposat en el R.D. 555/86. 

6. Instal·lacions mèdiques 

6.1. Farmaciola a obra 

Es disposarà d’una farmaciola portàtil d’urgència, situada ben visible en el local utilitzar per 

l’Encarregat d’Obra. El Vigilant de Seguretat serà l’encarregat del manteniment i reposició del 

contingut a la farmaciola, realitzant una inspecció setmanal i reposant el que falti, prèvia 

comunicació al Cap d’Obra. 

El contingut previst de la farmaciola és: 

• Aigua oxigenada 

• Alcohol de 96º 

• Tintura de iode 

• Mercurocrom 

• Amoníac 
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• Gassa estèril 

• Cotó hidròfil 

• Venes 

• Esparadrap 

• Antiespasmòdics i tònics cardíacs d’urgència 

• Torniquets 

• Bosses de goma per a aigua o gel 

• Guants esterilitzats 

• Xeringues de rebuig 

• Agulles per a injectables de rebuig 

• Termòmetre químic 

• Pinces 

• Tisores 

7. Accidents 

7.1. Actuació de socors en cas d’accident laboral 

S’assistirà de seguida les necessitats de cada accident a objecte d’evitar el progrés de les 

lesions o el seu agreujament. 

En cas de caiguda i abans de moure l’accidentat es detectarà en el possible si les lesions han 

pogut afectar a la columna vertebral per a prendre les màximes precaucions en el trasllat. 

A l’accidentat se’l mourà amb llitera per a garantir en el possible un correcte trasllat. 

En cas de gravetat manifesta, es demanarà una ambulància per la seva evacuació fins el centre 

assistencial. 

El centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà el que especifiqui l’empresa 

Constructora i Adjudicatària de les obres. 

Es disposarà en lloc visible per tots (oficina d’obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al 

que acudir en cas d’accident, la distància existent entre aquest i l’obra i l’itinerari més adequat 

per a fer cap al mateix. 

7.2. Actuacions administratives 

Els accidentats amb baixa originaran un comunicat oficial d’accidents que es presentarà a 

l’Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la data 

de l’accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més 

treballadors es comunicaran telegràficament o telefònicament a l’autoritat laboral en el 

termini de 24 hores a partir del sinistre. 
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És imprescindible conèixer el diagnòstic facultatiu abans de passades 24 hores del sinistre, bé 

sigui definitiu o reservat. 

Els accidents sense baixa es compilaran en la “fulla relació d’accidents de treball ocorreguts 

sense baixa mèdica” que serà presentada en la Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini 

dels 5 primers dies hàbils del mes següent. 

7.3. Reconeixements mèdics 

En l’oficina d’obra es tindran les dades facultatives o en el seu defecte, per causa d’operativitat 

ja que pot ser recomanable que quedin en poder del llicenciat en medicina que els realitzi, el 

lloc a on es trobin. 

Els subcontractistes compliran amb el requisit de la realització dels reconeixements mèdics 

previs i anuals, donant compte documental de la seva realització al Cap d’Obra. 

8. Instal·lacions d’higiene i benestar 

Es disposarà de vestidors, serveis higiènics i menjador per als operaris amb les següents 

característiques: 

• El vestuari estarà previst de bans o seients i d’armariets individuals, amb clau per a 

guardar la roba i el calçat. 

• Els serveis higiènics tindran un lavabo amb aigua corrent per cada 10 treballadors que 

disposarà d’un mirall de dimensions adequades. 

• Els serveis tindran assecadors d’aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest 

últim cas, recipients adequats per a dipositar les utilitzades. 

• Hi haurà lavabos amb descàrrega automàtica d’aigua corrent i paper de vàter.  

• Les portes impediran totalment la visibilitat des de l’exterior i seran previstes de 

tancament interior i d’un penjador. 

• S’instal·larà una dutxa d’aigua freda i calenta per cada deu treballadors. 

• Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes 

dotades de tancament interior. 

• Els terres, parets i sostres dels lavabos, dutxes i vestuaris seran continus, llisos i 

impermeables, realitzats de materials sintètics, preferiblement, en tons clars i aquests 

materials permetran el netejat amb líquids desinfectants o antisèptics amb la 

freqüència necessària. 

• Tots els elements (aixetes, desaigües...) estaran sempre en perfecte estat de 

funcionament. 

• Anàlogament, els pisos, parets i sostres de menjador, seran llisos i susceptibles de 

neteja fàcil, tindran una il·luminació, ventilació i temperatura adequades, i l’alçada 

mínima del sostre serà de 2,60 metres. 

• Els vestuaris i menjador disposaran de calefacció. 
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• El menjador disposarà de taules i seients amb respatller, calenta-menjars i un recipient 

amb tancament hermètic per a les escombraries. 

• Per a la neteja i conservació d’aquests locals  es disposarà d’un treballador amb la 

dedicació necessària.  

9. Pla de seguretat i salut 

En compliment de l’article 7 del Reial decret 1627/1997 del 24 d’octubre de 1997, cada 

contractista elaborarà un pla de seguretat i salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i 

salut als seus mitjans i mètodes d’execució. 

El pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, amb la finalitat que puguin presentar 

els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns. Cada pla haurà de ser aprovat 

abans de l’inici de les obres pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d’obra. 

El pla de seguretat i salut, juntament amb l’aprovació del coordinador, l’enviarà del 

contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat, amb la comunicació d’obertura 

de centre de treball, com es perceptiu. 

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes 

de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l’execució de l’obra o bé 

per variacions en el projecte d’execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic 

de seguretat i salut, requerirà l’aprovació del coordinador. 

10. Llibre de incidències 

A l’obra hi haurà un llibre d’incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase 

d’execució i a disposició de la direcció facultativa, l’autoritat laboral o el representant dels 

treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat 

de control de compliment. 

Aquest llibre constarà de fulls duplicats que es destinarà a: 

• Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província on es realitza l’obra. 

I es notificarà a: 

• Direcció d’Obra de la mateixa. 

• Contractista afectat i representants dels treballadors d’aquest. 

D’acord amb el Real Decret 1627/1997, assenyalat anteriorment podran fer anotacions en 

aquest llibre: 

• La Direcció d’Obra. 

• Els representants del Contractista. 
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• Els representants dels Subcontractistes. 

• Treballadors autònoms. 

• Els Tècnics dels Gabinets Provincials de Seguretat i Salut. 

• Els membres del Comitè de Seguretat. En el seu defecte, Els Vigilants de Seguretat i els 

representants dels treballadors. 

Únicament es podran fer anotacions relacionades amb la inobservança de les instruccions i 

recomanacions preventives recollides en el Pla de Seguretat i Salut. 

El Contractista enviarà en un termini de 24 hores la còpia al destinatari previst anteriorment. 

 

 

Barcelona, Octubre de 2012 

L’AUTORA DEL PROJECTE 

 
Sandra Mollet Torrella 

Enginyera de Camins, Canals i Ports 
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Projecte constructiu de l´EDAR de Vilaverd. Seguretat i salut

AMIDAMENTS Data: 26/09/12 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. VILAVERD
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb
visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

7 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

Euro
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AMIDAMENTS Data: 26/09/12 Pàg.: 2

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex sense costura
exterior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

14 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell rectificada adobada
al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. VILAVERD
Capítol 02  PROTECCIONS COL.LECTIVES

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 500,000 500,000

TOTAL AMIDAMENT 500,000

3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

Euro
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1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 60,000

6 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 100,000 100,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

7 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

8 HBBAC007 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 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

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 ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

11 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Euro
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. VILAVERD
Capítol 03  INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

1 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de
sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,
construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. VILAVERD
Capítol 04  INSTAL.LACIONS

1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 24,000 24,000

Euro



Projecte constructiu de l´EDAR de Vilaverd. Seguretat i salut

AMIDAMENTS Data: 26/09/12 Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 24,000

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 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

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

9 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. VILAVERD
Capítol 05  MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT. VILAVERD
Capítol 06  FORMACIÓ I REUNIONS OBLIGATÒRIES

Euro
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1 HQUB0001 Ut Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

2 HQUB0002 h Formació de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

Euro
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 €5,93uH1411111 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

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

 €9,63uH1422120 Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el
ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

P- 2

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

 €5,07uH1423230 Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de
PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN
175 i UNE-EN 169

P- 3

(CINC EUROS AMB SET CENTIMS)

 €8,15uH142AC60 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- 4

(VUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

 €14,94uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

P- 5

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

 €1,60uH1445003 Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140P- 6
(UN EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

 €1,23uH1452210 Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex
sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

P- 7

(UN EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

 €6,77uH1459630 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- 8

(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

 €22,92uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 9

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)

 €26,48uH1465376 Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell
rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347

P- 10

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

 €49,67uH1471101 Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb
corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE

P- 11

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €14,10uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 12
(CATORZE EUROS AMB DEU CENTIMS)

 €23,51uH147N000 Faixa de protecció dorslumbarP- 13
(VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

 €12,08uH1481131 Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriorsP- 14
(DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

 €18,12uH1485800 Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

P- 15

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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 €15,01uH1488580 Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN
348

P- 16

(QUINZE EUROS AMB UN CENTIMS)

 €6,09uH148E800 Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratgeP- 17
(SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)

 €23,06uH153A9F1 Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils
IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

P- 18

(VINT-I-TRES EUROS AMB SIS CENTIMS)

 €3,05mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs

P- 19

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

 €21,65uHBBA1511 Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

P- 20

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)

 €34,67uHBBAA005 Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb
cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29
cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 21

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €33,64uHBBAB115 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 ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 22

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)

 €24,90uHBBAC007 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 10 cm, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 23

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

 €31,02uHBBAF007 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

P- 24

(TRENTA-UN EUROS AMB DOS CENTIMS)

 €6,54mHBC1A081 Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 25
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

 €2,49mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 26
(DOS EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

 €102,12uHBC1EAJ1 Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

P- 27

(CENT DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

 €9,75mHBC1KJ00 Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòsP- 28
(NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €75,30uHG42439D Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic
de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 29

(SETANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

 €234,26uHG4243JM Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar
(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

P- 30

(DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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 €25,41uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

P- 31

(VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)

 €89,27uHGG54001 Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 32
(VUITANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

 €247,42mesHQU1531A 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- 33

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)

 €161,56mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

P- 34

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

 €14,79uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 35
(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

 €18,75uHQU27502 Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòsP- 36
(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

 €89,67uHQU2E001 Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 37
(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

 €54,88uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

P- 38

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

 €1,91uHQU2P001 Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 39
(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

 €186,14uHQU2QJ02 Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 40
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

 €114,45uHQUA1100 Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

P- 41

(CENT CATORZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)

 €35,25uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 42
(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

 €120,00UtHQUB0001 Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treballP- 43
(CENT VINT EUROS)

 €13,97hHQUB0002 Formació de seguretat i salut en el treballP- 44
(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

 €19,44hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacionsP- 45
(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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01.01.001 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

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.002 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb

muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el

ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9,63 €

B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 9,63000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.003 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

8,15 €

B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,15000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.004 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de

PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN

175 i UNE-EN 169

5,07 €

B1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer re 5,07000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.005 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons

UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.006 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60 €

B1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 1,60000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.007 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09 €

B148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge 6,09000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.008 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible, dit índex

sense costura exterior, i subjecció elàstica al canell

1,23 €

B1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors de la mà de pell flexible 1,23000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.009 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

6,77 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga lla 6,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.010 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents

a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola

antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons

UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

22,92 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, 22,92000 €
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Altres conceptes 0,00000 €

01.01.011 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.012 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN

348

15,01 €

B1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 15,01000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.013 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb

corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,

homologat segons CE

49,67 €

B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 49,67000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.014 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, de pell

rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de

despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i

sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,

UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

26,48 €

B1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la humitat, 26,48000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.015 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10 €

B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,10000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.016 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51 €

B147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 23,51000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.01.017 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons

UNE-EN 471

18,12 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.02.001 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i

perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

23,06 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,37500 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,28000 €

Altres conceptes 6,40500 €

01.02.002 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de

4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de

formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

Altres conceptes 1,95500 €
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01.02.003 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,

fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

21,65 €

BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €

B0A41000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC 0,13200 €

Altres conceptes 2,91800 €

01.02.004 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 6,54 €

BBC1A000 m Cinta d'abalisament reflectora 5,20000 €

Altres conceptes 1,34000 €

01.02.005 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 2,49 €

BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,08000 €

Altres conceptes 2,41000 €

01.02.006 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb el desmuntatge inclòs 9,75 €

BBC1KJ04 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària, per a 4 usos 8,54800 €

Altres conceptes 1,20200 €

01.02.007 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i amb el

desmuntatge inclòs

102,12 €

BBC1EAJ0 u Garlanda d'abalisament lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb energia de b 72,24000 €

Altres conceptes 29,88000 €

01.02.008 HBBAC007 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 10 cm, per ser vista fins

3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

24,90 €

BBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictog 5,46000 €

Altres conceptes 19,44000 €

01.02.009 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular

amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre

29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge

inclòs

34,67 €

BBBAD015 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa de prohibició, amb 9,07000 €

BBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma c 6,16000 €

Altres conceptes 19,44000 €

01.02.010 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 ser vista fins 12 m,

fixada i amb el desmuntatge inclòs

33,64 €

BBBAD025 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligació, amb el 8,04000 €

BBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 6,16000 €

Altres conceptes 19,44000 €

01.02.011 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular

amb el cantell negre, costat major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m

de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

31,02 €

BBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma tri 2,51000 €

BBBAD007 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'advertència, am 9,07000 €
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Altres conceptes 19,44000 €

01.03.001 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar

(4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

234,26 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A d'intensitat nominal, t 213,44000 €

Altres conceptes 20,49000 €

01.03.002 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm

de llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

25,41 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,03000 €

Altres conceptes 10,45000 €

01.03.003 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,27 €

BGG54000 u Transformador de seguretat de 24 V 66,84000 €

Altres conceptes 22,43000 €

01.03.004 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),

de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2

mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs

75,30 €

BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,33000 €

BG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 61,00000 €

Altres conceptes 13,97000 €

01.04.001 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,79 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 €

Altres conceptes 2,96250 €

01.04.002 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,75 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,84500 €

Altres conceptes 6,90500 €

01.04.003 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Altres conceptes 1,02000 €

01.04.004 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €

01.04.005 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge

inclòs

54,88 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Altres conceptes 1,97000 €

01.04.006 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

247,42 €
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BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 247,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.04.007 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

161,56 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.04.008 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €

Altres conceptes 0,99000 €

01.04.009 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 186,14 €

BQU2QJ00 u Pica per a rentar plats amb aixeta i amb desguàs 177,00000 €

Altres conceptes 9,14000 €

01.05.001 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.05.002 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el

treball

114,45 €

BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 114,45000 €

Altres conceptes 0,00000 €

01.06.001 HQUB0001 Ut Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball 120,00 €

Sense descomposició 120,00000 €

01.06.002 HQUB0002 h Formació de seguretat i salut en el treball 13,97 €

Sense descomposició 13,97000 €
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OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. VILAVERD01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

12,0005,93 71,16

2 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables
sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal, amb
visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats,
el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 2)

12,0009,63 115,56

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 - 4)

3,0008,15 24,45

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 3)

3,0005,07 15,21

5 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 - 5)

8,00014,94 119,52

6 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 6)

12,0001,60 19,20

7 H148E800 u Parell de polaines per a soldador, elaborat amb serratge (P - 17) 4,0006,09 24,36

8 H1452210 u Parella de guants de tacte per a ús general, amb palmell i dors
de la mà de pell flexible, dit índex sense costura exterior, i
subjecció elàstica al canell (P - 7)

4,0001,23 4,92

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 - 8)

4,0006,77 27,08

10 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)

12,00022,92 275,04

11 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 14)

12,00012,08 144,96

12 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 16)

4,00015,01 60,04

13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de
polièster i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada
de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada,
homologat segons CE (P - 11)

6,00049,67 298,02

14 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de
despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 10)

3,00026,48 79,44

15 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 12) 3,00014,10 42,30

16 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 13) 4,00023,51 94,04

Euro
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17 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 15)

12,00018,12 217,44

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.632,74

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. VILAVERD01

CAPÍTOL PROTECCIONS COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

4,00023,06 92,24

2 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 19)

500,0003,05 1.525,00

3 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)

5,00021,65 108,25

4 HBC1A081 m Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

100,0006,54 654,00

5 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 26)

60,0002,49 149,40

6 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl.lica de 2,5 m de llargària i 1 m d´alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 28)

100,0009,75 975,00

7 HBC1EAJ1 u Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 làmpades, amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

20,000102,12 2.042,40

8 HBBAC007 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 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

4,00024,90 99,60

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 ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

5,00034,67 173,35

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 ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 22)

3,00033,64 100,92

11 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

4,00031,02 124,08

CAPÍTOLTOTAL 01.02 6.044,24

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. VILAVERD01

CAPÍTOL INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HG4243JM u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 100 A
d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 30)

1,000234,26 234,26

Euro
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2 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

3,00025,41 76,23

3 HGG54001 u Transformador de seguretat de 24 V, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

2,00089,27 178,54

4 HG42439D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 29)

1,00075,30 75,30

CAPÍTOLTOTAL 01.03 564,33

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. VILAVERD01

CAPÍTOL INSTAL.LACIONS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 35)

2,00014,79 29,58

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 36)

1,00018,75 18,75

3 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

1,00089,67 89,67

4 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 45) 24,00019,44 466,56

5 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

1,00054,88 54,88

6 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 - 33)

6,000247,42 1.484,52

7 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 34)

6,000161,56 969,36

8 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 39)

6,0001,91 11,46

9 HQU2QJ02 u Pica per a rentar plats amb desguàs i aixeta, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 40)

0,000186,14 0,00

CAPÍTOLTOTAL 01.04 3.124,78

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. VILAVERD01

CAPÍTOL MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 42) 12,00035,25 423,00

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 41)

1,000114,45 114,45

Euro
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CAPÍTOLTOTAL 01.05 537,45

OBRA PRESSUPOST  SEGURETAT I SALUT. VILAVERD01

CAPÍTOL FORMACIÓ I REUNIONS OBLIGATÒRIES06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUB0001 Ut Reunió mensual del comité de seguretat i salut en el treball (P -
43)

8,000120,00 960,00

2 HQUB0002 h Formació de seguretat i salut en el treball (P - 44) 12,00013,97 167,64

CAPÍTOLTOTAL 01.06 1.127,64

Euro
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NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Proteccions individuals 1.632,74

Capítol 01.02  Proteccions col.lectives 6.044,24

Capítol 01.03  Instal.lacions elèctriques 564,33

Capítol 01.04  Instal.lacions 3.124,78

Capítol 01.05  Medicina preventiva i primers auxilis 537,45

Capítol 01.06  Formació i reunions obligatòries 1.127,64

Obra 01 Pressupost Seguretat i salut. Vilaverd 13.031,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

13.031,18

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost Seguretat i salut. Vilaverd 13.031,18

13.031,18

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 13.031,18

13 % Despeses generals SOBRE 13.031,18...................................................................... 1.694,05

6 % Benefici industrial SOBRE 13.031,18.......................................................................... 781,87

Subtotal 15.507,10

21 % IVA SOBRE 15.507,10............................................................................................... 3.256,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 18.763,59

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DIVUIT MIL SET-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS )
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1. Introducció i objectius 

S’annexen a continuació les fotografies realitzades a la zona d’actuació, sent un suport visual 

per a facilitar la comprensió de les característiques de la zona objecte d’estudi.  

2. Reportatge fotogràfic 

 

 

Fotografia 1. Vista aèria del municipi de Vilaverd 
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Fotografia 2. Vista aèria del centre urbà de Vilaverd 

 

 

Fotografia 3. Vista aèria del casc antic de Vilaverd 
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Fotografia 4. Carrer de Baix, entrada a Vilaverd. 

 

 

Fotografia 5. Carrer de l’Església 
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Fotografia 6. Carrer de l’Església 

 

 

Fotografia 7. Camí asfaltat d’accés a la parcel.la on es construirà la nova estació depuradora 
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Fotografia 8. Camí asfaltat d’accés a la parcel.la on es construirà la nova estació depuradora 

 

 

Fotografia 9. Parcel.la d’ubicació de l’EDAR 
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Fotografia 10. Estat actual del riu Francolí pel seu pas per Vilaverd 

 

 

Fotografia 11. Estat actual del riu Francolí aigües avall del punt d’abocament 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

 

PRESSUPOST ESTIMATIU D’EXECUCIÓ MATERIAL    640.774,22 

 13% Despeses Generals      83.300,65 

 6% Benefici Industrial      38.446,45 

SUMA PARCIAL        762.521,32 

 21% IVA sobre 762.521,32     160.129,48 

PRESSUPOST ESTIMATIU D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA  922.650,80 

Expropiacions, Servitud de pas i Ocupacions Temporals       6.678,70  

       

PRESSUPOST TOTAL PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  929329,50 

 

Aquest pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de 

NOU-CENTS VINT-I-NOU MIL TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS 

 

 


