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1. INTRODUCCIÓ 

El present projecte denominat “Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli 

urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)” s’emmarca a la població de Llavorsí, situada a la 

confluència entre els rius Noguera Pallaresa i Noguera de Cardós, al Pallars Sobirà. 

En aquesta població es preveu una actuació en el Pla de Sanejament d’Aigües 

Residuals Urbanes 2002 (PSARU 2002), en la seva revisió del 2005, per a tractar les 

aigües residuals. 

 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

La finalitat de les obres i treballs objecte del present projecte és la construcció dels 

col·lectors en alta i l’estació depuradora d’aigües residuals E.D.A.R. de Llavorsí. 

Les obres incloses en el present projecte s’anomenaran amb el nom genèric de 

“Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)”, 

que  figura en tots el plànols i documents que constitueixen aquest document. 

 

3. ESTAT ACTUAL DEL SANEJAMENT 

Actualment, la totalitat de les aigües residuals del nucli urbà de Llavorsí aboquen en un 

punt situat al marge dret del riu Noguera Pallaresa, a uns 105 m aigües avall del pont 

de la carretera C-13 que creua l’esmentat riu.  

Les aigües residuals s’uneixen a la plaça Domingo i des d’aquí són conduïdes fins al 

riu passant per sota d’una vivenda privada. En el present projecte es partirà des del 

pou de registre existent, al qual conflueixen totes les aigües residuals del nucli urbà, i 

es conduiran les aigües residuals fins un bombament, que se situarà sota la mateixa 

plaça, per tal d’impulsar les aigües residuals fins la parcel·la de l’EDAR. 

La xarxa de clavegueram de Llavorsí és unitària. 

 

4. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

L’estació de bombament i una part dels col·lectors en alta se situen dins del nucli de 

Llavorsí, al marge dret del riu Noguera Pallaresa, mentre que la resta dels col·lectors i 

l’EDAR es situen al marge esquerre del riu. Concretament la ubicació de l’EDAR es 

realitza al sud del nucli de Llavorsí, partint de la cruïlla de la carretera C-13 amb el 

camí de la Colomina i seguint uns 440 m per l’esmentat camí s’arriba a l’emplaçament 
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del nou accés i EDAR de Llavorsí.  

 

5.  DADES BÀSIQUES DE PARTIDA 

 
5.1  Àmbit i població  

 
L’EDAR es projecta per tractar l’aigua residual del nucli de Llavorsí, situat al municipi 

del mateix nom, en la comarca del Pallars Sobirà, a una altitud mitjana de 820 m sobre 

el nivell del mar. 

 
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, la població fixa de Llavorsí és de 373 

habitants, presentant una població flotant de cap de setmana i estiu de manera que la 

població punta pot arribar a ser d’aproximadament 800 habitants. Es preveu que a 

l’any horitzó 2037 es pugui assolir una població punta de 1.500 habitants. 

Per tant, el disseny de les instal·lacions de bombament i col·lectors en alta seran per a 

la població futura estimada de 1.500 habitants, però el disseny de les instal·lacions de 

l’EDAR seran per la població punta actual de 800 habitants, deixant espai per una 

futura ampliació de fins a 1.600 habitants en cas que sigui necessari. 

Per al càlcul de cabal es considera una dotació de 200 litres/habitant·dia. 

 

5.2 Característiques de les aigües residuals 

Degut a que no es disposa de dades sobre la qualitat de les aigües residuals del 

municipi, s’ha optat per prendre els valors habituals recomanats en la Directiva del 

Consell de les Comunitats Europees. 

• DBO5 : 300 mgO2/l 

• MES: 450 mg/l 

 

5.3 Definició de cabals 

 
Per tal d’aclarir la terminologia utilitzada al present Projecte, es procedeix a definir els 

diversos tipus de cabals considerats. 

 

• Cabal mig diari: 

Cabal mig al llarg d’un dia amb població punta, expressat en m3/dia 

�� = �����	
ó	���� · 0,2
��

ℎ�� · �
�
 



Memòria  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

6 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

• Cabal mig horari: 

Cabal mig en una hora amb població punta, expressat en m3/h 

�� =
��

24
 

 

• Cabal punta de pretractament: 

Cabal màxim que pot tractar el pretractament anterior a l’entrada a 

l’EDAR, expressat en m3/h. 

 
��	���� = 5 · 	�� 

 
 

• Cabal punta de tractament biològic: 

Cabal màxim que pot tractar el reactor biològic, expressat en m3/h. 

S’escull un coeficient de 2. 

��	 !" = 2 · �� 

 

5.3.1 Cabal per al dimensionament de l’EDAR 

 

Paràmetres Població fixa Població punta 

Població 400 hab 800 hab 

#$ 80 m3/dia 160 m3/dia 

#% 3,33 m3/h 6,67 m3/h 

#&	&'() 16,67 m3/h 33,33 m3/h 

#&	*+, 6,67 m3/h 13,33 m3/h 

 

 

5.3.2 Cabal per al dimensionament de l’estació de b ombament i col·lectors 

 

Paràmetres Població fixa Població punta 

Població 650 hab 1500 hab 

#$ 130 m3/dia 300 m3/dia 

#% 5,42 m3/h 12,5 m3/h 

#&	&'() 27,08 m3/h 62,5 m3/h 
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#&	*+, 10,83 m3/h 25 m3/h 

 

 

5.4  Cabals admissibles a les diverses etapes del t ractament 

A partir de les dades anteriors, els cabals admesos en cada etapa del tractament són 

els següents: 

• Pretractament: 

Cabal punta de disseny: 33,33 m3/h 

 

• Reactor biològic: 

Cabal punta de disseny biològic: 13,33 m3/h 

 

El cabal en excés sobre el cabal punta del pretractament serà evacuat al riu Noguera 

Pallaresa a través de d’una conducció de DN400mm.  

Els cabals superiors a dues vegades el cabal mig (cabal punta biològic) no es tractaran 

biològicament sobreeixint-se en un by-pass, posterior al desbast de sòlids fins i previ a 

l’entrada al reactor biològic. 

 

6. RESULTATS A OBTENIR 

Les instal·lacions proposades i tots el elements necessaris tindran capacitat per 

aconseguir de forma continuada i permanent uns rendiments d’eliminació adequats 

segons la Directiva del Consell de les Comunitats Europees. 

 

PARÀMETRES ENTRADA SORTIDA RENDIMENT 

DBO5 300 mgO2/l 25 mgO2/l 91,67% 

MES 450 mg/l 35 mg/l 92,22% 

DQO --- 125 mg/l --- 

 

 

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

S’ha optat per la col·locació d’un sistema discontinu de depuració (SBR), facilitant així 
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el manteniment del conjunt de les instal·lacions i simplificant una possible ampliació 

futura de la instal·lació, en cas que fos necessari, com s’ha previst en el present 

projecte arribant a doblar la capacitat del cabal depurat. 

Aquest sistema també presenta avantatges respecte als altres mètodes com: 

• Millor eficàcia i versatilitat de funcionament. 

• Capacitat per absorbir puntes de cabal i càrrega 

• Facilitat de muntatge 

• Menor impacte visual, ocupant un espai molt reduït pel volum d’aigua tractada, 

amb opció de soterrament com s’ha previst. 

Pel que respecta a la ubicació de la planta, aquesta s’ha situat en un indret elevat, on 

queda desafectada per la inundabilitat del riu Noguera Pallaresa i per les distàncies 

mínimes de 25 metres a respectar amb la carretera C-13, alhora que queda fora de la 

visibilitat de la població i no hi ha risc de generació de males olors ni sorolls sobre 

aquesta. 

El bombament de les aigües residuals es realitzarà amb la mínima afecció possible al 

riu, aprofitant el creuament que fa la carretera C-13 per damunt seu i seguint la via fins 

al punt més proper a la ubicació de l’estació depuradora. En aquest indret es creuarà 

per sota la carretera i s’enfilarà fins a la parcel·la de l’EDAR, creuant en fins a 3 

ocasions el camí de la Colomina. 
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8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

L’actuació objecte d’aquest projecte és la construcció dels col·lectors en alta i la planta 

de depuració d’aigües residuals de Llavorsí (Pallars Sobirà), que tractarà les aigües 

residuals del nucli de Llavorsí. 

 

8.1 Col·lectors en alta 

8.1.1 Estació de bombament 

Per tal de conduir l’aigua residual a l’EDAR es fa necessari l’execució d’una impulsió, 

atès que la ubicació de la planta es troba a una cota superior a 45 metres del nivell del 

nucli. El punt baix de la xarxa de clavegueram es troba en la plaça Domingo, on 

conflueixen els col·lectors i on és previst l’emplaçament del bombament.  

L’estació de bombament estarà constituïda per una arqueta compartimentada de tres 

recintes i de dimensions exteriors en planta de 5,60 m x 2,60 m. Realitzada amb 

formigó tipus HA-30/P/20/IV+Qb i l’acer en barres corrugades tipus B500S.  

El primer recinte, correspondrà al pou de gruixuts, amb unes dimensions interiors de   

2 x 1,5 m i 2,8 m d’alçada, a l’entrada del qual es disposarà d’una reixa tipus gàbia 

amb una separació de barrots de 3 cm, que farà les funcions de retenció de plàstics i 

sòlids gruixuts. Des de l’entrada de l’aigua residual i fins la solera de l’arqueta es 

deixarà una alçada de 1 a 1,25 m de resguard per a l’acumulació de sorres i graves. A 

la solera del pou es faran pendents perimetrals per tal d’evitar l’acumulació de residus 

a les cantonades. S’haurà de preveure l’extracció de la cistella mitjançant un polispast 

manual extraïble.  

El segon recinte, correspondrà a la cambra de bombament, amb unes dimensions 

interiors de 2 x 2 m i 2,8 m d’alçada i estarà comunicat amb el pou de gruixuts. 

Disposarà d’un sobreeixidor de seguretat per a que en cas d’aturada o fallida de les 

bombes l’aigua pugui desguassar al riu Noguera Pallaresa, per això s’ha previst una 

canonada de polietilè de doble paret de DN400 mm des del bombament fins al riu. Es 

preveu la instal·lació de dues bombes (1+1r) amb capacitat unitària per impulsar 12,5 

m3/h a 63 m.c.a. 

El tercer recinte correspondrà a una arqueta de vàlvules, amb unes dimensions 

interiors de 2,2 x 1 m, on s’instal·laran les vàlvules antiretorn i de tancament 

corresponents a cada impulsió, així com una vàlvula de desguàs per al buidatge de les 

canonades d’impulsió i un manòmetre. 
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Les tapes dels recintes seran estanques per evitar males olors i resistents al trànsit 

pesat. 

 

8.1.2 Tram impulsió 

Per tal de disposar d’una conducció de reserva per a una possible futura ampliació, el 

tram d’impulsió estarà constituït per dues canonades de PEAD de DN90 mm en una 

longitud total de 490 m des de la sortida de l’estació de bombament fins l’arribada a la 

parcel·la de l’EDAR. 

Cal destacar els següents trams: 

• Tram pK 0+060 al pK 0+094: en aquest tram les canonades es penjaran pel 

pont de la carretera C-13 que creua el riu Noguera Pallaresa. Se substituirà 

l’estructura que actualment ja suporta altres serveis per una de nova que 

suporti les canonades existents i les noves. Les conduccions es protegiran amb 

passa-tubs metàl·lics i aïllament per evitar les gelades.  

• Tram pK 0+094 al pK 0+330: aquest tram va paral·lel a la carretera C-13 i des 

del pK 0+165 al pK 0+312 les conduccions aniran per sota una vorera existent. 

• Tram pK 0+328 al pK 0+345: clavament mitjançant perforació horitzontal per 

creuar la carretera C-13. Des del pK 328 fins la parcel·la de l’EDAR la rasa serà 

comuna amb la canonada de sortida d’aigua de l’EDAR de PEDC DN400mm. 

Així, el diàmetre del clavament està previst fer-lo amb tub metàl·lic de 700mm 

de diàmetre amb suficient capacitat per encabir-hi les dues conduccions de la 

impulsió (DN90mm) i el tub de desguàs de l’EDA (DN400mm). 

 

8.1.3 Tram gravetat 

El trams de gravetat estan constituït per les següents canonades: 

• Canonada PEDC DN400 mm de 12 m de longitud des del pou de registre de 

plaça Domingo fins al pou de gruixuts. 

• Canonada PEDC DN400 mm de 15 m de longitud per a l’aigua sobreeixida des 

del pou de bombament. 

• Canonada PEDC DN400 mm de 195 m de longitud per a la sortida de l’aigua 

de l’EDAR fins al punt d’abocament al riu Noguera Pallaresa. 
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8.2 Estació depuradora 

8.2.1 Desbast de sòlids fins 

L’aigua residual a la planta arriba impulsada mitjançant dues canonades de PEAD de 

DN90 mm que es connecten en un sol col·lector just abans d’entrar al desbast de 

sòlids fins. 

El desbast de sòlids fins està constituït per un rototamís amb capacitat per tractar fins 

a 40 m3/h, amb una llum de pas de malla de 1,5 mm, de longitud 825 mm i diàmetre 

del cilindre de 400 mm. Els sòlids es depositaran en un cargol transportador-

compactador de 1.100 mm de longitud de canal, diàmetre de la rosca helicoïdal de 160 

mm i amb una capacitat de transport de sòlids entre 0,75 i 1,5 m3/h. Els equips estaran 

col·locats damunt uns suports de formigó d’1m d’alçada, i els sòlids compactats 

s’abocaran en un contenidor de 120 litres.  

La instal·lació de conduccions i valvuleria del desbast de sòlids fins serà tal que es 

permetrà by-passar del reactor biològic l’aigua pretractada mitjançant una canonada 

de PEDC de DN250mm. 

El rototamís disposa d’un sobreeixidor que estarà connectat a la línia de by-pass de la 

planta mitjançant una canonada de PEDC DN250mm. 

Es projecta una petita edificació per protegir de la intempèrie els equips de desbast de 

sòlids fins i quadre elèctric. En la sala de desbast hi arribarà l’escomesa d’aigua 

potable de la xarxa municipal i s’hi instal·larà una pica tipus industrial. És necessari 

realitzar una connexió de l’aigua potable al rototamís per poder fer el rentat automàtic 

de l’equip. 

Les dimensions exteriors de l’edifici seran de 4,9 m x 2,3 m. La sala de desbast tindrà 

unes dimensions de 3,60 m x 1,8 m i serà amb accés obert. El recinte on s’ubicaran 

els quadres tindrà unes dimensions interiors de 1,60 m x 0,55 m i l’accés es realitzarà 

mitjançant una porta de 1,60 m d’amplada i 2,0 m d’alçada. 

La coberta serà amb acabat de pissarra i es projecta amb un únic pendent del 35%. Es 

preveu una vorera de formigó de 0,9 m d’amplada al voltant de l’edificació. L’alçada de 

l’edifici en el punt mig és de 2,9 m. 

La fonamentació de l’edifici estarà constituïda per una llosa armada de dimensions de 

4,60 m x 2,60 m de gruix 0,30 m. Aquesta sabata es recolzarà en una capa de 10cm 

de formigó de neteja i una capa de 20 cm de graves. El formigó serà HA-

30/P/20/IV+Qb i l’acer en barres corrugades B500S. 
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8.2.2 Reactor biològic 

Per tal de facilitar el transport dels dipòsits, es projecten dos reactors biològics amb 

capacitat per tractar 400 habitants equivalents cadascun, amb un cabal mig diari unitari 

de 80 m3/dia (total 160 m3/dia). A més, la inclusió de dos dipòsits aporta versatilitat a 

l’explotació de la planta, ja què en temporada baixa només cal que funcioni un sol 

dipòsit, mentre que en temporada alta poden funcionar els dos alhora. 

Prèviament a l’entrada als reactors biològics es realitzarà una arqueta de repartiment, 

equipada amb dues comportes manuals. En aquesta arqueta s’hi inclourà un by-pass 

de seguretat pel possible sobreeiximent en cas de fallida de la bomba d’extracció dels 

reactors. Així, s’ha projectat una canonada de PEDC de DN250 mm connectada a la 

xarxa de by-pass de la planta. Les dimensions interiors de l’arqueta seran de 1,8 m x 1 

m i 0,8 m d’alçada i es realitzarà amb formigó tipus HA-30/P/20/IV+Qb i l’acer en 

barres corrugades tipus B500S.  

Cada reactor biològic consisteix en un sistema d’equip compacte de depuració dins 

d’un dipòsit d’acer, d’instal·lació soterrada i de les següents característiques: 

• Volum total unitari 80 m3 

• 10 m de llarg x 3,5 m  de diàmetre 

• Volum sedimentació = 33 m3 

• Volum d’aeració necessari per a la depuració = 62,5 m3 

• Temps de retenció en oxidació = 13,5 hores/dia 

• nº d’ejectors = 2 ut   

• nº de cicles/dia = 3 

En aquests tancs es realitzaran les operacions d’aeració i decantació, que es repetiran 

cíclicament a l’interior del mateix dipòsit. Cap decantació ni evacuació de l’aigua es 

realitzarà durant l’entrada de cabals punta. A continuació es descriu el funcionament 

del procés: 

1) Entrada d’aigua: L’afluent, procedent del desbast de sòlids fins, arriba a la 

canonada d’entrada del bioreactor. El risc de pertorbació en el cas que les 

aigües arribin durant els períodes de decantació o d’evacuació és pràcticament 

nul. Aquests períodes són els que s’ajusten en hores de cabal baix (a les 2:00 

h, 9:30 h i 15:30 h). 
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2) Aeració: L’aigua és airejada per un dispositiu d’insuflació d’aire amb bombolles 

de tamany petit i mitjà, assegurant el creixement i vida dels microorganismes 

necessaris pel tractament biològic. L’aire insuflat està produït per uns airejadors 

comandats per un rellotge programador de contacte. Aquest programador posa 

en marxa els equips d’aireació durant un temps AT. En aquest període no hi ha 

cap evacuació de l’aigua. El temps de funcionament diari serà de 13,5 hores. 

 

3) Decantació: Transcorregut el temps AT l’airejador s’atura durant un temps DT i 

el conjunt del dipòsit es comporta com un decantador. En aquest període de 

temps tampoc es produeix cap evacuació. El temps de decantació diari, 

calculat pel cabal de disseny de la planta, és de 9,56  hores. 

 

4) Evacuació: Al finalitzar el temps de decantació, un grup electrobomba es posa 

en funcionament durant un temps ET. El volum evacuat representa les 

arribades a la depuradora durant els tres períodes que són AT, DT i ET. El 

temps de funcionament diari, calculat pel cabal de disseny de la planta, és de 

0,94 hores. 

 

L’equip serà registrable amb 2 boques d’accés per garantir el manteniment i 

l’adequada ventilació dels ejectors d’aire. 

Els reactors es recolzaran en una llosa de formigó de dimensions 11m x 9m i 25 cm de 

gruix i es realitzarà amb formigó tipus HA-30/P/20/IV+Qb i l’acer en barres corrugades 

tipus B500S. Per accedir als ejectors es realitzaran arquetes de dimensions interiors 

1,5 x 1,5 m amb una tapa de ventilació. 

 

8.2.3 Mesura de cabal i sortida d’aigua tractada 

Posteriorment al reactor biològic i prèviament a la sortida de l’afluent es realitzarà la 

mesura de cabal amb un cabalímetre electromagnètic. Per a un funcionament òptim, el 

cabalímetre s’haurà d’instal·lar en situació de continua càrrega.  

Es realitzarà una única arqueta de dimensions exteriors 3,9 m x 1,4 m i 1 m d’alçada, 

amb un primer compartiment de dimensions interiors 1,8 m x 1 m on s’hi ubicarà la 

vàlvula antiretorn de la impulsió de l’aigua de sortida i el cabalímetre de sortida. En 

aquest compartiment també es preveu la inclusió d’un by-pass de l’arqueta de sortida 
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d’aigua. El segon compartiment de 1,5m x 1 m correspondrà a l’arqueta de sortida 

d’aigua tractada, on s’hi farà la presa de mostres. 

L’efluent es connectarà al mateix pou de registre on estaran connectats tots els by-

passos de l’EDAR. A partir d’aquest pou es col·locarà una conducció de PEDC de 400 

mm de diàmetre fins al punt d’abocament al riu Noguera Pallaresa. 

 

8.2.4 Línia de fangs 

No s’ha previst cap tractament de fangs degut a la baixa generació d’aquests que es 

preveu, per tant únicament es procedirà a una purga periòdica. Amb les dades de 

cabal i càrregues de disseny es preveu un buidat trimestral d’uns 18,8 m3 per a cada 

tanc, els quals seran extrets mitjançant un camió cisterna, amb l’ajut d’un tub 

d’aspiració  i durant el període de decantació. 

 

8.2.5 Formació de la plataforma i urbanització 

Es preveu el nivellament de la plataforma de l’EDAR fins la cota 843,50 metres. 

El ferm de la planta estarà constituït per una capa de tot-u artificial de 35 cm de gruix i 

es realitzarà un vial amb una capa de mescla bituminosa en calent tipus D-12 B60/70 

de 5 cm de gruix. 

El tancament de la planta es realitzarà mitjançant una tanca galvanitzada plastificada 

de color verd amb una longitud total d’uns 109 m. La porta d’accés a la planta serà 

metàl·lica i tindrà una amplada total de 5 m. 

La parcel·la de l’EDAR ocupa una superfície de 1.042 m2. 

 

8.2.6 Camí d’accés 

Per accedir a la parcel·la de l’EDAR cal desviar-se pel camí de la Colomina des de la 

carretera C-13 i recórrer uns 440 metres. En aquest punt es realitza un camí d’accés 

per accedir a la finca on es contrueix l’EDAR. Aquest nou accés tindrà una longitud 

total de 56 metres i 5 metres d’amplada. El ferm estarà constituït per una capa de tot-ú 

artificial de 35 cm de gruix i una capa de mescla bituminosa en calent tipus D-12 de 5 

cm de gruix. 
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8.2.7 Instal·lació elèctrica en baixa tensió 

La instal·lació elèctrica en baixa tensió, tindrà per origen un quadre general de mesura 

i protecció que s’instal·larà a l’entrada de l’EDAR, des d’on s’alimentarà el quadre de 

protecció i comandament instal·lat dins l’edifici del pretractament. 

Tots el circuits aniran protegits al seu origen per interruptors automàtics diferencials i 

interruptors automàtics magnetotèrmics, de la intensitat nominal corresponent. Els 

equips estaran connectats a la xarxa de terra equipotencial amb un valor recomanable 

inferior als 10 Ω. Es disposarà d’una protecció general contra descàrregues 

atmosfèriques de parallamps amb dispositiu de cebat, el qual s’unirà a terra 

directament i també a la xarxa equipotencial segons norma UNE 21.186. 

La instal·lació d’enllumenat de l’interior de la caseta disposarà d’un equip autònom 

d’enllumenat d’emergència. 

Es disposarà d’una instal·lació d’enllumenat exterior, d’encesa automàtica amb cèl·lula 

fotoelèctrica i rellotge astronòmic, a base de punts de llum de vapor de sodi d’alta 

pressió instal·lats sobre columna de 3 metres d’alçada. 

 

8.2.8 Escomesa d’aigua potable 

Es preveu fer una connexió amb la xarxa d’aigua existent a una masia propera, situada 

a 61 m seguint el camí de la Colomina des del seu punt de trobada amb el nou camí 

d’accés a la parecel·la de l’EDAR. Es col·locarà una canonada de PEAD de DN32mm 

seguint el traçat de l’esmentat camí, realitzant una arqueta de connexió per a la 

valvuleria i col·locació d’un comptador. 

 

8.2.9 Escomesa elèctrica 

La connexió de l’escomesa elèctrica es realitzarà en una línia situada al marge 

esquerre del camí de la Colomina uns 60 metres abans d’arribar a la cruïlla d’aquest 

amb el nou camí d’accés a l’EDAR. 

 

8.2.10 Punt de restitució de l’aigua tractada 

La restitució d’aigua tractada es realitzarà en el riu Noguera Pallaresa, en el punt de 

coordenades X= 353.156;  Y= 4.706.256;  Z= 795,50. 
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8.2.11 Característiques del terreny 

A la zona d’estudi es distingeixen les següents unitats geològiques: 

1) Nivell superficial: Materials al·luvials, llims i argiles en els primers 20-40 cm 

de profunditat per sota de la vegetació existent. 

2) Nivell de llims i graves: La capa inferior a l’anterior està formada per 

alternança centimètrica de gresos (pissarres i esquistos) i lutites.  

3) Nivell de pissarres: A certa profunditat, aproximadament a partir dels 3-5 m 

pot aparèixer la capa de la roca principal, pissarres i esquistos, amb una bona 

resistència. 

Les dues primeres capes no presentaren cap problema d’excavabilitat i es podran 

treballar amb retroexcavadora convencional. En cas de trobar-se el nivell de pissarres 

seria necessari la utilització de maquinària més energètica i fins i tot l’ús d’explosius. 

Referent a l’estabilitat de talussos, la possible presència del nivell freàtic en talussos 

elevats (més de 3-4 m) fa que sigui recomanable assegurar l’estabilitat d’aquests amb 

un pendent no major de 1H : 1V. Per a talussos de terraplè serà necessari augmentar 

aquest pendent fins a una relació 3H : 2V. 

En els reblerts dels elements localitzats es podran utilitzar els materials de l’excavació 

de l’obra tenint cura que el material que toqui directament a les estructures de formigó 

estigui exempt de pedres de diàmetre superior a 20mm. El reblert de les conduccions 

s’haurà de fer amb sorra o formigó (en cas que l’alçada damunt la generatriu de la 

canonada sigui inferior a 1 metre) fins una alçada de 20cm per damunt de la 

generatriu, la resta de la rasa es podrà reblir amb material de la pròpia excavació. 

 

9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

Les actuacions previstes en el present projecte es realitzen una part en zona urbana i 

una part en zona rústica. L’afecció a zona urbana correspon a l’estació de bombament, 

connexions dels abocaments i una part del tram d’impulsió del col·lector en alta. Cal 

comentar que l’afecció urbana es realitza tota en superfícies de titularitat pública. 

Serà necessari avisar a les companyies corresponents per tal d’assegurar la no 

afecció de cap servei. També s’aconsella la realització de cates per a la localització 

dels serveis. 

Les afeccions que es contemplen són: 

• Afeccions a la carretera C-13: el titular de la carretera és el Departament de 
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Carreteres de la Generalitat a Lleida. 

• Afeccions instal·lacions d’aigua potable: el titular és l’Ajuntament de Llavorsí. 

• Afeccions instal·lacions de gas. 

• Afeccions TELEFÒNICA i FECSA. 

 

A l’annex 16 es troben la relació de finques afectades per les obres. Les superfícies 

afectades es divideixen en 4 grups, segons si són urbanes o rústiques i, alhora, 

públiques o privades. 

 

 
EXPROPIACIÓ 

(m2) 

SERVITUD 

DE PAS 

(m2) 

SERVITUD 

DE VOL 

(m2) 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

(m2) 

Urbà (sòl públ.) 14,50 704,03 0 611,10 

Urbà (Sòl priv.) 0 49,16 0 99,58 

Rústic (sòl públ.) 0 606,24 44,21 305,73 

Rústic (Sòl priv.) 1.344,49 519,41 1.144,66 3.146,27 

TOTAL 1.358,99 1.878,84 1.188,87 4.162,68 

 

La valoració dels terrenys de naturalesa urbana i rústica i de caràcter privat, 

considerant una afectació amb durada de 6 mesos, ascendeix a 1.840,07 €. 

 

10. AFECCIÓ A LA LLERA, PEIN I ZMT 

La zona d’afectació a la llera es dóna en el punt d’abocament de les aigües provinents 

de l’EDAR, al punt de coordenades indicat anteriorment (X= 353.156  Y= 4.706.256  

Z= 795,50). 

No es produeix afecció a cap de les zones definides en el PEIN, ENPE i Xarxa Natura 

2000. Tot i així, en les zones més properes a la parcel·la de l’estació depuradora es 

troba un espai d’alt interès natural, com posa de manifest la catalogació dins espai 

ENPE. 

No es produeix cap afectació a la Zona Marítimo-Terrestre. 
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11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Servirà per a donar les directrius a l'empresa constructora per a redactar el Pla de 

Seguretat i Salut, segons la seva obligació en el camp de la prevenció de riscos 

professionals, que haurà d'ésser aprovat pel coordinador en matèria de Seguretat i 

Salut o per la Direcció facultativa, segons el cas, durant l'execució de l'obra; i per 

l'Administració pública que adjudiqui l'obra, d'acord amb el Real Decret 1627/1997, de 

24 d'octubre que estableix els mecanismes específics per l'aplicació de la Llei de 

Prevenció de Riscos Laborals i del Real Decret 39/1997, de 17 de gener, que indica 

l'obligatorietat de l'estudi de seguretat i salut o de l'estudi bàsic de seguretat i salut a 

les obres (Article 4).  

Segons aquest article, a la fase de redacció del projecte s’ha d’elaborar un estudi de 

seguretat i salut quan es doni algun dels supòsits següents: 

1) Pressupost d’execució per contracte igual o superior a 450.759,08 €. En aquest 

cas el cost és de 592.055,94 €. 

2) Durada estimada superior a 30 dies amb més de 20 treballadors en algun 

moment. En aquest cas la durada estimada és de SIS mesos (120 dies), però 

amb un nombre màxim de 10 treballadors de  i una mitjana de 5. 

3) El volum de la ma d’obra (nombre de treballadors x dies de feina) sigui superior 

a 500 dies. En aquest cas serien (5 x 110 = 550 dies i 10 x 10 = 100 dies) 650 

dies. 

4) Les obres de túnels, conduccions subterrànies i preses. Cap d’aquests és el 

cas, en ser una obra de sanejament. 

Atès que el pressupost d’execució per contracte supera el màxim cal redactar un 

Estudi de Seguretat i Salut complert. Al document V del present projecte s’adjunta 

l’Estudi de Seguretat i Salut amb un pressupost d'execució material de 5.834,63 €. 

Atès el que disposa l’article 7 del dit R.D. 1627/1997, el contractista adjudicatari de 

l’obra elaborarà el Pla de seguretat i salut en el treball basat en l’Estudi de seguretat i 

salut del present projecte. 

 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d'execució de les obres de l’estació depuradora s’estableix en SIS (6) 

mesos, comptats a partir de l’adjudicació de les mateixes. 
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13. REVISIÓ DE PREUS 

Per a la revisió de preus s’aplicaran els articles 103 a 108 de la LCAP i de 104 a 106 

del seu reglament. 

En cas de produir-se la revisió de preus es farà d'acord la normativa de contractació 

administrativa que es concreta en el Decret llei 2/1964 de 4 de febrer, el Decret 

461/1971 d'11 de març i el Reial Decret 1881/1984 de 30 d'agost. S’haurà d’aplicar la 

fórmula número 9  extreta del Decret 3650/1970, a saber: 

Kt = 0,33×(Ht/H0)+0,16×(Et/E0)+0,20×(Ct/C0)+0,16×(St/S0)+0,15 

on  Kt = Coeficient de revisió en el moment de l’execució 

 H = Índex de ma d'obra 

 E = Índex d'energia 

 C = Índex de ciment 

 S = Índex de materials siderúrgics 

Subíndex t: Valor del corresponent paràmetre en la data de revisió de preus.  

Subíndex 0: Valor del corresponent paràmetre en la data de licitació de les obres. 

Segons la Llei de contractes del sector públic Ley 30/2007 de 30 de octubre no es 

consideraran els coeficients de mà d’obra corresponents. 

 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

El Contractista haurà d’estar classificat per a executar Obres especials del grup  K, 

subgrup  8 (Estacions de tractament d’aigües) i amb categoria  d. 

 

15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

El present projecte compren una obra complerta, als efectes que disposa la llei 

30/2007, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas i els articles 13 i 14 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel 

que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i servei dels ens locals, essent 

susceptible d'ésser lliurada a l'ús públic i sense perjudici de possibles ampliacions, 

incloent tots els elements necessaris per la seva posta en servei. 
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16. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

D’acord amb la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de les barreres arquitectòniques, l’edifici de control i les zones visitables de 

les estacions depuradores d’aigües residuals, s’hauran de construir sense barreres 

arquitectòniques per a discapacitats físics. 

Per al disseny dels edificis es té en compte el document “Recomanacions de disseny i 

de materials respectuosos amb l’entorn pels projectes d’edificis de control i explotació 

d’estacions depuradores de l’Agència Catalana de l’Aigua”. 

 

17. TERMINI DE GARANTIA 

S’estableix un període de garantia d’un (1) any comptat a partir de la Recepció 

provisional de les obres, període de temps considerat suficient per observar el 

comportament de les obres en qualsevol condició de servei. 

Durant l’any de garantia el Contractista serà responsable de la posada en marxa del 

procés i de la reparació de qualsevol problema mecànic que pugui sorgir en els nous 

equips. Per això, el Contractista haurà de tenir en la planta un especialista en procés i 

un tècnic electromecànic de 1ra. Ambdós treballadors estaran a disposició del Cap de 

planta. A més a més aquests tècnics també estaran presents durant les obres per a la 

realització de proves i posades en marxa dels nous equips i sistemes que tindran lloc 

durant les obres. 

 

18. AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

Segons el Reial Decret Legislatiu 1/2008 de 11 de gener pel qual s’aprova el text refós 

de la Llei d’Avaluació d’Impacte Ambiental de projectes, es realitzarà l’avaluació si es 

tracta de plantes de tractament d’aigües residuals superiors a 10.000 habitants 

equivalents (annex II, grup 8, apartat d). 

En l’article 3 es diu que els projectes públics o privats consistents en la realització de 

les obres, instal·lacions o de qualsevol altra activitat compresa en l’annex II sols 

hauran de sotmetre’s a una avaluació d’impacte ambiental quan així ho decideixi 

l’òrgan ambiental en cada cas.  

D’altra banda aquest projecte no té repercussions en paratges inclosos en la xarxa 

“Natura 2000” en l’actualitat o en el futur. 

No obstant, a l’annex 18 del present projecte es presenta un estudi dels possibles 
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impactes ambientals que poden donar-se per a la realització de les obres. 

 

19. PRESSUPOST 

El  pressupost  estimatiu  de  les obres i instal·lacions objecte del “Projecte de l'EDAR i 

dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)”  s’inclou en el 

Document IV, resultant un Pressupost General d’Execució Material de 497.526,00 € 

(QUATRE-CENTS NOURANTA-SET MIL CINC-CENTS VINT-I-SI S EUROS). 

Afegint-hi un 13 i un 6% en concepte de despeses generals i benefici industrial, 

respectivament, el pressupost d’Execució per Contracta (sense I.V.A.) puja a la 

quantitat de 592.055,94 € (CINC-CENTS NOURANTA-DOS MIL CINQUANTA -CINC 

EUROS AMB NOURANTA-QUATRE CÈNTIMS).  

 

20. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ  

Aquest pressupost inclou el Pressupost d’Execució per Contracte i la valoració dels 

costos d’expropiació, d’ocupació temporal, de servitud dels terrenys necessaris per a 

la realització de les obres projectades i serveis afectats, de forma que resulta un 

Pressupost per Coneixement de l’Administració, IVA inclòs, de 718.227,76 (SET-

CENTS DIVUIT MIL DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SET ANTA-SIS 

CÈNTIMS). 

 

21. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

 

DOCUMENT I: MEMÒRIA I ANNEXES 

MEMÒRIA 

1. INTRODUCCIÓ 

2. OBJECTE DEL PROJECTE 

3. ESTAT ACTUAL DEL SANEJAMENT 

4. SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT 

5.  DADES BÀSIQUES DE PARTIDA 

6. RESULTATS A OBTENIR 

7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 



Memòria  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

22 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

9. EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

10. AFECCIÓ A LA LLERA, PEIN I ZMT 

11. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

12. TERMINI D’EXECUCIÓ 

13. REVISIÓ DE PREUS 

14. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

15. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

16. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

17. TERMINI DE GARANTIA 

18. AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL 

19. PRESSUPOST 

20. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

21. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

22. CONCLUSIÓ 

 

ANNEXES 

ANNEX 1: ESTAT ACTUAL 

ANNEX 2: POBLACIÓ 

ANNEX 3: CARACTERÍSTIQUES DE LES AIGÜES I CABAL 

ANNEX 4: ALTERNATIVES DE LOCALITZACIÓ 

ANNEX 5: ALTERNATIVES DE DEPURACIÓ 

ANNEX 6: TOPOGRAFIA 

ANNEX 7: GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 

ANNEX 8: CAMÍ D’ACCÉS 

ANNEX 9: ESTUDI FOTOGRÀFIC 

ANNEX 10: DIMENSIONAMENT 

ANNEX 11: CÀLCULS HIDRÀULICS 
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ANNEX 12: CÀLCULS ESTRUCTURALS 

ANNEX 13: REPLANTEIG DE L’OBRA 

ANNEX 14: PROCÉS CONSTRUCTIU 

ANNEX 15: PLA D’OBRA 

ANNEX 16: EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS 

ANNEX 17: AFECCIÓ LLERA, PEIN I ZMT 

ANNEX 18: ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL 

ANNEX 19: JUSTIFICACIÓ DE PREUS 

ANNEX 20: PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
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21. CONCLUSIÓ 

Amb tot l’exposat en la present memòria, els seus corresponents annexos, i la resta 

dels documents que conformen el Projecte, es creu suficientment justificat i completat 

l’objectiu proposat. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’avalua l’estat actual de les aigües residuals al nucli urbà de 

Llavorsí, analitzant el tipus de xarxa de clavegueram i descrivint el punt d’intercepció 

amb el medi natural. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 

La xarxa de clavegueram del municipi és unitària, és a dir, recull les aigües residuals i 

pluvials en una mateixa canonada de conducció. 

El destí final de totes les aigües del nucli urbà és un pou de registre situat a plaça 

Domingo. Des d’aquest punt es condueixen les aigües fins a l’abocament actual, a 105 

m aigües avall del riu respecte al pont de la carretera C-13. 

 

3. AFECCIONS AL MEDI 

De manera general, l’abocament de les aigües residuals sense tractament previ té com 

a principals afectacions: 

• En el medi ambient: eutrofització 

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

s’enriqueixen amb nutrients. Això comporta un creixement desmesurat de 

determinades plantes i organismes, disminuint la qualitat de l’aigua. 

• En la cadena tròfica: bioacumulació 

Les substàncies químiques inorgàniques, on s’inclouen àcids, sals, metalls pesats 

(plom, mercuri...) encara que sigui en petites proporcions, poden causar importants 

danys als organismes. 

• En la salut pública 

Els residus urbans o aigües negres des del punt de vista de la salut pública tenen una 

importància rellevant degut a que una quantitat important dels continguts són d’origen 

antròpic. Aquestes aigües poden transportar nombrosos microorganismes causants de 

malalties. 
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4. CONCLUSIONS 

De l’anàlisi realitzat de la situació actual del sistema de sanejament del nucli de 

Llavorsí es conclou: 

• S’aboquen les aigües residuals directament al nucli receptor sense aplicar 

cap tipus de depuració i, per tant, incomplint les directrius establertes per la 

Directiva Marc Europea de l’Aigua (DMA). 

• Aquest fet pot generar una situació de malestar en quant a olors, alhora que 

contamina el riu Noguera Pallaresa. 

• Es poden donar unes conseqüències greus pel medi ambient, en la cadena 

tròfica i en la salut pública. 

• Aquesta situació, prolongada durant anys, incompleix la normativa vigent 

europea (Directiva 2000/60/CE) i nacional (RD 509/96 i RD 2116/98) en 

quant a l’abocament d’aigües residuals a la llera pública. 

 

5. IMATGES 

 

 
Pou de registre i punt d’abocament actuals (Font: Google Earth) 
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Pou de registre a plaça Domingo 

 
 

 
Abocament actual de les aigües residuals 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’estudia la població del municipi de Llavorsí. Es realitza un estudi de 

la seva evolució al llarg dels anys i finalment es fa una quantificació de la població 

punta en un futur, a 25 anys vista.  

 

2. EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ 

 

La població actual de Llavorsí (any 2011) es situa als 373 habitants. Les dades 

obtingudes a l’IDESCAT parteixen de l’any 1998, moment en el qual la població tenia 

286 habitants. 

Utilitzant una fórmula per calcular el creixement continu de la població: 

�� � �������� � 	1 � �
� 

El percentatge d’increment compost anual (c) és, doncs, del 2,06%. 

 

 

Evolució de la població de Llavorsí (Font: IDESCAT) 
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Si es fa un anàlisi de les llars, es troba que el 52% d’aquestes són de primera 

residència, mentre que el 48% restant són secundàries o estan buides. Bàsicament 

això significa que en època de vacances la població pot doblar-se. 

 

 

Tipus de llars del municipi de Llavorsí (Font: IDESCAT) 

 

A part de les llars cal tenir en comte els allotjaments que ofereixen els 2 hotels que es 

troben al nucli urbà, amb 34 i 36 habitacions. 

 

Així doncs, la població punta actual de la població es considera de 800 persones. 

 

DADES DE POBLACIÓ ACTUAL 

FIXA 373 

PUNTA 800 

 

 

3. PROGNOSI DE LA POBLACIÓ 

 

La tendència observada al llarg dels últims 13 anys permet fer el càlcul de la població 

futura a 25 anys vista suposant la mateixa mitjana de creixement. 

 

El Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal de Llavorsí defineix una zona al Nord del nucli 

urbà i a l’Oest del riu Noguera Pallaresa com a sòl urbanitzable. Té una superfície 

aproximadament la meitat de la que ocupa el nucli del municipi. 
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POUM de la població de Llavorsí (Font PTOP) 

 

A partir del percentatge continu d’increment calculat anteriorment, s’arriba a una 

prognosi de població per a l’any 2037 de 612 habitants. 

 

No es coneix l’evolució del nombre de llars de primera ni segona residència, per la 

qual cosa es suposarà el mateix percentatge que hi ha actualment. Com en el cas de 

la població actual, es considera l’increment de població que poden donar els dos 

hotels. També, el creixement que ha experimentat el turisme de muntanya, degut a la 

proximitat amb pistes d’esquí i sobretot al ràfting, podria donar-se la creació d’un nou 

hotel i/o càmping, fet que augmentaria més la població punta. 

 

Amb totes aquestes dades, la població punta en època de vacances es considerarà de 

1500 habitants. 

 

PROGNOSI DE POBLACIÓ A L’ANY 2037 

FIXA 650 

PUNTA 1500 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex s’estudia el cabal d’aigües residuals a tractar del nucli de Llavorsí. 

S’estimen el cabal d’aigües residuals i la concentració dels diferents contaminants. 

Aquests paràmetres condicionaran el dimensionament de l’EDAR proposada. 

 

2. CARACTERÍSTIQUES DE LES AIGÜES 

Degut a que no es disposa de dades sobre la qualitat de les aigües residuals del 

municipi, s’ha optat per prendre els valors habituals recomanats en la Directiva del 

Consell de les Comunitats Europees sobre tractament d’aigües residuals urbanes de 

21 de maig de 1991 (91/271 CEE) per municipis de poblacions inferiors a 2.000 

habitants. 

Les instal·lacions proposades i tots el elements necessaris tindran capacitat per 

aconseguir de forma continuada i permanent uns rendiments d’eliminació adequats. 

S’ha de garantir que les instal·lacions ofertades són suficients per a obtenir un 

rendiment continuat i permanent dels paràmetres de contaminació de l’aigua tractada  

tal com el que es presenta a la taula següent: 

PARÀMETRES ENTRADA SORTIDA RENDIMENT 

DBO5 300 mgO2/l 25 mgO2/l 91,67% 

MES 450 mg/l 35 mg/l 92,22% 

DQO --- 125 mg/l --- 

 

 

3. CABAL D’AIGÜES RESIDUALS 

Com es pot observar en l’annex 2 (població), la prognosi futura és pràcticament el 

doble de l’actual, per la qual cosa es farà un càlcul del cabal punta actual i del cabal 

punta a l’any horitzó 2037. 

El primer servirà per dimensionar l’estació depuradora, mentre que el segon s’utilitzarà 

per al dimensionament dels col·lectors a plaça Domingo. 

La dotació a considerar-se, seguint la normativa de l’ACA ha de situar-se entre els 150 

i els 250 l/dia. En aquest estudi es pren el valor de 200 l/dia. 
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Per determinar el coeficient del cabal punta horari (cabal punta de pretractament) 

s’utilitza la fórmula de Mara (1988): 

� =
5

√�
�  

On: 

C és el coeficient. 

P és la població, en milers d’habitants. 

Per als 1500 habitants que es suposen per al 2037, el coeficient resulta 4,67 i 

s’adoptarà per agafar el valor superior, 5. 

 

3.1 Definició dels cabals 

Els diferents cabals es calculen segons les fórmules següents: 

• Cabal mig diari: 

Cabal mig al llarg d’un dia amb població punta, expressat en m3/dia 

�� = �	
���ó	����� · 0,2
��

ℎ�
 · ���
 

 

• Cabal mig horari: 

Cabal mig en una hora amb població punta, expressat en m3/h 

�� =
��

24
 

 

• Cabal punta de pretractament: 

Cabal màxim que pot tractar el pretractament anterior a l’entrada a 
l’EDAR, expressat en m3/h. 

 
��	� !" = 5 · 	�� 

 
 

• Cabal punta de tractament biològic: 

Cabal màxim que pot tractar el reactor biològic, expressat en m3/h. 

S’escull un coeficient de 2. 

��	#$% = 2 · �� 
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3.2 Cabal actual 

Els cabals definits anteriorment es mostren per a la població actual, i serviran per al 

dimensionament de l’EDAR. 

Paràmetres Població fixa Població punta 

Població 400 hab 800 hab 

&' 80 m3/dia 160 m3/dia 

&( 3,33 m3/h 6,67 m3/h 

&)	)*+, 16,67 m3/h 33,33 m3/h 

&)	-./ 6,67 m3/h 13,33 m3/h 

 

 

3.3 Cabal futur estimat 

Igualment, per a la població suposada a l’any horitzó 2037, la taula resulta la següent: 

 Paràmetres Població fixa Població punta 

Població 650 hab 1500 hab 

&' 130 m3/dia 300 m3/dia 

&( 5,42 m3/h 12,5 m3/h 

&)	)*+, 27,08 m3/h 62,5 m3/h 

&)	-./ 10,83 m3/h 25 m3/h 

 

 

3.4  Cabals admissibles a les diverses etapes del t ractament 

A partir de les dades anteriors, els cabals admesos en cada etapa del tractament són 

els següents: 

• Pretractament: 

Cabal punta de disseny: 33,33 m3/h. 

 

• Reactor biològic: 

Cabal punta de disseny biològic: 13,33 m3/h. 
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El cabal en excés sobre el cabal punta del pretractament serà evacuat al riu Noguera 

Pallaresa a través de d’una conducció de DN400mm.  

Els cabals superiors a dues vegades el cabal mig (cabal punta biològic) no es tractaran 

biològicament sobreeixint-se en un by-pass, posterior al desbast de sòlids fins i previ a 

l’entrada al reactor biològic. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex pretén estudiar les alternatives a considerar en quant a la localització 

de l’estació depuradora d’aigües residuals de Llavorsí. 

 

2. DESTÍ DE LES AIGÜES RESIDUALS 

Primerament es pretén avaluar les possibilitats que existeixen en quant al destí final de 

les aigües residuals. 

 

2.1 Alternatives de destí de les aigües residuals 

Les alternatives existents en quant al destí de les aigües residuals del nucli del 

municipi es detallen a continuació: 

• Conducció de les aigües residuals fins a l’EDAR més propera 

• Construcció d’una EDAR 

• Solució zero 

 

2.2 Avaluació de les alternatives de destí de les a igües residuals 

La primera opció comporta la construcció d’uns col·lectors que connectarien l’actual 

pou de registre de plaça Domingo (punt actual de recollida de les aigües residuals del 

municipi, com s’ha indicat a l’annex 2 - Estat actual) amb l’EDAR del municipi aigües 

avall més proper, essent aquest Rialp. La distància entre ambdues poblacions és de 

10,2 km. 

La segona opció tracta de la conducció de les aigües residuals fins a una nova estació 

depuradora a construir-se propera al nucli urbà del municipi. 

La tercera opció comportaria no actuar i que les aigües residuals del municipi 

s’aboquessin directament al riu Noguera Pallaresa. 

 

2.3 Justificació del destí adoptat 

La construcció d’uns col·lectors al llarg del riu Noguera Pallaresa és de difícil solució 

degut als forts pendents que es donen immediatament adjacents al riu. La forta 

vegetació també proporciona uns costos elevats de construcció d’aquests col·lectors i 

risc elevat de quedar fora de servei en qualsevol punt al llarg dels més de 10 km. 
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D’altra banda, la població de Rialp era de 554 habitants en el moment de dissenyar-se 

la seva EDAR (any 2002). Conseqüentment, aquesta hauria de ser degudament 

ampliada per a poder tractar les aigües residuals provinents de Llavorsí. 

Un altre aspecte important és el fet del deteriorament visual de l’espai fluvial que la 

construcció dels col·lectors al llarg del riu comportaria, afectant directament al sector 

econòmic del ràfting, molt important per a la població de Llavorsí. 

El fet de no actuar i abocar al medi les aigües residuals del nucli del municipi tampoc 

és permesa segons la Directiva 91/271/CEE, la qual indica que totes les poblacions 

inferiors a 2000 habitants hauran de tenir un sistema de tractament adequat de les 

seves aigües residuals en els propers anys. 

Per tant l’alternativa més adient resulta ser la segona i, per tant, s’opta per a la 

construcció d’una EDAR propera al municipi. 

 

3. CONSTRUCCIÓ DE L’EDAR 

La situació geogràfica de Llavorsí, a la confluència de dos rius i amb muntanyes de 

fortes pendents, fa inviable la ubicació d’una EDAR propera al punt actual 

d’abocament de les aigües residuals, ja situat en un indret perifèric del nucli urbà. 

Per tant serà necessària la construcció d’uns col·lectors fins a l’indret escollit per a la 

ubicació de la nova EDAR. 

 

3.1 Alternatives de construcció de l’EDAR 

Les alternatives considerades per a la construcció de la nova estació depuradora 

d’aigües residuals per al nucli de Llavorsí són les que es mostren a la imatge següent. 

El punt vermell indica el lloc de recollida de les aigües residuals de Llavorsí (plaça 

Domingo). 



Annex 4 – Alternatives de localització  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

5 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

 

Alternatives d’ubicació de l’EDAR 

 

1. Zona més pròxima al pou de registre actual on van totes les aigües del nucli 

urbà, a l’altre costat del riu Noguera Pallaresa, aigües avall del municipi. 

2. Zona elevada i planera situada en front el nucli urbà. 

3. Zona elevada i planera, apartada del nucli urbà. 

4. Zona planera al marge Est del riu Noguera Pallaresa, aigües avall del municipi. 

5. Zona planera, pròxima al càmping Riberies. 

6. Zona planera situada entre la carretera C-13 i el riu Cardós, aigües amunt del 

municipi. 

 

3.2 Avaluació de les alternatives de construcció de  l’EDAR 

Per realitzar l’avaluació és necessari servir-se d’informació sobre els diferents indrets 

proposats. Amb aquest propòsit s’estudia la qualificació urbanística del sòl del municipi 

i les zones d’inundabilitat amb període de retorn de 100 anys. 
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Ús del sòl de Llavorsí (Font: PTOP) 

 

 

Mapa d’inundabilitat del nucli urbà de Llavorsí (Font: ACA) 
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A partir del mapa de l’ús del sòl, les alternatives 4 i 5 queden descartades degut a que 

la seva ubicació està considerada com a espai protegit. L’alternativa número 1 està 

emmarcada dins una zona de sòl urbà consolidat, mentre que la resta es troben en sòl 

rústic privat. 

Per altra banda, el mapa d’inundabilitat descarta dues altres alternatives, com són les 

número 1 i 6, degut a que es troben dins la zona inundable amb període de retorn de 

100 anys. 

Per tant les alternatives restants són les número 2 i 3, ambdues pròximes entre elles, 

accessibles fàcilment des del camí de la Colomina i a una cota molt similar (840 i 845 

m, respectivament). 

A continuació es mostren unes imatges preses sobre el terreny per avaluar d’una 

forma millor els pros i els contres de cada ubicació. 

 

 

Alternativa 2 (foto 1) 
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Alternativa 2 (foto 2) 

 

 

Alternativa 3 
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3.2 Justificació de la solució adoptada 

S’observa com l’alternativa 2 es situa en una zona molt conflictiva en quant a la 

presència de cables de tensió aeris. Aquest fet es deu a que al seu marge oposat 

respecte al riu Cardós s’hi ubica la minicentral hidroelèctrica de Llavorsí. 

Degut a l’obligació de situar totes les noves edificacions a un mínim de 5 m a cada 

costat dels cables, la parcel·la de l’alternativa 2 quedaria molt reduïda en quant a 

l’espai per a ubicar-hi l’EDAR, o inclús podria no ser viable. 

En els mapes de consulta obtinguts per l’ICC no consten tots els cables que 

s’observen a les fotografies de l’alternativa 2, motiu pel qual s’hauria de fer 

primerament un estudi de la localització d’aquests. 

Pel que fa a l’alternativa 3, el cable elèctric que per ella creua es troba correctament 

identificat i deixa un espai suficientment ampli a ambdós costats per a poder-hi ubicar 

l’EDAR. 

Des del camí de la Colomina, l’accés a les zones proposades és desigual. Mentre que 

per a l’alternativa 3 l’accés és suau, en el cas de l’alternativa 2 es dóna un desnivell 

d’uns 2 m entre la cota del camí i la cota del terreny contigua a aquest. 

L’impacte paisatgístic, tot i no ser molt important degut a la situació llunyana del nucli 

urbà, és major en l’alternativa 2. Des del nucli urbà podrien observar-se les 

edificacions de l’estació depuradora i inclús arribar-se a notar els sorolls i les males 

olors en cas que apareguessin. 

En canvi, en el cas de l’alternativa 3 no hi ha visualització amb el nucli urbà i la 

distància és major com per no afectar en l’aspecte acústic com olfactiu. 

Amb aquestes observacions es conclou que l’estació depuradora d’aigües residuals de 

Llavorsí es construirà a la zona senyalada com alternativa 3, accessible des del camí 

de la Colomina i amb una cota de 846 m. 

Aquest desnivell positiu respecte al punt de recollida de les aigües residuals del 

municipi (plaça Domingo) requereix de la realització d’una estació de bombament i els 

corresponents col·lectors en alta. 

 

4. EMPLAÇAMENT DEL BOMBAMENT I COL·LECTORS 

Un cop definida la ubicació de l’EDAR és necessari avaluar les possibilitats existents 

per tal de fer arribar l’aigua residual del nucli urbà fins a aquesta. 
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Degut a les característiques de la zona i que el punt de recollida de les aigües 

residuals es troba en el punt amb cota més baixa del municipi, la impossibilitat de 

conduir les aigües residuals per gravetat fins a un lloc on poder-hi ubicar l’estació de 

bombament obliga a construir aquesta a la mateixa plaça Domingo. 

 

4.1 Alternatives de traçat dels col·lectors 

Si bé l’estació de bombament s’haurà d’ubicar molt pròxima al pou de registre actual, 

els col·lectors poden seguir diferents traçats fins arribar a la zona de construcció de la 

futura EDAR. Les alternatives considerades per al traçat dels col·lectors són les 

següents. 

1. Traçat paral·lel al riu Noguera Pallaresa fins al punt situat en front la parcel·la 

de l’EDAR, creuament per sota la llera, enfilant-se fins creuar la carretera C-13 

per sota i pujant fins a la ubicació de l’EDAR. 

2. Creuament del riu Noguera Pallaresa per sota la llera en el punt més pròxim a 

l’estació de bombament, seguint posteriorment la carretera C-13 fins al punt 

situat en front la parcel·la de l’EDAR, creuant-la per sota i enfilant-se fins la 

ubicació de l’EDAR. 

3. Creuament del riu Noguera Pallaresa pel pont de la carretera C-13, seguint 

posteriorment la carretera C-13 i finalitzant com en el cas de l’alternativa 2. 

 

4.2 Avaluació de les alternatives 

Si bé totes les alternatives tenen en comú el creuament de la carretera C-13 per sota 

d’aquesta en el seu punt més pròxim a l’estació depuradora, la diferència principal 

entre elles rau en la forma de creuament amb el riu Noguera Pallaresa. 

Les alternatives 1 i 2 signifiquen l’afectació temporal de l’espai fluvial del riu, mentre 

que en el cas de l’alternativa 3 aquesta afectació no és necessària. 

Com es ve comentant al llarg del projecte, l’activitat econòmica principal de la població 

de Llavorsí és el ràfting, així doncs s’intentarà evitar, en la mesura del possible haver 

d’afectar a aquesta activitat en el procés de construcció de l’EDAR i col·lectors. 

D’altra banda, el creuament per sota d’un riu sempre implica elevats costos econòmics 

respecte al traçat soterrat de carrers i voreres. L’accés als col·lectors en cas de 

trencament o avaria també resulta ser més costós i durador en el primer cas. 
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4.2 Justificació de la solució adoptada 

A partir de l’avaluació de l’apartat anterior es decideix optar per un traçat dels 

col·lectors que no creui per sota la llera del riu i aprofiti el pont existent de la carretera 

C-13. 

 

5. CONCLUSIÓ 

A partir del que s’ha anat avaluant en els diferents apartats d’aquest annex, en quant a 

les diferents alternatives d’ubicació de l’EDAR, estació de bombament i col·lectors, es 

descriu el recorregut següent. 

Es situarà una estació de bombament a plaça Domingo, a la qual li arribaran les 

aigües provinents del pou de registre actual que en ella es troba i que recull les aigües 

pluvials i residuals del nucli urbà del municipi. 

Els col·lectors sortiran del bombament fins al pont existent de la carretera C-13, per on 

creuaran penjats juntament amb altres serveix existents. Posteriorment seguiran la 

carretera C-13 aigües avall del riu Noguera Pallaresa, primerament pel boral i 

posteriorment per la vorera. 

Arribat el punt més pròxim de la carretera C-13 i la parcel·la de l’EDAR, es creuarà la 

carretera per sota i posteriorment s’enfilarà fins a la ubicació de l’estació depuradora, 

creuant en fins a 3 ocasions el camí de la Colomina abans d’arribar-hi. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es presenten els possibles sistemes de depuració i s’explica i es 

justifica la solució adoptada. 

 

2. ALTERNATIVES DE SISTEMES DE DEPURACIÓ 

El nivell de depuració requerit en el EDSS_PSARU2002 és tractament secundari, el 

qual consisteix en l’eliminació de la matèries en suspensió (MES) i la reducció de 

matèria orgànica (DBO). 

Els possibles sistemes de tractament per a la depuració de les aigües residuals que es 

consideren són els següents: 

• Tractaments secundaris extensius 

o Llacunatge 

o Aiguamolls artificials 

o Filtres intermitents de sorra 

o Infiltració-percolació 

o Filtres de turba 

• Tractaments secundaris intensius 

o SBR 

o Biodiscs (CBR) 

o Llits bacterians 

o Aireació prolongada 

A continuació, s’expliquen de forma detallada el funcionament dels diferents sistemes 

de tractament així com els seus avantatges i desavantatges que serviran per decidir la 

idoneïtat de cadascun d’ells per al cas de Llavorsí. 

 

3. TRACTAMENTS SECUNDARIS EXTENSIUS 

Aquest tipus de tractament es realitzen a velocitat natural, sense cap aport d’energia i 

es desenvolupen en un únic “reactor-sistema”. L’estalvi d’energia es compensa a canvi 

d’una major necessitat d’extensió de terreny amb pendents suaus. 



Annex 5 – Alternatives de depuració  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

4 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

La zona de Llavorsí no disposa d’aquestes extensions necessàries, per la qual cosa no 

es considera possible la implementació de cap d’aquests sistemes. 

 

4. TRACTAMENS SECUNDARIS INTENSIUS 

4.1 SBR 

4.1.1 Característiques generals 

Un Reactor Discontinu Seqüencial (RDS) o Sequencing Batch Reactor (SBR, d’ara en 

endavant), és un sistema de tractament de fangs actius que opera en discontinu 

mitjançant fases d’omplerta i buidat, és a dir, treballa per càrregues. Aquest nom 

engloba un grup de sistemes de volum variable de tractament de fangs activats, on els 

processos d’aeració, sedimentació i clarificació són realitzats en un mateix dipòsit 

(reactor). 

El SBR, va sorgir com a resultat d’una innovació tecnològica alternativa als fangs 

actius convencional i actualment és conegut com un procés molt eficient quant a cost i 

a rendiment d’eliminació de contaminants orgànics en aigües domèstiques i industrials. 

L’estalvi en espai necessari i la possibilitat d’assumir cabals i càrregues contaminants 

variables, modificant els cicles d’operació, constitueixen alguns dels seus grans 

avantatges, presentant-se com un sistema idoni per al tractament d’abocament 

procedents de mitjans i petits municipis. 

En la seva forma més simple, el SBR consisteix en un reactor en el qual se succeeixen 

(en forma seqüencial en el temps) els diferents processos de reacció (aeròbia o 

anòxica), sedimentació i clarificació. El SBR també permet l’eliminació de nutrients 

(bàsicament nitrogen i, en menor mesura, fòsfor) mitjançant la combinació adequada 

de les etapes aeròbies i anòxiques durant la reacció i l’ompliment. 

El principi d’operació d’un SBR es fonament en la següent seqüència: 

• Ompliment: S’introdueix l’aigua residual a tractar i es barreja amb els fangs ja 

existents en el reactor. Aquesta etapa pot ser anòxica o aeròbica, depenent del 

tractament que es desitgi realitzar. 

• Reacció: aeròbia i anòxica. Etapa en la qual es continuen les reaccions 

començades a l’etapa anterior. Es poden alternar diferents condicions 

ambientals per assolir els objectius proposats. 

Així, en condicions aeròbies es produeix la degradació de la matèria orgànica i 

la nitrificació, mentre que en condicions anòxiques es produiria la 
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desnitrificació, sempre que hi hagi matèria orgànica disponible. Per tal 

d’eliminar fòsfor s’han de d’assolir condicions anaeròbies. 

• Sedimentació: Durant aquest període es detenen els equips per permetre la 

sedimentació dels sòlids, per tant es separen els fangs de l’aigua clarificada. 

• Buidat: En aquesta etapa es buida l’aigua clarificada de la part superior del 

reactor. 

• Repòs: Etapa de repòs que serveix per ajustar el temps dels cicles entre 

reactors. En aquesta etapa també es pot extreure una part del fang actiu que 

es porta a l’espessidor/digestor on continua el seu procés de degradació. 

Habitualment, els SBR solen operar amb la meitat del cicle omplint i reaccionant (aireig 

o anòxia), i l’altre meitat sedimentant i buidant, d’aquesta manera es poden posar dos 

reactors en paral·lel i funcionar contínuament. 

 
 

 

Es recomana la utilització en poblacions de més de 500 habitants equivalents, arribant-

se fins a límits superiors de 2000 h.e. 

 

4.1.2 Superfície requerida 

La superfície ocupada pels reactors biològics és molt reduïda i depèn de la població a 

tractar. La taula següent il·lustra les necessitats de superfície en funció de la població. 

Població  (h.e.) 400 800 1500 

Superfície del reactor (m 2) 35 70 140 
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A aquesta extensió cal afegir-hi la dels elements complementaris, com són el desbast 

de sòlids gruixuts Per tant la superfície total necessària per al tractament de 800 h.e. 

es considera d’aproximadament 200 m2, corresponent a la població punta actual del 

nucli de Llavorsí. Per a la prognosi a 25 anys la superfície necessària seria d’uns 300 

m2. 

 

4.1.3 Avantatges i inconvenients 

• Avantatges: 

o Proporciona un efluent de gran qualitat. 

o Tolera càrregues hidràuliques i orgàniques variables. 

o Gran eficiència de tractament (DBO i nutrients). 

o Control de creixement de microorganismes filamentosos. 

o Tots els components són recuperables i accessibles. 

o Eliminació del decantador secundari. 

o Eliminació de la bomba de retorn de fangs activats. Aquestes bombes 

no són necessàries ja que l’aeració i la sedimentació es donen al mateix 

reactor. 

o Estalvi en instal·lacions de canonades ja que no és necessària la 

recirculació dels fangs. 

o Espai necessari molt reduït. 

o Existeix una millor sedimentació ja que el líquid es troba en repòs total. 

• Inconvenients o limitacions: 

o Cost elevat. 

o Gran consum d’energia. 

o Tecnologia complexa. 

o Poden sortir greixos i sòlids flotants si no hi ha pretractament 

o L’equipament per aportar aire ha de ser més gran de l’habitual, ja que 

en les etapes d’aeració l’aire s’ha de subministrar en menys temps. 

o Cal una bomba pel buidat de l’aigua. 
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o Durant l’etapa de sedimentació pot produir-se “rising” si el sistema no 

contempla criteris de desnitrificació, provocant que el fang pugi a la 

superfície degut a la generació de nitrogen gas. 

o Aquest fenomen es veu afavorit per les temperatures altes. En aquest 

cas s’ha de realitzar cicles aireig anòxia per desnitrificar de manera 

controlada. 

 

4.1.4 Rendiment d’eliminació 

DBO.............85-99% 

DQO.............65-90% 

MES.............83-99% 

 

4.1.5 Explotació i manteniment 

Com a recomanacions per l’explotació d’aquests sistemes cal destacar els següents 

aspectes: 

• En casos de variabilitat de cabal i de càrrega pot ser que només pugui assolir 

un tractament equivalent a secundari sense nitrificació. 

• Cal un control acurat per solucionar les variacions de cabal i càrrega. 

• Per realitzar nitrificació/desnitrificació s’han de combinar adequadament els 

cicles aireig anòxia. 

 

4.2 Biodiscs (CBR) 

4.2.1 Característiques generals 

Els biodiscs, anomenats també contactors biològics rotatius, rotors biològics de 

contacte (CBR) o biocilindres, són sistemes de tractament biològic aerobi de les aigües 

residuals. Estan formats per discs de material inert separats per una determinada 

distància que giren entorn d’un eix horitzontal. Estan parcialment submergits, i es 

mouen alternativament en l’aigua residual i en l’aire, permetent la formació i 

creixement d’una biopel·lícula en la seva superfície. 
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Aquesta biomassa es presenta simultàniament en forma fixada al suport (com en el 

cas dels filtres percoladors) i de creixement en suspensió (com en el cas dels fangs 

actius). 

Els discs tenen un disseny ondulat amb nervis radials aconseguint-se així una major 

superfície disponible per disc i una major rigidesa mecànica. Aproximadament el 40% 

de la superfície dels discs està en contacte amb l’aigua en tot moment. Quan els discs 

giren, la matèria orgànica és absorbida per la pel·lícula biològica que creix en la 

superfície, i alternativament es posen també en contacte amb l’aire al sortir de l’aigua. 

D’aquesta forma es produeix la transferència d’oxigen a les colònies de bacteris i altres 

microorganismes que produeixen l’oxidació de la matèria orgànica. Els discs són de 

poliestirè, o clorur de polivinil. 

La rotació també és el mecanisme d’eliminació de l’excés de sòlids en els discs (degut 

al trencament de la biopel·lícula per forces de cisalla o de fricció quan el gruix és 

important) i serveix per a mantenir en suspensió els sòlids arrossegats, de manera que 

puguin ser transportats des del reactor fins el clarificador. L’efluent de l’última etapa 

dels biodiscs passa a un clarificador secundari. 

Si es dimensionen correctament constitueixen un sistema molt eficient gràcies a què 

en un sistema de biomassa fixada les concentracions de biomassa són més altes. 

Aquest fet els permet resistir millor les sobrecàrregues hidràuliques i orgàniques. 

Addicionalment, cal tenir en compte que les càrregues aplicades per aconseguir una 

bona nitrificació han de ser considerablement inferiors a les corresponents al 

tractament secundari estàndard (sense eliminació o transformació de nitrogen). 

Els biodiscs, a l’igual que eles altres sistemes de depuració, es projecten sobre la base 

de factors de càrrega hidràulica o càrrega orgànica deduïts d’estudis amb plantes 

pilots i instal·lacions a escala industrial. 

       

Depuració per biodiscs (Fonts: totagua i acai) 
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Es recomana la utilització en poblacions de més de 250 habitants equivalents., però es 

pot utilitzar fins a un límit inferior de 50 h.e. 

 

4.2.3 Superfície requerida 

Segons el “Manual para la implantación de sistemes de depuración en pequeñas 

poblaciones” del Miniesterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la superfície 

necessària per a la implantació del sistema de depuració de biodiscs, en funció de la 

població equivalent, ve donat per la gràfica següent: 

 

Per tant, la superfície total requerida per al nucli urbà de Llavorsí seria de 450 m2 en 

l’actualitat i 675 m2 per a la població futura estimada. 

 

4.2.3 Avantatges i inconvenients 

• Avantatges: 

o Explotació i manteniment senzill en comparació als fangs actius. 

o La utilització de biodiscs permet un elevat estalvi de superfície. Les 

dimensions dels dipòsits d’oxidació són menors que els utilitzats per 

altres processos, i a causa d’això, els costos d’instal·lació s’abarateixen 

considerablement. 

o El consum energètic es redueix considerablement en relació als 

processos tradicionals (1 kWh/kg de DBO5 eliminat). Si ho comparem 

amb un sistema de fangs actius el seu consum és una tercera part. 

o Bona estabilitat enfront de variacions de cabal i càrrega. Menys 

sensibles als tòxics que els fangs actius. 

o No produeixen soroll. 

o No generen olors. 
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o Pocs problemes d’escumes. 

o No hi ha problemes d’insectes. 

o Facilitat d’ampliació en el futur (modulació). 

o Possibilitat de dissenyar el procés amb nitrificació. 

o No hi ha recirculació de fangs secundaris. 

o Resistents al fred (els discs estan sempre coberts). 

• Inconvenients o limitacions: 

o Muntatge complicat. Material de suport especial. 

o Requereixen tractament primari previ. 

o Consum energètic per tal de mantenir en moviment els discs. 

o Produeix impacte ambiental en la parcel·la. 

o Necessitat de disseny mecànic rigorós. 

o Sensible a la temperatura i a turmentes, cal un sistema cobert. 

o Requereix de personal d’explotació especialitzat amb nocions 

d’electromecànica. 

 

4.2.4 Rendiment d’eliminació 

DBO.............85-95% 

DQO.............80-90% 

MES.............85-95% 

4.2.5 Explotació i manteniment 

Com a recomanacions per l’explotació d’aquests sistemes cal destacar els següents 

aspectes: 

• Cal tenir cura de la lubricació de l’eix dels rotors. 

• Comprovar que no hi hagi zones mortes amb acumulació de fangs. 

 

4.3 Llits bacterians 

4.3.1 Característiques generals 

El llits bacterians, filtre percolador, biofiltre o filtre biològic, és un sistema de tractament 

biològic de biopel·lícula en un suport fix. 

Un filtre percolador consisteix en un dipòsit (normalment cilíndric) omplert amb un 

material de gran superfície específica (pedra, putzolana o plàstic) que serveix de 

suport als microorganismes, els quals formaran una biopel·lícula de gruix variable.  
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L’aeració s’efectua per tiratge natural mitjançant orificis de ventilació a la base del filtre, 

mentre que l’aigua es distribueix uniformement per la part superior del filtre. És un 

sistema semblant als biodiscs, amb la diferència que en els filtres percoladors el suport 

és manté fix i és l’aigua residual la que es desplaça. 

A mesura que l’aigua residual va percolant a través del llit, s’elimina gran part de la 

matèria orgànica per acció de la biopel·lícula fixada sobre el material. El substrat i 

l’oxigen es difonen a través d’aquesta biopel·lícula on es produeix la metabolització.  

Entretant, els residus i l’anhídrid carbònic difonen en la direcció oposada al líquid. 

Durant el seu pas per la biopel·lícula, l’oxigen es consumeix com a conseqüència de la 

respiració microbiana, quedant definida una zona d’activitat aeròbia. La penetració 

d’oxigen pot no arribar fins tota la massa bacteriana i degut a això es pot desenvolupar 

una segona zona, anaeròbia, entre el material de farciment i la zona aeròbia exterior. 

Com a conseqüència del creixement bacterià, el gruix de la biopel·lícula va augmentar 

fins un cert límit, a partir del qual la biopel·lícula es desprèn i és arrossegada per 

l’aigua que circula. Per això cal un decantador on s’eliminin els fangs de la biomassa 

despresa. 

Els filtres percoladors es poden classificar segons el nombre d’etapes, o segons la 

càrrega hidràulica i orgànica aplicable. 

• Segons el nombre d’etapes (una o dues etapes) 

• Segons la càrrega hidràulica i orgànica (càrrega baixa, mitjana o alta) 

 

       

Esquema de depuració per filtre percolador (Font: Ecodena) 

Es recomana la utilització en poblacions d’entre 300 i 2000 habitants equivalents. 
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4.3.3 Superfície requerida 

Segons el “Manual para la implantación de sistemes de depuración en pequeñas 

poblaciones” del Miniesterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la superfície 

necessària per a la implantació del sistema de depuració de filtre percolador, en funció 

de la població equivalent, ve donat per la gràfica següent: 

 

Per tant, la superfície total requerida per al nucli urbà de Llavorsí seria de 400 m2 en 

l’actualitat i 600 m2 per a la població futura estimada. 

 

4.3.2 Avantatges i inconvenients 

• Avantatges: 

o Relativament tolerant a sobrecàrregues hidràuliques puntuals. 

o Consum energètic moderat. 

o És tolerant a la presència de substàncies tòxiques en l’afluent. 

o No necessita energia per a l’aeració. 

o Es pot dissenyar per tal de fer nitrificació. 

o Costos d’operació inferiors als fangs actius. 

o No hi ha recirculació de fangs secundaris. 

 

• Inconvenients i limitacions: 

o Requereixen un sistema de decantació-digestió pels fangs. 

o Necessitats d’operació i manteniment moderades. Cal mà d’obra 

especialitzada. 

o A l’hivern baixa molt el rendiment. 
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o A temperatures iguals o inferiors a 0ºC pot haver-hi problemes de 

congelació. 

o El cost del material de rebliment és elevat. 

o El cost de construcció és elevat. 

o Possibilitat de colmatació del sistema de distribució i dels filtres. 

o Pot presentar problemes amb xocs de càrregues. 

o Risc d’olors degut a una manca d’aeració en el llit que es pot donar sota 

algunes condicions 

o meteorològiques. 

o Poden aparèixer problemes d’insectes. 

o No es pot controlar la quantitat de biomassa fixada. 

 

4.3.4 Rendiment d’eliminació 

DBO.............85-95% 

DQO.............80-90% 

MES.............85-95% 

 

4.3.5 Explotació i manteniment 

Com a recomanacions per l’explotació d’aquests sistemes cal destacar els següents 

aspectes: 

• Manteniment del Tanc Imhoff. 

• Comprovar periòdicament la sortida d’aigua pels difusors, sobretot si són amb 

orificis. 

• Control del sistema de bombeig. 

 

4.4 Aireació prolongada 

4.4.1 Característiques generals 

L’aireació prolongada és una de les variants que ofereix el procés de fangs actius per 

al tractament biològic de les aigües residuals en condicions aeròbies. 

Després del pretractament l’aigua residual entra dins un dipòsit, airejat mitjançant uns 

difusors de membrana, en el qual es manté un cultiu bacterià de microorganismes 

agrupats en flòculs i amb la turbulència suficient per evitar la sedimentació d’aquests. 
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Després d’un cert temps de permanència al reactor, el licor de mescla passa a un 

decantador o clarificador, el qual separa l’aigua dels fangs. Una part dels fangs es 

recircula novament al reactor per tal de mantenir la concentració requerida de 

microorganismes. 

Existeixen varis tipus de plantes d’aireació prolongada, segons sigui el nombre 

d’habitants equivalents a tractar. Per al cas del nucli urbà de Llavorsí, amb una 

població punta prevista de 8000 h.e. cal optar per l’aireació prolongada en la seva 

modalitat de canal d’oxidació. 

 

 

Planta d’aireació prolongada de canal d’oxidació a Baños de Río Tobía 

 

Es recomana la utilització en poblacions d’entre 500 i 2000 habitants equivalents. 

 

4.4.2 Superfície requerida 

Segons el “Manual para la implantación de sistemes de depuración en pequeñas 

poblaciones” del Miniesterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la superfície 
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necessària per a la implantació del sistema de depuració d’aireació prolongada, en 

funció de la població equivalent, ve donat per la gràfica següent: 

 

Per tant, la superfície total requerida per al nucli urbà de Llavorsí seria de 280 m2 en 

l’actualitat i 400 m2 per a la població futura estimada. 

 

4.4.3 Avantatges i inconvenients 

• Avantatges: 

o Possibilitat d’arribar a grans rendiments d’eliminació del nitrogen total. 

o Flexibilitat, donat que els seus paràmetres operatius poden ser 

controlats. 

o Capacitat d’adaptació davant de sobrecàrregues hidràuliques i 

orgàniques. 

o Els fangs generats en el procés estan estabilitzats. 

o Pràcticament no genera olors. 

 

• Inconvenients i limitacions: 

o Elevats costos d’explotació. 

o Important consum energètic. 

o Es requereix de personal qualificat i atenció continuada per al seu 

manteniment i explotació. 

o Risc d’arrossegament i rentat de la biomassa en situacions de 

sobrecàrrega hidràulica. 

o El procés de decantació secundari és sensible a les variacions de 

càrrega hidràulica. 
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o Generació continuada de fangs, els quals han de ser purgats 

periòdicament, deshidratats i/o evacuats. 

o Mala integració paisatgística. 

 

4.4.4 Rendiment d’eliminació 

DBO.............85-95% 

DQO.............80-90% 

MES.............85-95% 

 

4.4.5 Explotació i manteniment 

L’explotació d’aquest tipus de depuració requereix de les següents activitats: 

• Comprovar que no es formi espuma a la superfície del reactor biològic. En cas 

que aparegui caldrà eliminar-la. 

• Comprovar el correcte funcionament dels equips de producció d’aire i Aireació 

homogènia. 

• Comprovar la correcta decantació del fang, observant que no arrossegui sòlids 

en suspensió i sedimentant el fang en una proveta de 1000 ml durant 30 

minuts, coneguda com la prova del V30 la qual segueix la forma: 

  

5. CRITERIS DE SELECCIÓ 

Segons el “Manual para la implantación de sistemes de depuración en pequeñas 

poblaciones” del Miniesterio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, la comparació 

entre els diferents sistemes de depuració aplicables ha de fer-se en funció de 3 criteris: 

• Criteris tècnics: 

o Qualitat de l’efluent 

o Volum de població 

o Superfície i característiques del terreny 

o Versatilitat del tractament 

o Climatologia 

o Producció i qualitat dels fangs generats 

o Complexitat de l’explotació i manteniment 

• Criteris ambientals: 

o Producció de males olors 
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o Generació de sorolls 

o Integració paisatgística 

 

• Criteris econòmics: 

o Cost d’implantació 

o Cost d’explotació i manteniment 

A continuació s’analitzen cadascun dels criteris per als diferents mètodes considerats. 

 

5.1 Criteris tècnics 

El mateix manual compara diferents sistemes de tractament, tant primaris com 

secundaris, ja siguin extensius o intensius. La taula següent mostra els acrònims 

utilitzats en els gràfics que segueixen més endavant, remarcant quins són els que 

interessen en aquest estudi per al projecte de depuració d’aigües residuals a Llavorsí. 

 

 

5.1.1 Qualitat de l’efluent 

Mesurada com el percentatge de reducció dels principals paràmetres que es requereix 

en la DMA, que són els Sòlids en Suspensió (SS), Demanda Biològica d’Oxigen (DBO) 

i Demanda Química d’Oxigen (DQO). 

Anteriorment s’ha definit numèricament la reducció dels diferents paràmetres en 

cadascun dels mètodes considerats. Comparats en un gràfic s’observen més clares les 

diferències. 

Addicionalment també es consideren els valors de concentració de nutrients com el 

nitrogen i el fòsfor. 

 



Annex 5 – Alternatives de depuració  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

18 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

 



Annex 5 – Alternatives de depuració  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

19 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

 



Annex 5 – Alternatives de depuració  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

20 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

S’observa com pràcticament tots els mètodes considerats tenen un comportament 

similar en quant a la qualitat dels sòlids en suspensió i DQO. Pel cas de la DBO es 

denota una menor demanda en el cas del sistema de depuració amb reactor discontinu 

seqüencial (SBR) enfront als altres mètodes considerats, que obtenen uns valors 

idèntics. 

 

5.1.2 Volum de població 

Els rangs de població de cadascun dels mètodes considerats es mostra a la figura 

següent. 

 

Tots els mètodes de depuració possibles per al projecte s’adapten tant a la població 

punta actual com a la punta de prognosi a 25 anys, si bé s’observa com els mètodes 

d’aireació prolongada i SBR semblen ser els més adients per a poblacions grans. 

 

5.1.3 Superfície i característiques del terreny 

Com s’ha anat indicant a l’hora de descriure cadascun dels mètodes, la superfície 

necessària per a la implantació dels diferents mètodes considerats es resumeix en la 

següent gràfica. 
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Els mètodes que requereixen una menor superfície d’implantació són el reactor 

discontinu seqüencial (SBR) i aireació prolongada, essent millor el primer. 

 

5.1.4 Versatilitat del tractament 

Les variacions de cabal i concentració dels contaminants al llarg del dia s’accentuen 

en poblacions petites. 

A continuació es mostra la comparació en quant a la capacitat d’adaptació dels 

diferents mètodes de depuració, segons si es refereix a variacions de cabal i càrrega 

contaminant, sobrecàrregues hidràuliques o sobrecàrregues orgàniques. 

 

D’entre els mètodes de depuració secundaris intensius considerats, el que millor 

s’adapta als canvis diaris de cabal i càrrega contaminant és el SBR, mentre que el 

pitjor resulta ser l’aireació prolongada. 
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En quant a l’adaptació a les sobrecàrregues hidràuliques els mètodes amb millor 

capacitat són els biodiscs (CBR), llits bacterians i SBR. 

D’altra banda, els mètodes d’aireació prolongada i reactor discontinu seqüencial (SBR) 

resulten ser els millors en quant a l’adaptació a sobrecàrregues de matèria orgànica 

continguda en les aigües residuals afluents. 

 

5.1.5 Climatologia 

La climatologia és el factor climatològic més important, afectant especialment als 

processos biològics. 

Per al cas concret de Llavorsí, amb hiverns molt freds on s’assoleixen fàcilment 

temperatures negatives durant les nits, s’han de tenir en compte el sobredimen-

sionament que compensi la disminució del rendiment del reactor biològic. 

També es poden adoptar altres mesures com la protecció dels equips de la intempèrie 

a partir de cobertes o soterraments en els casos en que sigui possible. 

Com indica el manual, davant aquestes situacions de baixes temperatures, s’afavorirà 

aquells mètodes de depuració que puguin ser soterrats, com són les fosses sèptiques, 

tancs Imhoff o SBR. 

 

5.1.6 Producció i qualitat dels fangs generats 

La producció de fangs requereix l’obligatorietat de la seva gestió. Cal considerar quin 

és el volum de fangs generats, si són fangs estabilitzats i la freqüència necessària per 

a la seva retirada. 
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A continuació s’avaluen aquests 3 aspectes. 

 

Els mètodes de depuració que generen major volum de fangs són l’aireació 

prolongada i SBR, mentre que els llits bacterians i biodiscs (CBR) produeixen una 

quantitat semblant. 

 

Els mètodes amb una producció de fangs estabilitzats són aireació prolongada i SBR, 

mentre que els altres dos mètodes, biodiscs (CBR) i llits bacterians produeixen uns 

fangs no estabilitzats. 

 

Serà necessària una major freqüència de retirada de fangs en els mètodes d’aireació 

prolongada i reactor discontinu seqüencial (SBR), mentre que per als altres dos 

mètodes considerats serà necessària una retirada normal en comparació als altres 

mètodes de depuració que s’avaluen al manual. 
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5.1.7 Complexitat de l’explotació i manteniment 

La complexitat associada als treballs d’operació i manteniment és un factor important a 

l’hora d’elegir el mètode de depuració, si bé cal destacar el fet que cada cop hi ha 

major nombre d’empreses especialitzades que es dediquen a la gestió de petites 

EDAR. Aquest fet afavoreix la possibilitat de disposar de sistemes de tractament 

complexes, amb control remot i diferents automatismes. 

En general, els tractaments intensius solen requerir major complexitat d’explotació i 

manteniment, mentre que els tractaments extensius solen requerir major mà d’obra. 

 

 

Els mètodes que requereixen de major personal especialitzat són aireació prolongada i 

reactor discontinu seqüencial (SBR). Aquest últim també requereix del major 

equipament electromecànic, seguit molt a prop de l’aireació prolongada. 

Com es comentava anteriorment, tots els sistemes intensius requereixen una 

complexitat i nivell d’equipaments electromecànics elevat en comparació a la resta de 

tractaments que es consideren al manual. 

 

5.2 Criteris ambientals 

La depuració de les aigües residuals es considera encara avui en dia com una activitat 

molesta i amb males conseqüències per a la salut. Per aquest motiu les EDAR solen 

ubicar-se als afores dels nuclis urbans, com és el cas d’aquest projecte. 

Com es comentava al principi de l’apartat, els criteris ambientals es classifiquen en 3 

tipus, com es mostra a continuació. 
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5.2.1 Producció de males olors 

Un dels principals problemes que es poden generar i que provoquen les queixes dels 

habitants és la generació de males olors. 

Els tractaments aerobis presenten un menor risc de generació d’olors desagradables, 

ja que aquests bàsicament es generen en les fases anaeròbies dels processos de 

depuració. 

 

Els processos secundaris intensius denoten una clara reducció del potencial en quant 

a la generació de males olors, essent els millors mètodes l’aireació prolongada i SBR. 

 

5.2.2 Generació de sorolls 

Els sorolls produïts a les estacions de tractament d’aigües residuals va associat al 

funcionament dels equips electromecànics com les bombes. Cal esperar, doncs, una 

menor generació de sorolls en aquells processos que precisin de la menor quantitat 

d’equips d’aquest tipus. 

 

Efectivament, els processos de tractament secundari intensius resulten ser més 

sorollosos que els extensius, destacant l’aireació prolongada i SBR. 

5.2.3 Integració paisatgística 

L’impacte visual que provoquen les instal·lacions depuradores és més important a 

mesura que es refereix a poblacions menors. Les tecnologies extensives solen 

integrar-se bé al paisatge, mentre que les intensives solen presentar certa dificultat. 

Una possible solució passa per corregir l’impacte pot esser la realització d’un 
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cobriment que estigui en harmonia amb l’entorn, o bé el soterrament de la planta SBR, 

com s’ha comentat per les causes climàtiques anteriorment. 

 

En quant a la seva integració amb el paisatge, el pitjor dels mètodes de depuració 

resulta ser el de llits bacterians. 

Com s’ha comentat, el mètode SBR podria reduir el seu impacte amb el seu 

soterrament. 

 

5.3 Criteris econòmics 

Davant les baixes possibilitats econòmiques que presenten les petites poblacions, el 

criteri econòmic és molt important a l’hora d’escollir el mètode de depuració. 

Com s’ha comentat al principi del capítol, es diferencia entre els costos d’implantació 

que suposa cada sistema i els costos d’explotació i manteniment que d’aquest se’n 

deriven. 

Les dades facilitades pel manual ens permeten obtenir els valors de tots els sistemes 

estudiats a excepció del mètode de depuració amb reactor discontinu seqüencial 

(SBR) i MBBR, essent necessari d’aproximar els costos del primer per alguna altra via. 

Finalment s’ha optat per assumir uns costos iguals en el cas de la planta SBR respecte 

a la d’aireació prolongada degut a la seva similitud en quant a l’equipament 

electromecànic i la seva complexitat d’explotació i manteniment. 

 

5.3.1 Cost d’implantació 

Els costos que es mostra a continuació inclou la totalitat de les instal·lacions de 

l’EDAR i la urbanització de la parcel·la. 
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Pel que fa als costos d’implantació del sistema de depuració SBR varis estudis 

aproximen el seu cost en uns 270.000 ± 30.000 €, sense referir-se al volum de la 

població a tractar. Tot i així es considera un cost igual que al de l’aireació prolongada. 

Amb aquestes dades, prenent com a població els 1500 habitants considerats en 

aquest projecte i la mitjana dels valors donats a l’anterior taula, el cost d’implantació 

dels diferents sistemes de depuració considerats es mostra al gràfic següent. 

 

S’observa com els costos d’implantació dels diferents mètodes de depuració 

considerats són menors en el cas dels sistemes d'aireació prolongada i SBR. 

5.3.2 Cost d’explotació i manteniment 

Els següents costos es refereixen al rang aproximat que resulta del manteniment i 

funcionament de l’estació depuradora en funció del nombre d’habitants equivalent. 
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Com en el cas dels costs d’implantació, la taula següent mostra de forma més clara el 

cost del manteniment. 

 

 

6. TAULA D’AVALUACIÓ DE LES ALTERNATIVES 

L’elecció del millor mètode per al tractament de l’aigua residual del nucli urbà de 

Llavorsí es realitza a partir de la ponderació numèrica descrita a la taula següent. En 

aquesta s’han donat valors en funció dels paràmetres estudiats a l’apartat 5. 

Per a cada paràmetre es dóna una puntuació màxima de 1 al mètode més favorable, i 

valors més baixos per a la resta, en funció de les seves característiques comparades 

amb la resta de sistemes de depuració avaluats. 
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Posteriorment es fa notar la major importància d’uns paràmetres respecte dels altres, 

donant-los-hi un pes. 
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Pes BIODISCS (CBR) LLIT BACTERIÀ AIREACIÓ PROLONGADA SBR 

CRITERIS TÈCNICS      

Qualitat de l’efluent 1.0 0.8 0.8 0.9 1 

Volum de població 1.0 1 1 1 1 

superfície i característiques del terreny 1.5 0.8 0.85 0.95 1 

Versatilitat del tractament 1.5 0.85 0.85 0.7 1 

Climatologia 1.5 0.9 0.9 0.9 1 

Producció i qualitat dels fangs generats 1.0 1 1 0.9 0.9 

Complexitat de l’explotació i manteniment 1.0 1 0.95 0.9 0.9 

CRITERIS AMBIENTALS      

Producció de males olors 1.0 0.9 0.9 1 1 

Generació de sorolls 1.0 1 1 0.9 1 

integració paisatgística 2.0 0.9 0.8 0.9 1 

CRITERIS ECONÒMICS      

Cost d’implantació 2.0 0.9 0.85 1 1 

Cost d’explotació i manteniment 2.0 1 0.95 0.85 0.85 

AVALUACIÓ FINAL 
 

15.125 14.75 14.925 16 
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7. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Amb els valors obtinguts de la taula anterior es decideix optar per la depuració de les 

aigües residuals mitjançant el mètode del reactor seqüencial discontinu (SBR), el qual 

haurà d’estar soterrat per tal de garantir que es compleixen els supòsits anteriors en 

quant, sobretot, a l’impacte ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest annex és la definició de la topografia de la parcel·la prevista per a 

la implantació de l’estació depuradora d’aigües residuals i els col·lectors que 

l’abasteixen. 

En els projectes de depuradores, així com de tots els projectes d’obra civil projectats 

per enginyeries, es realitza una aixecament topogràfic, que pot encarregar l’enginyeria 

adjudicatària del projecte a una altra empresa o realitzar ella mateixa en cas de 

disposar dels medis necessaris. 

Per tant, en el present annex, es presenta la topografia de la zona d’una manera 

aproximada, però suficientment real i fiable com per realitzar un projecte adequat. 

 

2. OBTENCIÓ DE DADES 

Per a la realització d’aquest projecte s’ha treballat amb plànols cartogràfics de la zona 

a escala 1:5000 i publicats per l’Institut Cartogràfic de Catalunya, tant en format raster 

com en format CAD. 

 

3. PLÀNOL TOPOGRÀFIC 

A continuació es mostra el mapa topogràfic de la zona de Llavorsí. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el projectes constructius, normalment s’encarrega a una empresa externa realitzar 

un reconeixement geològic i geotècnic del sòl a la zona on es durà a terme el projecte. 

En el marc del projecte actual no es possible dur a terme aquesta campanya, per no 

disposar de medis suficients per fer cales i sondejos. Per conèixer els materials 

geològics que conformen el terreny es serveix dels mapes de l’Institut Geològic de 

Catalunya (IGC).  

 

2. ENQUADRAMENT GEOLÒGIC 

Geològicament, la zona es situa a la serralada pirenaica, concretament al Pirineu axial 

i  flanquejats pel cim de l’Orri, el serrat de Canaledo i el serrat de Canals. 

Des d'un punt de vista geogràfic dels Pirineus corresponen a una serralada de 450 km 

d'extensió que se situa en l'istme que separa la península Ibèrica de la resta d'Europa. 

Geològicament es tracta d'una serralada alpina amb una longitud superior als 1000 km 

i que s'estén des de la plataforma cantàbrica fins a les planes de la Provença. 

 

3. UNITATS GEOLÒGIQUES 

A la zona d’estudi es distingeixen les següents unitats geològiques: 

• UNITAT A: Gresos i lutites (ÇOrgl i ÇOrgf) 

• UNITAT B: Pissarres i calcàries (Dcn1, Dcn2 i Dpf) 

• UNITAT C: Ventalls al·luvials (Qv0-1 

• UNITAT D: Dipòsits col·luvials (Qco) 
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Materials geològics a la zona d’estudi (Font: IGC) 

 

Legenda dels materials presents a l’estudi: 
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3.1 Nivell superficial 

A la zona de la parcel·la de l’EDAR es troben materials al·luvials, llims i argiles en els 

primers 20-40 cm de profunditat per sota de la vegetació existent. 

• Litologia: Formació superficial de caràcter antròpic. 

• Classificació: Terra vegetal. 

• Compacitat: Poc compacte, no consolidat, molt assentable. 

 

3.2 Nivell de llims i graves 

La capa inferior a l’anterior està formada per alternança centimètrica de gresos 

(pissarres i esquistos) i lutites.  

• Litologia: Graves i argiles. 

• Compacitat: Compacitat mitja a baixa. 

 

3.3 Nivell de pissarres 

A certa profunditat, aproximadament a partir dels 3-5 m pot aparèixer la capa de la 

roca principal, pissarres i esquistos, amb una bona resistència. 

• Litologia: Pissarres i esquistos. 

• Compacitat: Alta. 

 

4. EXCAVABILITAT 

Les dues primeres capes no presentaren cap problema d’excavabilitat i es podran 

treballar amb retroexcavadora convencional. 

En cas de trobar-se el nivell de pissarres seria necessari la utilització de maquinària 

més energètica i fins i tot l’ús d’explosius. 

 

5. ESTABILITAT DE TALUSOS 

La possible presència del nivell freàtic en talussos elevats (més de 3-4 m) fa que sigui 

recomanable assegurar l’estabilitat d’aquests amb un pendent no major de 1H : 1V. 

Per a talussos de terraplè serà necessari augmentar aquest pendent fins a una relació 

3H : 2V. 
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6. HIDROLOGIA 

La Directiva Marc de l'Aigua (DMA), aprovada pel Parlament Europeu i el Consell el 23 

d'octubre de 2000, i publicada al DOCE el 22 de desembre de 2000 (2000/60/CE), 

origina i condiciona un canvi important en el concepte de gestió, protecció i planificació 

de l'ús de l'aigua i els espais associats a aquest medi, tant a les masses d'aigua 

continentals (superficials i subterrànies), com a les costaneres i les de transició. 

 

6.1 Masses d’aigua  

La DMA defineix les masses d'aigua com unitats de gestió sobre les que es realitzarà 

el programa de mesures per tal d'assolir els objectius marcats per la Directiva. 

En relació a les aigües subterrànies, Llavorsí queda definida dins del massís axial 

pirenaic, una de les 53 masses d’aigua subterrànies identificades a Catalunya. 

 

 

 

Aqüífer del massís axial pirenaic (Font: ACA) 

 

A continuació es detallen les seves característiques principals: 

• Extensió: 3253 km2 
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• Tipologia litològica dominant: Granit i Paleozoic 

• Altres tipologies litològiques: Carbonatat 

• Característiques hidràuliques dominants: Aqüífers lliures i confinats amb 

predomini dels lliures 

 

Concretament l’aqüífer situat al subsòl de Llavorsí s’anomena: Aqüífer de les calcàries 

metamòrfiques devonianes de Llavorsí i Tor. 

 

6.2 Nivell freàtic  

Pel que fa al nivell freàtic, no s’han pogut trobar dades sobre l’existència d’aquest i la 

seva situació tret de la informació que proporciona el Mapa d’Àrees Hidrogeològiques 

de Catalunya de l’ICC que, per la seva escala 1:250.000, no té la suficient precisió per 

a la redacció de projectes. 

Considerant el tipus de materials que es troben al sòl de la zona de l’EDAR, la seva 

fracturació i forma de làmines fa suposar una permeabilitat prou elevada com perquè 

el nivel freàtic es trobi a una profunditat prou elevada per no afectar a l’estructura de 

l’estació depuradora. 

 

7. SISMICITAT 

S’han analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint la 

“Norma de Construcción Sismoresistente: parte General y Edificación (NCSE-02), 

segons es va establir el reial decret 997/2002, de 27 de setembre (BOE nº244 de l’11 

octubre de 2002). 

A la Figura següent s’observa el mapa de zones sísmiques de Catalunya, realitzat per 

l’ICC. 

 



Annex 7 – Geologia i geotècnia  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

8 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 
Zones sísmiques de Catalunya (Font: ICC) 

 

En aquest cas la zona estudiada es troba dins la de la “Zona Sísmica 3” que implica 

una sismicitat mitja. 

Segons la el mapa de perillositat sísmica, a la zona de Llavorsí es considera un valor 

d’acceleració sísmica bàsica ab de 0,05g  (essent g l’acceleració de la gravetat), i un 

coeficient de contribució K=1. 
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Mapa de perillositat sísmica (Font: IGN) 

 

 

8. RECOMANACIONS FINALS 

Degut a que les característiques geotècniques definides en aquest annex són 

únicament aproximacions realitzades a partir d’informació bibliogràfica, mapes i visites 

de camp, es recomana que abans d’iniciar l’obra es faci un estudi geotècnic complet 

que permeti confirmar les hipòtesis suposades en el present annex. 

Els factors que cal estudiar amb més precisió a l’estudi geotècnic són: 

• Tipus de material i deformabilitat dels mateixos (possibles infiltracions). 

• Estabilitat dels talussos 

• Capacitat portant del terreny. 

• Possible aprofitament de materials. 
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9. CONCLUSIONS FINALS 

A partir de totes aquestes dades, les conclusions finals són: 

• Es recomana desbrossar la capa vegetal superior. 

• El tipus de material del subsòl permet utilitzar maquinària de moviment de 

terres usual per al primer metre de profunditat i un martell hidràulic per a 

profunditats superiors. 

• El talussos que s’adoptaran seran 3H : 2V en els terraplens sobre els quals 

s’assentarà l’EDAR, i 1H : 1V per als desmunts. 

• El present projecte no es presenta en una zona geogràfica amb sismicitat 

elevada, sinó de sismicitat mitja. 

• Per evitar diferents assentament, es recomana que el fons d’excavació es trobi 

dins d’una mateixa unitat geotècnica. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per accedir a la ubicació de l’estació depuradora es projecte un nou camí. Aquest 

tindrà 5 m d’amplada, suficient per tal que hi pugui passar un camió en un sol sentit, i 

56 m de longitud fins a la parcel·la de l’EDAR. 

L’únic trànsit que s’hi preveu és el del camió de recollida dels fangs generats pels 

reactors biològics o el d’algun turisme per a realitzar el manteniment de la planta. 

Per tal d’accedir al camí en qüestió s’haurà d’enfilar el camí de la Colomina des de la 

seva confluència amb la carretera comarcal C-13. Avançant uns 440 m es tomba a la 

dreta fins arribar a l’EDAR. 

Degut al terreny superficial de vegetació, llims i graves, abans de realitzar el ferm, s’ha 

de condicionar el terreny. Primerament s’haurà de treure la vegetació i a continuació 

anivellar i fer el moviment de terres amb la maquinària necessària. 

 

2. VARIABLES DE DIMENSIONAMENT 

Per dimensionar el ferm s’utilitzaran les indicacions de la Instrucció Espanyola de 

Carreteres 6.1.-I.C i 6.2.-I.C. Segons aquesta norma, pel dimensionament de camins 

no s’han de conèixer únicament les característiques del tràfic pesat sinó també les 

característiques de l’explanada sobre la que s’assentarà el ferm. 

 

2.1 Trànsit 

Respecte el nivell de trànsit s’estableixen diferents categories de trànsit en funció del 

nombre de vehicles pesats que es calcula que circularan diàriament per damunt del 

ferm. 

 

En el cas del present projecte, el trànsit serà mínim i, per tant, es situarà dins la 

categoria de trànsit T42. 
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2.2 Explanada 

Pel que fa referència a les característiques de l’explanada seria necessari l’elaboració 

d’uns assaigs del sòl que hi ha a la zona per tal de trobar el CBR, la densitat màxima, 

etc., però degut a la impossibilitat de realitzar aquests assajos, es suposarà un tipus 

d’explanada en funció del tipus de sòl que s’observa in situ. 

El tipus de sòl existent al camí d’accés són graves barrejades amb argiles. En aquest 

sentit, i seguint les indicacions de la norma 6.1 IC adjuntes al final de l’annex, es 

considera la situació d’explanada tipus E1. 

 

 

3. FERM 

Un cop conegut el tipus de trànsit i la categoria de l’explanada, podem obtenir la secció 

de ferm necessària. 

A continuació es mostren les opcions a executar en funció de la categoria de trànsit i 

d’explanada donades anteriorment (T42 i E1, respectivament) que es defineixen a la 

mateixa norma 6.1 IC. 

 

S’escull la primera opció, consistent en 35 cm de tot-ú artificial i 5 cm de mescla 

bituminosa. 
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4. MESCLA BITUMINOSA 

L’article 542 del PG-3, defineix la mescla bituminosa en calent com la combinació d’un 

lligant d’hidrocarbur (betum) amb àrids i possibles additius, de manera que totes les 

partícules de l’àrid quedin cobertes per una pel·lícula homogènia del lligant. 

Es defineixen les següents mescles bituminoses: 

 

Els tipus de mescla bituminosa a utilitzar són D12, S12 i PA12, escollint-se finalment 

D12. 

 

5. BETUM ASFÀLTIC 

El mateix article del PG-3, els possibles betums a utilitzar en funció de l tipus i 

espessor de la capa són: 
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Per a un trànsit T41 i T42 s’ha d’utilitzar un betum  del tipus B60/70 o B80/100. 

 

6. CONCLUSIÓ 

Finalment s’opta per una mescla bituminosa en calent del tipus D-12 amb granulat 

granític i betum B60/70 de 5 cm de gruix sobre una capa de tot-ú artificial de 35 cm. 
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1. INTRODUCCIÓ 

En aquest annex es presenta un recull de fotografies per tal d’il·lustrar els diferents 
indrets del projecte. 

Des del pou de registre actual on conflueixen les aigües residuals i pluvials del 
municipi, passant pel pont i la carretera C-13 fins arribar a la parcel·la de l’estació 
depuradora. 

 

2. FOTOGRAFIES 

Fotografia 1: Pou de registre de la recollida d’aigües residuals (plaça Domingo) 

Fotografia 2: Abocament actual de les aigües residuals del nucli urbà 

Fotografia 3: Gir i pas pel pont de la carretera C-13 

Fotografia 4: Continuació per la carretera C-13 després del pont 

Fotografia 5: Tram de la carretera C-13 fins la vorera 

Fotografia 6: Vorera al llarg de la carretera C-13 

Fotografia 7: Finalització de la vorera prop del camí de la Colomina 

Fotografia 8: Tram inicial del camí de la Colomina 

Fotografia 9: Visió general de la ubicació de la parcel·la 

Fotografia 10: Esplanada d’ubicació de la parcel·la de l’EDAR 
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1. Pou de registre de la 

recollida d’aigües residuals 

(plaça Domingo) 

 

 

2. Abocament actual de les 

aigües residuals del nucli urbà 
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3. Gir i pas pel pont de la 

carretera C-13 

 

 

 

 

 

 

 

4. Continuació per la carretera 

C-13 després del pont 
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5. Tram de la carretera C-13 

fins la vorera 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vorera al llarg de la 

carretera C-13 
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7. Finalització de la vorera 

prop del camí de la Colomina 

 

 

 

 

 

 

 

8. Tram inicial del camí de la 

Colomina 
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9. Visió general de la ubicació 

de la parcel·la 

 

 

 

 

 

 

 

10. Esplanada d’ubicació de la 

parcel·la de l’EDAR 
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1. INTRODUCCIÓ 

L’objecte d’aquest annex és dimensionar les diferents unitats de la planta depuradora 

de Vallcebre. 

S’analitza el principi de funcionament de cada unitat, remarcant el que tindrà major 

incidència al seu dimensionament, especificant-hi les fórmules emprades, que seran 

d’ús generalitzat. 

 

2. DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA D’AIGUA 

2.1 Desbast de gruixuts, bombament i by-pass de seg uretat 

2.1.1 Desbast de sòlids gruixuts 

La canonada d’entrada d’aigua al pou de gruixuts serà de polietilè doble paret de 

diàmetre 400 mm. El fons pou del pou de gruixuts serà troncopiramidal invertit amb 

parets inclinades per tal de concentrar el sòlids i les arenes decantats en una zona 

específica i facilitar-ne la recollida. 

En l’entrada de l’aigua al pou de gruixuts es disposarà d’una reixa tipus gàbia amb una 

separació de barrots de 3cm per a la realització d’un primer desbast groller, 

bàsicament per a plàstics i objectes de baixa densitat.  

El pou de gruixuts es dissenya per un temps de retenció de 7,19 minuts i una velocitat 

ascensional de 8,34 m3/m2/h a cabal màxim de disseny . 

Qadmissible = 16,7 m3/h 

  V = T x Q =  7,19 min. x 0,01666 h/min x 16,7 m3/h = 2,00 m3 

  S = Q / v = 16,7 m3/h / 8,34 m3/m2/h = 2,00 m2  

 

Qadmissible = 33,35 m3/h 

  V = T x Q =  5,39 min. x 0,01666 h/min x 33,35m3/h = 3,00 m3 

  S = Q / v = 33,35m3/h / 11,12 m3/m2/h = 3,00 m2  
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DESBAST DE SÒLIDS   GRUIXUTS 

Cabal màxim admissible 33,35 m3/h 

Cabal mig 6,67 m3/h 

Temps de retenció a Qmàxim 5,39 minuts 

Velocitat ascensional a Q màxim 11,12 m3/m2/h 

Temps de retenció a Qmig 27,00 minuts 

Velocitat ascensional a Q mig 2,22 m3/h 

Superfície necessària 2 m3 

Volum necessari 3 m3 

Longitud total 2,6 m 

Longitud útil 2 m 

Amplada total 1,9 m 

Amplada útil 1,5 m 

Alçada total 3,5 m 

Alçada útil 1 m 

 

2.1.2 Bombament 

Adossat al pou de gruixuts es projecta el pou de bombament, amb unes dimensions 

interiors de 2m x 2m i la fondària útil dependrà del nivell màxim i mínim que es doni a 

les boies de nivell. En qualsevol cas l’alçada útil serà inferior a 1m. L’alçada  dels murs 

serà la mateixa que la del pou de gruixuts, de 3,50m. 

En el pou s’instal·laran dues bombes iguals (1+1 de reserva) amb funcionament 

alternatiu. S’ha previst la instal·lació de bombes de la firma comercial ABS, model 

AS0630.160-S13/4-D01*10-M per un cabal unitari de 10m3/h, 6,45m.c.a. i 1,3kW de 

potència a 1450rpm, amb un pas de sòlids de 60mm i diàmetre de sortida de 65mm. 

Posterior a la cambra de bombament es realitzarà una arqueta de vàlvules de 

dimensions interiors 2,2m x 1m i 0,70m d’alçada. La caldereria s’ha previst en acer 

inoxidable AISI-316, amb canonades d’impulsió de les bombes de 70mm de diàmetre, 

vàlvules de comporta i de retenció de 65mm de diàmetre i canonada col·lectora de 
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84mm de diàmetre. Es preveu la instal·lació d’una canonada i vàlvula de comporta de 

50mm de diàmetre per al buidat de la canonada d’impulsió. 

Si suposem una alçada útil de 0,70m, el volum útil de la cambra de bombament serà 

de 2,8 m3/h, amb el que a cabal mig les bombes s’hauran d’engegar 2,38 

vegades/hora. 

 

BOMBAMENT DE CAPÇALERA 

Cabal màxim admissible 16,7 m3/h 

Cabal mig 3,33 m3/h 

Longitud total 2,6 m 

Longitud útil 2,0 m 

Amplada total 2,6 m 

Amplada útil 2,0 m 

Alçada total  3,5 m 

Alçada útil 0,7 m 

Volum útil 2,8 m3 

Cabal unitari de les bombes 12,5 m3/h 

Alçada manomètrica de les bombes 63 m 

Nombre de bombes 1+1r u 

Nombre d'engegades/hora a cabal mig  2,38 engegades/h 

Forma d’arrencada Temps - Nivell 

 

En el pou de bombament es preveu la col·locació d’un by-pass de seguretat en cas 

d’aturada de les bombes o d’arribada d’un cabal superior al de disseny. 

 

2.2 Desbast de sòlids fins 

L’aigua arribarà al desbast de sòlids fins des del bombament de capçalera. Aquest 

desbast es realitzarà mitjançant un rototamís automàtic amb capacitat per tractar un 

cabal de 20m3/h i un cabal punta de 40m3/h (al qual se li ha d’aplicar un 30% de 
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reducció com a marge per a la colmatació). El rototamís disposa d’un cilindre filtrant de 

diàmete 400mm d’estructura monoblock, amb una llum de pas de 1,5mm, accionat per 

un motor elèctric de 0,25kW. La longitud de l’equip és de 825mm, l’amplada de 490mm 

i l’alçada de 715mm. La boca d’entrada d’aigua a l’equips serà de DN125mm, la de 

sortida de 150mm i la de by-pass de DN100mm. En cas d’aturada de l’equip, s’ha 

previst la possibilitat de realitzar un by-pass mitjançant vàlvules de comporta i 

connexionat a la línia de by-pass general de la planta. 

Acoplat al rototamís es col·locarà un cargol transportador-compactador, amb una 

capacitat de transport de sòlids de 0,75 a 1,5m3/h i accionat per un motor elèctric de 

0,55kW. La posició de treball serà horitzontal amb un diàmetre de la rosca helicoïdal 

de 160mm, longitud de canal de 1100mm, longitud de la zona de compactació de 

400mm i longitud total sense incloure el motorreductor de 1500mm. Els sòlids es 

depositaran en un contenidor de 120 litres de capacitat. 

Prèviament a l’entrada als reactors biològics hi haurà la possibilitat de by-passar 

l’aigua pretractada.  
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DESBAST DE SÒLIDS FINS 

ROTOTAMÍS 

Cabal mig 20,00 m3/h 

Cabal punta 40,00 m3/h 

% de reducció per colmatació 30,00 % 

Diàmetre cilindre filtrant 400,00 mm 

Llum de pas 1,50 mm 

Longitud total 825,00 mm 

Amplada total 490,00 mm 

Alçada total 715,00 mm 

Motor elèctric 0,25 kW 

Diàmetre boca d'entrada 125,00 mm 

Diàmetre boca de sortida 150,00 mm 

Diàmetre sortida by-pass seguretat 100,00 mm 

Potència motor 0,25 kW 

CARGOL TRANSPORTADOR -COMPACTADOR 

Cabal de sòlids 0,75-1,5 m3/h 

Diàmetre de la rosca helicoïdal 160,00 mm 

Longtud del canal 1.100,00 mm 

Longitud zona de compactació 400,00 mm 

Longitud total sense incloure motoreductor 1.500,00 mm 

Potència motor 0,55 kW 

CONTENIDOR DESCÀRREGA DE SÒLIDS  

Capacitat del contenidor 120,00 litres 
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2.3 Tractament biològic 

El reactor biològic consisteix en un sistema d’equip compacte de depuració dins d’un 

dipòsit d’acer, d’instal·lació soterrada. 

Per motius d’accés a l’EDAR de Llavorsí es preveu la instal·lació de dues unitats 

BIOTRIT400.  

En cada tanc es realitzaran les operacions d’aeració i decantació, que es succeiran de 

forma cíclica en l’interior del mateix dipòsit. Cap decantació ni evacuació de l’aigua es 

realitzaran durant els cabals punta. A continuació es descriu el funcionament d’aquest 

tractament: 

1. Entrada d’aigua: l’afluent desbastat arriba a la canonada que es troba a 25 cm 

de la generatriu superior de l’estació. El risc de pertorbació en el cas que les 

aigües arribin durant els períodes de decantació o d’evacuació és pràcticament 

nul·la. Aquests períodes són els que s’ajusten en hores de cabal baix (a les 

2:00 h AM, 9:30 h AM i 15:30 h PM). 

 

2. Aeració:  L’aigua és airejada per un dispositiu d’insuflació d’aire amb bombolles 

de tamany petit i mitjà, assegurant el creixement i vida dels microorganismes 

necessaris pel tractament biològic. L’aire insuflat està produït per uns airejadors 

comandats per un rellotge programador de contacte. 

Aquest programador posa en marxa els equips d’aeració durant un temps AT. 

El conjunt de la cisterna es comporta com una càmera d’oxidació i en aquest 

període no hi ha cap evacuació de l’aigua. El temps de funcionament diari serà 

de 13,5 hores. 

La capacitat d’oxigenació ha estat calculada pel volum màxim. 

 

3. Decantació : Transcorregut el temps AT l’airejador s’atura durant un temps DT i 

el conjunt del dipòsit es comporta com un decantador sobredimensionat. En 

aquest període de temps tampoc es produeix cap evacuació. El temps de 

decantació diari, calculat pel cabal de disseny de la planta, és de 9,56  hores. 
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4. Evacuació:  Al finalitzar el temps de decantació, un grup electrobomba es posa 

en funcionament durant un temps ET. El volum evacuat representa les 

arribades a la depuradora durant els tres períodes que són AT, DT i ET. El 

temps de funcionament diari, calculat pel cabal de disseny de la planta, és de 

0,94 hores. 

 

L’equip serà registrable amb 2 boques d’accés per garantir el manteniment i 

l’adequada ventilació dels ejectors d’aire. 

Posteriorment al reactor biològic i prèviament a l’arqueta de sortida de l’efluent 

s’instal·larà una arqueta de mesura de cabal amb un cabalímetre electromagnètic de 

DN100 mm. Per a un funcionament òptim el cabalímetre s’haurà d’instal·lar en situació 

de continua càrrega, cosa que sempre es produirà atès que l’aigua s’evacua 

impulsada des del reactor fins l’arqueta de sortida. 

Es realitzarà una única arqueta de dimensions exteriors 3,90m x 1,40m i 1m d’alçada, 

amb un primer compartiment de dimensions interiors 1,80m x 1m on s’hi ubicarà la 

vàlvula antiretorn de la impulsió de l’aigua de sortida i el cabalímetre de sortida. El 

segon compartiment de 1,5m x 1m correspondrà a l’arqueta de sortida d’aigua 

tractada, on s’hi farà la presa de mostres. 

L’efluent es connectarà a un pou P2 on també hi estaran connectats tots els by-

passos. A partir d’aquest pou es col·locarà una conducció de PEDC de 400 mm de 

diàmetre que es conduirà fins al riu Noguera Pallaresa on desguassarà. 

A continuació s’adjunta un esquema dels cicles de funcionament del reactor compacte. 
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Procés de depuració (Font: Biotrit) 
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Sistema d’evacuació (Font: Biotrit)
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2.4 Mesura de cabal i sortida de l’efluent 

Per a la mesura de cabal i sortida d’aigua tractada es realitzarà una única arqueta de 

dimensions exteriors 3,90m x 1,40m i 1m d’alçada, amb un primer compartiment de 

dimensions interiors 1,80m x 1m on s’hi ubicarà la vàlvula antiretorn de la impulsió de 

l’aigua de sortida i un cabalímetre electromagnètic de DN100mm i el segon 

compartiment de 1,5m x 1m correspondrà a l’arqueta de sortida d’aigua tractada, on 

s’hi farà la presa de mostres.  

La canonada d’impulsió del reactor a la mesura de cabal és de PEAD de 90mm de 

diàmetre i prèviament a la mesura de cabal hi haurà possibilitat de by-passar l’aigua de 

sortida del reactor, fent una connexió al P-2 amb una canonada de PEAD de 110mm 

de diàmetre. 

La canonada de sortida d’aigua tractada serà de polietilè de 250 mm de diàmetre. 
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3. DESCRIPCIÓ DE LA LÍNIA DE FANGS 

Degut a la poca producció de fangs, no es realitzarà cap tractament dels fangs, 

únicament es procedirà a una purga periòdica. Es preveu un buidat trimestral d’uns 

18,8 m3, en el cas que funcioni un sol tanc i de 37,6 m3, en el cas que funcionin els dos 

tancs. 

Els fangs seran extrets mitjançant un camió cisterna, amb l’ajut d’un tub d’aspiració  i 

durant el període de decantació. 

 

4. DESCRIPCIÓ DELS EQUIPS MECÀNICS 

Els equips mecànics dels que es dotarà l’EDAR es defineixen a continuació amb els 

seus paràmetres més rellevants. 

 

4.1 Bombament 

Característiques principals 

Cabal unitari exigit:      12,5 m3/h 

Altura manomètrica:      60 m.c.a. 

Tipus d’aigües:      aigües residuals 

Tipus d’instal·lació:      submergida fixa 

 

Dades de l’equip 

Fabricant:       ABS o similar 

Model:       AS0630.160-S13/4-D01*10-M 

Tipus motor:       S13/4D 50 Hz 

Potència máxima de curva:    15,23 kW 

Potència dimensionada P2:    12 kW 

Cabal mínim admisible:    1,1 m3/h 

Tipus d’impulsor:     Vòrtex 

Connexió succió standard:    EN 1092-2 

Dimensions rodet:      160 mm 
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Boca d’impulsió:      DN65 

Diàmetre nominal de descàrrega:   DN40 

Pressió nominal de descàrrega:   PN16 

Velocitat motor:      2950 rpm 

Tensió:       400 V 

Número de pols:     2 

Corrent de règim:      23,5 A 

Bobinat del motor:     400/690 V 

Protecció tèrmica:      Sí 

Protecció d’estanqueïtat:     Sí 

Tamany pas lliure:     25 mm 
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4.2 Desbast de sòlids fins 

4.2.1 Rototamís 

Característiques principals 

Fabricant:       Estruaga o similar 

Descripció:       Tambor rotatiu Rms 

Marca:       Rms-3050 

Servei:       Aigües residuals 

Tipus de funcionament:     Automàtic 

Diàmetre del cilindre filtrant:     400 mm 

Tipus d’estructura:      Monobloc 

Cabal d’aigua a filtrar:     20m3/h 

Cabal d’aigua admissible a l’equip:    40 m3/s 

Marge de seguretat:      20m3/s 

Reducció per marge de colmatació:    30 % 
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Amplada equip:      490 mm 

Alçada equip:       715 mm 

Llum de pas:       1,5 mm 

Reixa filtrant:       Perfil triangular 

Pressió de l’aigua de rentat:     3 kgcm2 

Canonada d’entrada:      DN 125 DIN 2576 PN-10 

Canonada de sortida:     DN 150 DIN 2576 PN-10 

Canonada de sobreeixidor:     DN-100 DIN 2576 PN-10 

Tub sistema rentat reixa filtrant:    9,5 mm 

 

Materials de construcció 

Bastidor i cos:     Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Cilindre flotant:     Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Reforç i tapes cilindre filtrant:   Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Element de tancament cilindre flotant:  EPDM resistent a greixos 

Elements de tancament lateral:   Polietilè HD-1000 

Rascador de sòlids:     Aliatge llautó 

Molles rascador:     Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Potes suport bastidor i cos:    Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Rodaments:      NSK o similar 

Brides de connexió:     Alumini DIN 2576 PN-10 

Rampa de conducció de sòlids:   Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Capotatge superior:     Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Canonada sistema de rentat:   Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Cargols en zones submergides:   Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

Cargols en zones aèries:    Acer inoxidable AISI 316/1,4401-EN 10088 

 

Accionament reductor 
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Reductor mecànic, fabricant:   Varvel o similar 

Tipus:       Visinfin corona 

Velocitat de sortida:     14 rpm 

Factor de servei:     1,5 

Execució:       Eix foradat 

Caixa, tapes i brides:      GG-15 UNE 36-111-73/DIN 17210 

Cargol sensefi, eixos i engranatges:   Acer de cimentació UNE 36-013-79 

Corona:       Bronze centrifugat DIN 1705 

Retens:       Nitrili-butade DIN 3760 

Cargols:       Resistència 8.8 DIN 912/ISO 

Anells elàstics:      Acer molles DIN 471/472/983 

Eix de sortida foradat:     22 DIN 1693/UNE 36-111-73 

 

Accionament motor 

Motor elèctric:      Siemens o similar 

Potència:       0,25 Kw 

Velocitat d’entrada:      1420 rpm 

Tensió i freqüència:      220/380-400 V 50/60 Hz 

Protecció i aïllament:      IP-55 classe F 

Muntatge:       8-5 

Sentit únic de gir:      Sí 

 

Acabats 

Parts en acer inoxidable aèries i submergides 

Posterior raig d’aigua calent a pressió 

Esmalt Bi-component plata metalitzat 
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Rototamís 

 

4.2.2 Cargol transportador-compactador 

Característiques principals 

Fabricant:       Estruaga o similar 

Capacitat de transport:     Entre 0,75 i 1,5 m3/h (+/-) 

Posició de treball:      Horitzontal 

Funció:       Empenyent 

Diàmetre rosca helicoïdal:     160mm 

Pletina rosca helicoïdal:     60x15 mm 

Longitud canal:      1100 mm 

Longitud zona de compactació:    400 mm 

Longitud total sense motorreductor:    1500 mm 

Distància de tremuja de càrrega al terra:   500 mm 

Canal de transport: Espessor    2,00 mm 

Llit de transport polietilè: Espessor    6,00 mm 

Tapes de protecció segons norma CEE:   Espessor 1,50 mm 
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Potes suport:      Espessor 5,00 mm 

Reforç cos:      En forma d’”U”, espessor 4,00 mm 

Boques de càrrega:     Una 

Amplada de boca de càrrega:   500 mm 

Raspall de neteja, ubicació:    A la boca de càrrega 

Tipus d’estructura:     Monoblock 

Perforació en boca de càrrega:   Diàmetre de 5 mm 

Capçal de compactació:    Perforat 3,00 mm 

Canonada sortida en capçal:   1 ½” rosca mascle 

Canonada sortida en boca:    1 ½” rosca mascle 

 

Material de construcció 

Construcció canal compactador “U”:  Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Construcció potes suport:    Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Construcció rosca helicoïdal (eix foradat):  Acer cimentat suec F-1515 

Construcció eix accionament:   Acer carboni F-5 

Reforç canal compactador:    Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Placa de recolzament motorreductor:  Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Construcció tremuja de càrrega:   Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Llit de transport:     Polietilè HD-1000 

Raspall de neteja:     Nylon antidescast 

Construcció tapes de protecció:   Polietilè 

Tirador de tapa tipus:    1157 codi 1157.14.200 

Material construcció boca descàrrega:  Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Cargols en zones submergides:   Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Cargols en zones aèries:    Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 

Canonada sortida líquida    Acer inoxidable AISI-316/1,4401-EN 10088 
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Cargol transportador-compactador 

 

4.2.3 Contenidor 

Especificacions generals 

Fabricant:      Ros Roca o similar 

Model:      MGB 120 

Volum nominal:     120 litres 

Pes net:      9,6 kg 

Càrrega màxima:     50 kg 

Pes màxim permès:     60 kg 

 

Material i disseny 

Polietilè injectat en motlle HDPE especialment dissenyat 

Resistent a la descomposició, gebre calor i múltiples elements químics 

Additius lliures de cadmi i ecològics 

Els components metàl·lics són resistents a la corrosió 

Rodes de goma silencioses 

Apte per a ser usat amb tots els sistemes d’elevació DIN 

Compatible amb sistemes d’identificació i pesatge 

Incorpora de sèrie “chip nest” segons la norma RAL GZ 951/1 

Totes les peces del contenidor són aptes per a reciclatge. 

Dos tipus de tapa disponibles: tapa estàndard o tapa EURO 2 

Colors disponibles: verd, marró, groc, gris, blau i vermell. 
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Qualitat 

Certificat segons les normatives EN 840 i RAL GZ 951/1. 

Control de qualitat constant a través de laboratori propi així com d’instituts de 

certificació independents. 

 

Contenidor 120 litres 

 

4.3 Reactor biològic 

CALCUL I DIMENSIO NS (MODEL BIOTRIT – 400/200)  

Dades de partida    

Número d’usuaris (o equivalent) 400 usuaris 

Dotació estimada 200 l/hab·dia 

Volum total per dia 80 m3 

Cabal mig diari sobre 24 hores 5,3 m3/h 

Cabal punta assumible 60 m3/h 
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DBO5 per usuari i dia 60 gr 

DBO5 total per dia 22,5 kg 

MES dia 90 gr 

MES total per dia 33,75 kg 

Capacitat de l’EDAR compacta BIOTRIT    

Càrrega de DBO5 a eliminar 22 Kg DBO5/dia 

Volum d’aeració necessari per la depuració 62,5 m3 

Número de cicles per dia 3 ut 

Volum d’acumulació disponible 33 m3 

Volum total màxim 95,8 m3 

Càrrega volumica a nivell mínim 0,35 Kg DBO5/dia·m3 

Càrrega volumica a nivell màxim 0,23 Kg DBO5/dia·m3 

Volum de l’estació (dipòsit) 96.211 litres 

Diàmetre 3,5 m 

Longitud entre fons 10 m 

Equipament electro -mecànic    

Corrent elèctrica trifàsica a 380 v 50 Hz   

Potència dels equips d’aeració 4 KW 

Potència de la bomba d’evaquació de l’efluent  2 KW 

Potència total instal.lada necessària 6 KW 

MANTENIMENT I EXPLOTACIÓ (MODEL BIOTRIT – 400/200)  

Depuració b iològica     

Potència total instal·lada de OXIJET  4 KW 

Potència total absorbida  4 KW 

Temps de funcionament per dia  13,5 hores/dia 

Energia consumida per dia  54 KW x h 

Unitats d ’airejadors  2 ut 
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Evacuació  de les aigües tractades     

Potència grup motobomba  2 KW 

Temps de funcionament diari  0,9375 hores/dia 

Energia consumida per dia  1,875 KW x h 

Unitats  1 ut 

Balanç anual     

Energia total consumida  20.394 KW x h 

Energia consumida per usuari o equivalent  54 KW x h 

Buidat de fangs     

Buidat trimestral  18,8 m3 

 

 

5. VALVULERIA 

5.1. Vàlvules de comporta 

Dades generals 

Fabricant:      Belgicast o similar 

Model:      BV-05-47 DN-40/350  PN-10/16 

Descripció:      Vàlvula de comporta de tancament elàstic 

 

Vàlvula de comporta 
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5.2. Vàlvules de retenció 

Dades generals 

Fabricant:      Belgiscast o similar 

Model:      BV-05-38 DN 40/500 (Brides), DN-10 

BV-05-38R DN 1” a 3” (Rosca Gas) i PN-10 

 

Vàlvula de retenció 

 

5.3 Vàlvules de ventosa 

Dades generals 

Fabricant:      Belgiscast o similar 

Model:      BS-05-60 DN-100  PN-10 
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Vàlvula de ventosa 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es pretén escollir les canonades més adients per a cada tram dels 

col·lectors i estació depuradora. 

Primerament es recorda els cabals considerats per a cada part del procés i quina és la 

metodologia emprada per a la seva determinació. 

 

2. CABALS DE DISSENY 

A la següent taula es mostren els cabals de dissenys pel dimensionament de l’EDAR 

projectada. A partir d’aquests cabals s’escull el tipus i les característiques de les 

canonades, tant de la línia d’aigua com de la línia de by-pass. 

 

 
DADES PER AL DIMENSIONAMENT DEL BOMBAMENT I COL·LEC TORS 

Paràmetre de disseny Unitats Cabal població fixa  
any horitzó 2037 

Cabal població punta  
any horitzó 2037   

  Cabal diari m3/dia 130 300 

  Cabal mig horari m3/h 5,4 12,5 
  Habitants hab 650 1.500 
  Dotació l/hab·dia 200 200 
 
 
 

DADES PER AL DIMENSIONAMENT DE L’EDAR 

Paràmetre de disseny Unitats Cabal població 
fixa actual 

Cabal població 
punta actual   

  Cabal diari m3/dia 76 160 
  Cabal mig horari m3/h 3,2 6,7 
  Cabal punta pretractament m3/h 15,8 33,3 
  Cabal punta biològic càlcul m3/h 6,3 13,3 
  Cabal mínim m3/h 1,6 3,3 
  DBO5  mgO2/l 300 300 
  MES mg/l 450 450 
  Habitants hab 380 800 
  Dotació l/hab·dia 200 200 
 
 
La tipologia de les canonades serà circular, donat que és la que hidràulicament millor 

s’adapta a la variació de cabals que es produeix a les aigües residuals i és la tipologia 

de secció més adequada per a cabals petits. 
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El material que es considera per les canonades és el polietilè d’alta densitat, les quals 

permeten pendents més baixes complint les condicions de velocitats mínimes. És un 

material fort, flexible, lleuger i no s’oxida. Les canonades que treballen per gravetat, 

tenen doble paret (PEDC), degut a l’erosió interna que pot provocar la circulació 

d’aigua. 

 

3. METODOLOGIA 

S’ha de distingir entre les canonades que funcionen en càrrega i les canonades on 

l’aigua circula en làmina lliure. 

Per a poder realitzar el càlculs per a dimensionar-les s’ha de fixar una sèrie 

d’hipòtesis, que tot i la seva aplicació proporcionen resultats molt semblants a la 

realitat. Les hipòtesis per a cadascun dels casos són: 

 

HIPÒTESIS DE FLUX EN CANONADES 

Canonades en càrrega Canonada en làmina lliure 

Secció plena Flux en làmina lliure 

Règim estacionari Règim estacionari 

Règim uniforme en cabal (no en pressió) Règim uniforme 

 

En el cas de les canonades en càrrega, les tres condicions s'apliquen, imposant que el 

cabal circulant per totes i cadascuna de les seccions de la canonada que es calcula és 

el mateix, i s’avaluen les pèrdues que la circulació d’aquest cabal dóna a una 

canonada com la que s’estudia. La limitació del model fa que els càlculs s’hagin de fer 

esglaonats si hi ha canvi de la secció del tub, canvi del material del tub o canvi del 

cabal, de manera que no es calcula directament les pèrdues totals, sinó per trams que 

respectin les limitacions esmentades, (cabal, material i secció) essent necessària 

només una suma de les pèrdues en sèrie. 

 

Pel cas de circulació en làmina lliure, les tres condicions s'apliquen, imposant que la 

caiguda de 

la línia de càrrega coincideix amb la caiguda de cota experimentada, de manera que el 

càlcul es simplifica notablement. 

 

Els arrossegaments provocats per les altes velocitats produeixen la degradació de les 

juntes i de les soleres. Per aquesta raó, cal limitar la velocitat mitja de circulació, no 
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sent convenient que es sobrepassi el valor de 4 m/s i no havent de ser superior en cap 

cas a 5 m/s. 

 

Per altre banda, la velocitat de circulació ha de ser suficientment alta per tal de 

permetre l’autoneteja del col·lector. Això és per a que pugui arrossegar la matèria que 

sedimenta en el fons dels col·lectors. El cabal mínim que pot circular al col·lector és 

aquell que a efectes d’evitar la sedimentació té una velocitat de circulació de 0,4 m/s. 

 

En el present projecte, els trams de conducció per gravetat que comuniquen l’estació 

depuradora amb el riu Noguera Pallaresa tenen fortes pendents de fins al 86 %, 

provocant velocitats superiors als 5 m/s. Per tal de reduir l’impacte sobre les juntes i 

l’erosió prematura de les canonades, s’han projectat un seguit de pous a distàncies 

pròximes. D’aquesta manera s’amorteix l’impacte en les zones de canvis de pendent i 

es disminueix la velocitat de l’aigua afluent. 

 

3.1 Pèrdues de càrrega en canonades 

Per al càlcul de la pèrdua de càrrega a la circulació de les impulsions del projecte 

s’utilitza la fórmula general de Darcy-Weisbach amb el coeficient de fricció de 

Colebrook. 

 

� = � · �� ·
��
2
 

 
 
Éssent: 

 
J: pèrdua de càrrega a la canonada (m.c.a.) 

v: velocitat de circulació (m/s) 

g: acceleració de la gravetat (m/s2)  

 D: diàmetre interior (m) 

L: longitud de la canonada (m) 

f   : coeficient de fricció adimensional 
�
� = −1,8 · log ��,��� +

ε��,��

�,� � 

   

 !	 = # · � · �
$ 	

 εr = ε / D 

  δ : densitat del fluïd (1000 kg/m3) 

  v : velocitat del fluïd (m/s) 



Annex 11 – Càlculs hidràulics  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

6 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

  D : diàmetre de la canonada (m) 

  µ : viscositat absoluta del fluïd (1,1·10-3 kg/m·s) 

  ε : rugositat absoluta  

   

A partir d’aquestes fórmules es calcularan les pèrdues de càrrega lineals. 

 

3.2 Pèrdues de càrrega en canals 

 
S’utilitza la fórmula de Manning-Strickler: 

 

% =  &
�/� · (�/�
)  

 

* = + · % 

 

+ =
��2�

�
· ,θ − sin12
2  

 & =
+

1 · ��2�
 

 

 On: 

 
 V : velocitat del fluid (m/s) 

 Q : cabal transportat (m3/s) 

n : coeficient de rugositat 

 Els valors típics són: 

• PVC-PVR:   n = 0,009 

• Formigó   n = 0,013 

• PE    n = 0,009 

• Acer revestit  n = 0,012 

• Fosa revestida  n = 0,011 

• Fosa antiga  n = 0,014 

 

Rh : radi hidràulic (m)   

 j : pendent longitudinal (m/m) 

 S : secció mullada (m2) 
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3.3 Pèrdues de càrrega localitzades 

 
Per al càlcul de les pèrdues de càrrega localitzades s’utilitza l’equació: 

 

ℎ = 4 · �
�

2
 

  
  

 On: 

 
  h : pèrdua de càrrega en m.c.a. 

  k : constant 

  v : velocitat de l’aigua en m/s 

  g : acceleració de la gravetat en m/s2    

   
 
Els valors típics de k que s’utilitzen per al càlcul de les pèrdues de càrrega són: 

 

• Canvi de sentit (900)   k = 0,4 

• Canvi de sentit (450)   k = 0,2 

• Pas comporta oberta   k = 0,35 
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3.4 Àbacs de càlcul 
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4. PÈRDUES OBTINGUDES 

4.1 Tram d’impulsió 

La següent fulla de càlcul mostra els càlculs obtinguts i l’altura manomètrica a superar 

per impulsar correctament les aigües residuals del nucli urbà de Llavorsí fins a la 

ubicació de l’EDAR projectada. 



TRAM IMPULSIÓ

L (m) Q (M3/s) D (m) A (m2) v (m/s) Re Ks εr x f J (m)

530 0.0035 0.08 0.00502656 0.696301248 50640.09075 0.009 0.015 4.6263055 0.04672307 7.65694525

Element k uts Total

Colzes 90º 0.4 6 2.4

colzes 45º 0.2 8 1.6

Pas comporta oberta 0.35 6 2.1

6.1

h 0.150892659

H manomètrica inicial 50

H manomètrica pèrdues 7.807837913

H manomètrica a considerar 57.80783791
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5. CÀLCUL DE LA CANONADA D’IMPULSIÓ 
 
S’ha realitzat una simulació del funcionament de la canonada d’impulsió amb els valors 

següents: 

• Longitud canonada:   490 m 

• Diàmetre interior canonada:  80 mm 

• Cabal a impulsar:    3,9 l/s 

• Altura manomètrica:   60 m 

 

A partir dels càlculs realitzats amb el programa EPANET 2 s’ha obtingut  S’utilitzarà 

una canonada PEAD de diàmetre de 90 mm i PN6atm. 

 

 

 

6. CÀLCUL DE LES CANONADES PER GRAVETAT 
 
Els paràmetres de disseny dels col·lectors en gravetat i làmina lliure recomanats per 

l’Agència Catalana de l’Aigua es resumeixen en: 

• Calat màxim:  <75% del diàmetre 

• Pendent mínim: 0,5% (per raons constructives) 

• Diàmetre mínim: 400 mm 

• Velocitat mínima: 0,6 m/s (per raó de sedimentacions) 

• Velocitat màxima: 6,0 m/s (per raó d’abrasió del tub) 

Una vegada vistos els paràmetres de disseny, caldrà comprovar que, amb el pendent 



Annex 11 – Càlculs hidràulics  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

14 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

del col·lector, es pot estar dins el ventall de velocitats mínima (per a cabal mínim) i 

màxima (per a cabal màxim). 

Per a conèixer la velocitat del fluid coneixent el pendent longitudinal i el diàmetre de la 

canonada, s’empra l’expressió de Manning-Strickler, explicada a l’apartat 3.2 del 

present annex. 

A continuació es detallen els resultats obtinguts amb el programa de càlcul Wavihol. 

Es realitza el càlcul de: 

1. Velocitat mínima: partint del cabal mig horari i el pendent mínim. 

2. Velocitat màxima: partint del cabal punta horari i el pendent màxim. 

3. Capacitat màxima: partint que la canonada té un grau d’ompliment del 75% i 

considerant el pendent mínim. 

 

6.1 Velocitat mínima 

 DADES RESULTATS 

 Any horitzó 2037 Any horitzó 2037 
Diàmetre de la canonada (mm) 400  

Cabal mig horari (l/s) 3,47  

Pendent mínim (%) 3,57  

Calat (mm)  24 

Velocitat (m/s)  1,33 

 

 

6.2 Velocitat màxima 

 DADES RESULTATS 
 Any horitzó 2020 Any horitzó 2020 
Diàmetre de la canonada (mm) 400  

Cabal mig horari (l/s) 3,47  

Pendent màxim (%) 86,85  

Calat (mm)  12 

Velocitat (m/s)  4,03 
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6.3 Capacitat màxima (pendent mínim) 

 DADES RESULTATS 
 Any horitzó 2037 Any horitzó 2037 
Diàmetre de la canonada (mm) 400  

Grau d’ompliment canonada 70%  

Pendent mínim (%) 3,57  

Capacitat màxima canonada (l/s)  445,09 

Velocitat (m/s)  5,28 

 

 

6.4 Resum de resultats 

ENTRADA DE DADES SITUACIÓ FUTURA 

Paràmetres  

Diàmetre (mm) 400 

Pendent mínim (%) 3,57 

Pendent màxim (%) 86,85 

Cabal mig (l/s) 3,47 

Calat màxim 0,70 

 

RESULTATS SITUACIÓ FUTURA 

Paràmetres  

Velocitat mínima (m/s) 1,33 

Velocitat màxima (m/s) 5,28 

Capacitat màxima amb pendent mínim (l/s) 445,09 

 

 

7. CANONADES DE L’EDAR I LÍNIA PIEZOMÈTRICA 

A les següents taules es mostren les diferents canonades utilitzades a l’estació 

depuradora i les altures de línia piezomètrica en cada tram. 
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CANONADES LINIA D'AIGUA DE PROCÉS i BY-PASS 

Tram de canonada   Material  Diàmetre 
(mm) 

Longitud      
(m) 

By-pass pretractament i biològic Gravetat PEDC 250 4,40 

By-pass emergència reactor biològic Gravetat PEDC 250 4,20 

Entrades als reactors biològics Gravetat PEAD 160 2,80 

Sortida reactors biològics Impulsió PEAD 90 20,00 

Sortida arqueta aigua tractada – P-2 Gravetat PEDC 250 4,50 

By-pass arqueta aigua tractada – P-2 Gravetat PEAD 200 7,00 

By-pass P-1 a P-2 Gravetat PEDC 250 28,60 

 
 

LÍNIA PIEZOMÈTRICA 

Tram de canonada Diàmetre 
(mm) 

Cota rasant 
(m) 

Cota d’urbanització  843,50 

Sortida by-pass pretractament-biològic 250 843,95 

Entrada a P-1 del by-pass pretractament-biològic 250 843,05 

Entrada a arqueta de repartiment 250 843,05 

Sortida by-pass emergència reactor de arq. repartim. 250 842,95 

Entrada by-pass emergència reactor a P-1 250 842,90 

Sortida a reactors des de l’arqueta de repartiment 160 842,85 

Entrades a reactors 160 842,82 

Sortides reactors 90 842,85 

Entrada arqueta mesura de cabal 90 843,00 

Sortida by-pass arqueta aigua tractada 110 843,00 

Entrada by-pass aigua tractada a P-2 110 842,90 

Sortida aigua tractada 250 842,65 

Entrada a P-2 aigua tractada 250 842,60 

Sortida P-1 a P-2 250 842,80 

Entrada a P-2 de P-1 250 842,50 

Sortida de P-2  400 842,50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 12 

 

CÀLCULS ESTRUCTURALS 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present document recull tots els càlculs estructurals necessaris per a definir les 

estructures de formigó armat que es desenvolupen en les obres del present projecte. 

 

 2. NORMES CONSIDERADES 

 Formigó:    EHE-08 

Acers conformats:   CTE DB-SE A 

Acers laminats i armats:  CTE DB-SE A 

Categoria d'ús: A.   Zones residencials 

  

3. ACCIONS CONSIDERADES 

  3.1 Gravitatòries 

 
Planta  

S.C.U. 

(kN/m²) 

Càrregues mortes  

(kN/m²) 

Sostre  10.0 3.0 

Fonamentació  1.0 1.0 

  

3.2 Vent 

 Sense acció de vent 

   

3.3 Sisme  

 Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-02 

No es realitza l'anàlisi dels efectes de 2on ordre 

Acció sísmica segons X 

Acció sísmica segons Y 

Classificació de la construcció: Construccions d'importància normal 
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Acceleració sísmica bàsica (ab): 0.050 g, (sent 'g' l'acceleració de la gravetat) 

Coeficient de contribució (K): 1.00 

Coeficient adimensional de risc (R): 1 

Coeficient segons el tipus de terreny (C): 1.30 (Tipus II) 

Coeficient d'amplificació del terreny (S): 1.040 

Acceleració sísmica de càlcul (ac = S x R x ab): 0.052 g 

Mètode de càlcul adoptat: Anàlisi modal espectral 

Esmorteïment: 5% (respecte de l'amortiment crític) 

Fracció de la sobrecàrrega a considerar: 0.50 

Fracció de la neu a considerar: 0.50 

Nombre de modes: 6 

Coeficient de comportament per ductilitat: 2 (Ductilitat baixa) 

Criteri d'armats a aplicar per ductilitat: Ductilitat alta 

   

3.4 Hipòtesi de càrrega 

Hi ha dos tipus d’hipòtesis de càrrega: 

• Automàtiques 

o Càrrega permanent 

o Sobrecàrrega d’ús 

o Sisme X 

o Sisme Y 

• Addicionals 

o Neu (N1) 
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 3.5 Càrregues en murs 

 Càrrega: Sobrecàrrega d'us 

Amb replè: Cota 0.00 m 

Angle de talús 0.00 Graus 

Densitat aparent 21.00 kN/m³ 

Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

Angle fregament intern 20.00 Graus 

Evacuació per drenatge 100.00 % 

 

Càrrega 1:  

Tipus: Uniforme 

Valor: 5.00 kN/m² 

 Càrrega per Defecte1 

Una situació de rebliment 

Càrrega:Càrrega permanent 

Amb replè: Cota -0.90 m 

Angle de talús 0.00 Graus 

Densitat aparent 18.00 kN/m³ 

Densitat submergida 11.00 kN/m³ 

Angle fregament intern 30.00 Graus 

Evacuació per drenatge 100.00 % 

 

Càrrega 1:  

Tipus: Uniforme 

Valor: 1.00 kN/m² 
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 3.6 Llistat de càrregues 

 Càrregues especials introduïdes (en KN, KN/m i KN/m2) 

  

Grup  Hipòtesi  Tipus  Valor  Coordenades  

1 N 1 Superficial 1.00 (  0.15,  2.45) (  0.15,  2.08) 

(  1.08,  2.08) (  1.08,  1.23) 

(  0.15,  1.23) (  0.15,  0.15) 

(  1.95,  0.15) (  1.95,  2.45) 

 
N 1 Superficial 1.00 (  1.95,  2.45) (  1.95,  0.15) 

(  4.25,  0.15) (  4.25,  2.45) 

 
N 1 Superficial 1.00 (  4.25,  2.45) (  4.25,  0.15) 

(  5.50,  0.15) (  5.50,  2.45) 

 

 4. ESTATS LÍMIT 

 E.L.U. de trencament. Formigó 

E.L.U. de trencament. Formigó en 

fonamentacions 

CTE 

Control de l'execució: Normal 

Cota de neu: Altitud inferior o igual a 

1000 m 

Tensions sobre el terreny 

Desplaçaments 

Accions característiques 

 

  5. SITUACIONS DE PROJECTE 

 Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran 

d'acord amb els següents criteris: 

• Situacions persistents o transitòries 
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 • Amb coeficients de combinació 

 

 

  
• Sense coeficients de combinació 

 

 

  
• Situacions sísmiques 

  

• Amb coeficients de combinació 

 

 

  
• Sense coeficients de combinació 

 

 

  
On: 

 Gk Acció permanent 

Qk Acció variable 

AE Acció sísmica 

�� Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 

� Q,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal 

� Q,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament 

� AE Coeficient parcial de seguretat de l'acció sísmica 

�p,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal 

�a,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament 

 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

≥ ≥

γ + γ∑ ∑Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ∑ ∑EGj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

≥ ≥

γ + γ + γ∑ ∑EGj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q
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 5.1 Coeficients parcials de seguretat ( �) i coeficients de combinació ( �) 

 Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 

E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-08 

  Persistent  o transitòria  

 

Coeficients parcials de 

seguretat (�) 
Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p ) Variables (�a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.500 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

 

  

 Sísmica  

 

Coeficients parcials de 

seguretat (�) 
Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p ) Variables (�a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notes: 

(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les 

sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces 

ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra. 
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E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions: EH E-08 

  

 

Coeficients parcials de 

seguretat (�) 
Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p ) Variables (�a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 

   

 

Sísmica  

 

Coeficients parcials de 

seguretat (�) 
Coeficients de combinació (�) 

Favorable Desfavorable Principal (�p ) Variables (�a) 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 0.300 0.300 

Neu (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000 

Sisme (E) -1.000 1.000 1.000 0.300(1) 

Notes: 

(1) Fracció de les sol·licitacions sísmiques a considerar en l'adreça ortogonal: Les 

sol·licitacions obtingudes dels resultats de l'anàlisi en cadascuna de les adreces 

ortogonals es combinaran amb el 30 % dels de l'altra. 
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Tensions sobre el terreny 

  Accions variables sense sisme  

 
Coeficients parcials de seguretat (�) 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 

 

   

Sísmica  

 
Coeficients parcials de seguretat (�) 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 

Sisme (E) -1.000 1.000 

 

  
Desplaçaments 

  Accions variables sense sisme  

 
Coeficients parcials de seguretat (�) 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 
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  Sísmica  

 
Coeficients parcials de seguretat (�) 

Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 

Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

Neu (Q) 0.000 1.000 

Sisme (E) -1.000 1.000 

 

  

5.2 Combinacions 

 • Noms de les hipòtesis 

G Càrrega permanent 

Qa Sobrecàrrega d'us 

SX Sisme X 

SY Sisme Y 

N 1 N 1 

  

• E.L.U. de trencament. Formigó 

  

Comb.  G Qa SX SY N 1 

1 1.000     

2 1.500     

3 1.000 1.600    

4 1.500 1.600    

5 1.000    1.600 
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Comb.  G Qa SX SY N 1 

6 1.500    1.600 

7 1.000 1.120   1.600 

8 1.500 1.120   1.600 

9 1.000 1.600   0.800 

10 1.500 1.600   0.800 

11 1.000  -0.300 -1.000  

12 1.000 0.300 -0.300 -1.000  

13 1.000  0.300 -1.000  

14 1.000 0.300 0.300 -1.000  

15 1.000  -0.300 1.000  

16 1.000 0.300 -0.300 1.000  

17 1.000  0.300 1.000  

18 1.000 0.300 0.300 1.000  

19 1.000  -1.000 -0.300  

20 1.000 0.300 -1.000 -0.300  

21 1.000  1.000 -0.300  

22 1.000 0.300 1.000 -0.300  

23 1.000  -1.000 0.300  

24 1.000 0.300 -1.000 0.300  

25 1.000  1.000 0.300  

26 1.000 0.300 1.000 0.300  
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�  E.L.U. de trencament. Formigó en fonamentacions 

Comb.  G Qa SX SY N 1 

1 1.000     

2 1.600     

3 1.000 1.600    

4 1.600 1.600    

5 1.000    1.600 

6 1.600    1.600 

7 1.000 1.120   1.600 

8 1.600 1.120   1.600 

9 1.000 1.600   0.800 

10 1.600 1.600   0.800 

11 1.000  -0.300 -1.000  

12 1.000 0.300 -0.300 -1.000  

13 1.000  0.300 -1.000  

14 1.000 0.300 0.300 -1.000  

15 1.000  -0.300 1.000  

16 1.000 0.300 -0.300 1.000  

17 1.000  0.300 1.000  

18 1.000 0.300 0.300 1.000  

19 1.000  -1.000 -0.300  

20 1.000 0.300 -1.000 -0.300  

21 1.000  1.000 -0.300  

22 1.000 0.300 1.000 -0.300  

23 1.000  -1.000 0.300  
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Comb.  G Qa SX SY N 1 

24 1.000 0.300 -1.000 0.300  

25 1.000  1.000 0.300  

26 1.000 0.300 1.000 0.300  

 

• Tensions sobre el terreny 

• Desplaçaments 

 Comb.  G Qa SX SY N 1 

1 1.000     

2 1.000 1.000    

3 1.000    1.000 

4 1.000 1.000   1.000 

5 1.000  -1.000   

6 1.000 1.000 -1.000   

7 1.000  1.000   

8 1.000 1.000 1.000   

9 1.000   -1.000  

10 1.000 1.000  -1.000  

11 1.000   1.000  

12 1.000 1.000  1.000  

13 1.000  -1.000  1.000 

14 1.000 1.000 -1.000  1.000 

15 1.000  1.000  1.000 

16 1.000 1.000 1.000  1.000 

17 1.000   -1.000 1.000 
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 Comb.  G Qa SX SY N 1 

18 1.000 1.000  -1.000 1.000 

19 1.000   1.000 1.000 

20 1.000 1.000  1.000 1.000 

 

 

 

6. DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES 

 Grup Nom del grup Planta Nom planta Altura Cota 

1 Sostre 1 1 Sostre 1 3.50 0.00 

0 Fonamentació    -3.50 

 

  7. DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS 

  7.1 Murs 

 Dades geomètriques del mur (en metres) 

Ref. Tipus mur  GI- GF Vèrtex  

Inicial                   Final  

Planta  Dimensions  

Esquerra + Dreta 

M1 Mur de formigó 

armat 

0-1 (  0.15,  0.15)                 

(  0.15,  2.45) 

1 0.15+0.15=0.3 

M2 Mur de formigó 

armat 

0-1 (  0.15,  0.15)                 

(  4.25,  0.15) 

1 0.15+0.15=0.3 

M3 Mur de formigó 

armat 

0-1 (  4.25,  0.15)                 

(  4.25,  2.45) 

1 0.15+0.15=0.3 

M4 Mur de formigó 

armat 

0-1 (  0.15,  2.45)                 

(  4.25,  2.45) 

1 0.15+0.15=0.3 
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Ref. Tipus mur  GI- GF Vèrtex  

Inicial                   Final  

Planta  Dimensions  

Esquerra + Dreta 

M5 Mur de formigó 

armat 

0-1 (  4.25,  2.45)                

(  5.50,  2.45) 

1 0.1+0.1=0.2 

M6 Mur de formigó 

armat 

0-1 (  4.25,  0.15)                

(  5.50,  0.15) 

1 0.1+0.1=0.2 

M7 Mur de formigó 

armat 

0-1 (  5.50,  0.15)                

(  5.50,  2.45) 

1 0.1+0.1=0.2 

M8 Mur de formigó 

armat 

0-1 (  1.95,  0.15)                

(  1.95,  2.45) 

1 0.15+0.15=0.3 

 

 

Càrregues i sabata del mur 

Referència  Càrregues  Sabata del mur  

M1 Càrrega esquerra 

Càrrega per Defecte 

Càrrega dreta 

Sense càrregues 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.350 

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35 

Tensions admissibles 

Situacions persistents: 0.245 MPa 

Situacions accidentals: 0.368 MPa 

Mòdul de balast: 100000.00 kN/m³ 

M2 Càrrega esquerra 

Sense càrregues 

Càrrega dreta 

Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.350 

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35 

Tensions admissibles 

Situacions persistents: 0.245 MPa 

Situacions accidentals: 0.368 MPa 

Mòdul de balast: 100000.00 kN/m³ 



Annex 12 – Càlculs estructurals  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

17 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

Referència  Càrregues  Sabata del mur  

M3 Càrrega esquerra 

Sense càrregues 

Càrrega dreta 

Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.350 

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35 

Tensions admissibles 

Situacions persistents: 0.245 MPa 

Situacions accidentals: 0.368 MPa 

Mòdul de balast: 100000.00 kN/m³ 

M4 Càrrega esquerra 

Càrrega per Defecte 

Càrrega dreta 

Sense càrregues 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.350 

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35 

Tensions admissibles 

Situacions persistents: 0.245 MPa 

Situacions accidentals: 0.368 MPa 

Mòdul de balast: 100000.00 kN/m³ 

M5 Càrrega esquerra 

Càrrega per Defecte 

Càrrega dreta 

Sense càrregues 

Biga de fonamentació: 0.200 x 0.350 

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35 

Tensions admissibles 

Situacions persistents: 0.245 MPa 

Situacions accidentals: 0.368 MPa 

Mòdul de balast: 100000.00 kN/m³ 

M6 Càrrega esquerra 

Sense càrregues 

Càrrega dreta 

Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació: 0.200 x 0.350 

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35 

Tensions admissibles 

Situacions persistents: 0.245 MPa 

Situacions accidentals: 0.368 MPa 

Mòdul de balast: 100000.00 kN/m³ 
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Referència  Càrregues  Sabata del mur  

M7 Càrrega esquerra 

Sense càrregues 

Càrrega dreta 

Càrrega per Defecte 

Biga de fonamentació: 0.200 x 0.350 

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35 

Tensions admissibles 

Situacions persistents: 0.245 MPa 

Situacions accidentals: 0.368 MPa 

Mòdul de balast: 100000.00 kN/m³ 

M8 Càrrega esquerra 

Sense càrregues 

Càrrega dreta 

Sense càrregues 

Biga de fonamentació: 0.300 x 0.350 

Volada: esq.:0.00 dre.:0.00 cantell:0.35 

Tensions admissibles 

Situacions persistents: 0.245 MPa 

Situacions accidentals: 0.368 MPa 

Mòdul de balast: 100000.00 kN/m³ 

 

 

8. LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ 

  
Lloses fonamentació Totes 

Cantell (cm) 35 

Mòdul balast (kN/m³) 100000 

Tensió admissible en situacions persistents (MPa) 0.245 

Tensió admissible en situacions accidentals (MPa) 0.368 

 

9. MATERIALS UTILITZATS 

  9.1 Formigons 

 Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-30, Control Estadístico; fck = 30 MPa; 

� c = 1.30 a 1.50 
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 9.2 Acers per element i posició 

  9.2.1 Acers en barres 

 Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 500 S, Control Normal; fyk = 500 MPa; 

� s = 1.00 a 1.15 

 

 9.2.2 Acers en perfils 

  Tipus d'acer per a 

perfils 
Acer 

Límit elàstic  

(MPa) 

Mòdul d'elasticitat  

(GPa) 

Acers conformats  S235 235 210 

Acers laminats  S275 275 210 
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1. INTRODUCCIÓ 

La finalitat d’aquest document és que tots els punts característics de l’obra tinguin 

unes coordenades XY referides a uns eixos definits i que a més, tots aquests punts 

puguin materialitzarse en el terreny des de dos bases de replanteig com a mínim. 

 

2. REPLANTEIG 

2.1 Bases topogràfiques de replanteig 

S’han d’escollir les bases de partida més properes a l’obra, com a mínim tres. Les 

bases que s’anomenen a continuació s’hauran iniciat a partir de vèrtexs geodèsics 

següents. 

 

Base 1 : Llavorsí 

X = 353156.592  Y = 4706346.921 

Base 2 : Tírvia 

X = 354457.526  Y = 4708132.074 

Base 3: Farrera 

X = 355767.032  Y = 4707289.980 

 

 

 



Mapa de la zona Accés / Croquis de la zona

Ubicació del vèrtex

267072015

1233.434

53.136

1180.298

355767.032

4707289.980
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Farrera
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267-072
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0.030
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Província:

Comarca:

Municipi:

Full MTN50 (SQ/CCFF):

Full MTN5 (CCFF):

Data d'última revisió:

Sistema de referència:

Longitud

Latitud

Cota el·lipsoïdal (h):
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Factor d'escala (K):

UTM

EGM08D595

0.030

m

m

m

m

σ:σ:σ:σ:

σ:σ:σ:σ:

m

m

Informació general

0.00130

0.00097

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:(φ):(φ):(φ):(φ):

σ:σ:σ:σ:
σ:σ:σ:σ:

m

m

''

''

Convergència quadrícula (ω):(ω):(ω):(ω):

Coordenades

Model de geoide: N: m

Projecció: Fus 31 NHemisferi

1º 14' 40.25497''(λ):(λ):(λ):(λ):
42º 30' 16.33243''

-1º 11' 10.66105''

Referència de les cotes:

XU

Estat de conservació del vèrtex

E

N

Altura del pilar geodèsic: m

Té coordenades en ED50 (icc20060): No

Versió de la fitxa: 20120.120131

/

Descripció:

Fotografia

0.000

FITXA DE SENYAL GEODÈSIC

15/02/2006

15/02/2006

Clau ICC.
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CSG
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Al plànol contingut en aquest annex, s’hi indiquen els punts de referència necessaris 

per a poder replantejar tota l’obra. 

Aquests punts es llisten en coordenades UTM, les quals s’adjunten a continuació. 

 

2.2 Punts de definició de l’alineació del col·lecto r 

En el plànol en planta del col·lector pel replanteig, es mostren els punts característics 

per definir correctament l’alineació. Aquests punts venen representats per cercles amb 

una creu interior. 

 

2.2.1 Col·lector d’impulsió 
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2.2.2 Col·lector de sortida 

 

 

2.3 Punts de definició del camí d’accés 

 

 

 

 

 



Annex 13 – Replanteig de l’obra  Genís Carbó Serena 

  ETSECCPB 

 

 

9 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

2.4 Punts de definició de la planta de l’EDAR 

En el plànol en planta de l’EDAR pel replanteig, es mostren els punts característics en 

l’obra. Aquests punts venen representats per cercles amb una creu interior. 

 

 

3. PLÀNOLS 

A continuació es mostren els plànols de replanteig corresponents a les coordenades 
anteriors. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El traçat del col·lector s’inicia en la plaça Domingo del nucli de Llavorsí (marge dret del 

riu Noguera Pallaresa), creua el riu a través del pont de la C-13 i continua paral·lela a 

aquesta carretera fins arribar a la cruïlla amb la carretera d’accés a la Colomina, punt 

on es realitza el creuament de la C-13 mitjançant una perforació horitzontal i s’enfila 

creuant en tres ocasions la carretera de la Colomina fins arribar a la parcel·la on 

s’ubica l’EDAR. 

La ubicació de l’EDAR se situa al marge esquerre del riu Noguera Pallaresa, al paratge 

de la Coma, al qual s’hi accedeix per la carretera de la Colomina, situada a 235 m al 

sud del nucli de Llavorsí i que s’inicia a la carretera C-13. 

El desguàs de l’aigua tractada en la planta i els by-passos es realitzaran al riu Noguera 

Pallaresa, col·locant una canonada de DN400 i aprofitant la mateixa rasa que la 

canonada d’impulsió fins realitzat el creuament de la C-13, punt on aquesta conducció 

continuarà fins al riu. 

 

2. PROCÉS CONSTRUCTIU 

2.1 Estació de bombament i col·lectors en alta 

Primerament s’hauran de realitzar cates per a la localització dels possibles serveis 

afectats en la zona urbana, després es procedirà al tall i demolició de paviment, 

excavacions, execució de l’obra civil en cas de l’estació de bombament i col·locació de 

canonades i valvuleria i pous de registre en cas del col·lector en alta. A mesura que es 

vagin col·locant les canonades s’anirà fent el rebliment de rases. En el cas de l’estació 

de bombament, una vegada executada l’obra civil es procedirà al muntatge dels equips 

i connexions elèctriques. Finalment es realitzaran les proves de funcionament dels 

equips i d’estanqueïtat en les canonades i es procedirà a la reposició de paviments. 

 

2.2 EDAR 

Els treballs previs consistiran en l’execució del replanteig de la parcel·la, esbrossada, 

repàs i nivellament de l’explanada. 

Els treballs d’obra civil consistiran en el moviment de terres i formigonat dels elements 

estructurals que conformen la planta i que són: edifici per a la ubicació del desbast de 

sòlids fins i quadres elèctrics, arqueta de repartiment de cabal als reactors, 

soterrament dels dipòsits dels reactors biològics, arqueta de mesura de cabal i sortida 
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d’aigua i xarxes de canonades corresponents a la línia d’aigua de procés i línia de by-

pass. 

La part més important d’obra civil, a realitzar “in situ”, serà un petit edifici on s’hi 

encabiran les instal·lacions del desbast de sòlids fins i els quadres elèctrics dels 

equips de la planta. 

Per a la col·locació dels reactors biològics s’haurà d’executar una llosa de formigó on 

es recolzaran els dipòsits. Una vegada col·locats, s’hauran de realitzar els 

corresponents registres per tal de tenir accés als equips d’aeració situats en l’interior 

d’aquell. 

Els reactors biològics seran prefabricats i es transportaran en una sola peça, per la 

qual cosa, prèviament al transport a l’obra s’haurà de comprovar que el camí d’accés 

està en condicions, i si no és així s’haurà d’arranjar.  

Referent a la col·locació de canonades, aquestes es recolzaran en un llit de sorra i el 

rebliment fins damunt la clau del tub serà també amb aquest material, en la resta 

s’utilitzarà material procedent de l’excavació de l’obra si aquest es pot classificar com a 

adequat, sinó s’haurà de fer aportació de préstec. 

La col·locació i muntatge d’equips estarà lligada a l’execució de la instal·lació elèctrica. 

Quan s’hagi finalitzat el muntatge es procedirà a la realització de les proves dels 

equips electromecànics. 

Els treballs d’urbanització de la parcel·la seran mínims, el paquet de ferm estarà 

constituït per una capa de tot-ú artificial i en la part de vial s’estendrà una capa de 

mescla bituminosa en calent tipus D-12 B60/70. També es col·locarà una tanca 

perimetral per tancar el recinte i una porta d’accés de 5 m d’amplada. 

Per accedir a la planta es realitzarà un camí de 5 metres d’amplada i 56 metres de 

longitud, a partir de la carretera d’accés a la Colomina fins arribar a l’emplaçament de 

l’EDAR.  

La connexió de l’aigua residual a la planta no es realitzarà fins que les proves dels 

equips hagin estat verificades i s’hagi comprovat que el seu funcionament sigui 

correcte. 

L’escomesa d’aigua potable es realitzarà amb canonada de PEAD DN35mm i es 

conduirà per gravetat des de la masia de Cal Monjo, situada a 965 metres de l’inici del 

nou camí d’accés a l’EDAR seguint pel camí de la Colomina.  
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L’escomesa elèctrica es preveu fer-la aèria fins l’entrada de l’EDAR. El punt de 

connexió se situa en el marge esquerre del camí de la Colomina uns 60 metres abans 

d’arribar a la cruïlla d’aquest camí amb el nou accés previst a la parcel·la de l’EDAR. 
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  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT                                                 

Cates, demolicions i moviment de terres                                                 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT                                                 

Obra civil                                                 

ESTACIÓ DE BOMBAMENT                                                 

Equips electromecànics i elèctrics                                                 

COL·LECTOR EN ALTA - TRAM IMPULSIÓ                                                 

Demolicions i moviment de terres                                                 

COL·LECTOR EN ALTA - TRAM IMPULSIÓ                                                 

Canonades, pous de registre i valvuleria                                                 

COL·LECTOR EN ALTA - TRAMS GRAVETAT                                                 

Demolicions i moviment de terres                                                 

COL·LECTOR EN ALTA - TRAMS GRAVETAT                                                 

Canonades i pous de registre                                                 

EDAR-OBRA CIVIL                                                 

Demolicions i moviment general de terres                                                 

EDAR-OBRA CIVIL                                                 

Edifici, arquetes i canonades                                                 

EDAR-EQUIPS ELECTROMECÀNICS                                                 

Reactors biològics                                                 

EDAR-EQUIPS ELECTROMECÀNICS                                                 

Desbast de fins, mesura de cabal                                                 

EDAR-EQUIPS ELECTRICS                                                 

Escomesa elèctrica i connexions elèctriques                                                 

EDAR-ESCOMESA D'AIGUA POTABLE                                                 

Moviment de terres, conducció i connexió                                                 

PROVES:                                                 

Equips i conduccions                                                 

ACABATS I NETEJA DE L'OBRA                                                 

Reposició de paviments i neteja general                                                 

                                                  

Seguretat i salut                                                 
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1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es defineixen les diferents afectacions en superfície 

 

2. DEFINICIÓ DE LES OBRES 

2.1 Estació de bombament i col·lectors en alta 

Per tal de conduir l’aigua residual a l’EDAR es fa necessari l’execució d’una impulsió, 

atès que la ubicació de la planta es troba a una cota superior a 40 metres del nivell del 

nucli. El punt baix de la xarxa de clavegueram es troba en la plaça Domingo, on 

conflueixen els col·lectors i on està previst l’emplaçament del bombament.  

Aquest bombament estarà constituït per una arqueta compartimentada en tres recintes 

i de dimensions exteriors en planta de 5,60m x 2,60m. El primer recinte, correspon al 

pou de gruixuts, amb unes dimensions interiors de 2m x 1,5m i 2,80m d’alçada on a 

l’entrada del qual es disposarà d’una reixa tipus gàbia, que farà les funcions de 

retenció de plàstics i sòlids gruixuts, l’extracció de la cistella es realitzarà mitjançant un 

polipast manual extraïble. El segon recinte, correspon a la cambra de bombament, 

amb unes dimensions interiors de 2m x 2m x 2,80m d’alçada i comunicat amb el pou 

de gruixuts. Disposarà d’un sobreeixidor de seguretat en cas d’aturada o fallida de les 

bombes. Es preveu la instal·lació de dues bombes (1+1r) de la firma comercial KSB 

amb capacitat unitària per impulsar 12,5 m3/h a 63 mca. El tercer recinte correspon a 

l’arqueta de vàlvules, amb unes dimensions interiors de 2,20m x 1,00m, on 

s’instal·laran les vàlvules antiretorn i de tancament corresponents a cada impulsió, així 

com una vàlvula de desguàs per al buidatge de les canonades d’impulsió i un 

manòmetre. 

Les tapes dels recintes seran estanques per evitar males olors i resistents al trànsit 

pesat.  

També es realitza la intercepció de dos abocaments situats en l’interior d’un garatge 

privat i es condueixen fins un pou de registre existent situat a la plaça Domingo on 

actualment ja s’hi connecten la resta de clavegueres del nucli. Des d’aquest pou es 

realitzarà la conducció al pou de gruixuts projectat. 

Des de l’estació de bombament parteix el col·lector en alta d’impulsió fins a l’EDAR, 

constituït per dues canonades de PEAD de DN90mm en una longitud total de 490 m.  
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Es destaquen els següents trams: 

• Tram pK 0+060 al pK 0+094: col·locació de les canonades penjades pel pont 

existent de la C-13 que creua el riu Noguera Pallaresa. Se substituirà 

l’estructura que actualment ja suporta altres serveis per una de nova que 

suporti les canonades existents i les noves.  

 

• Tram pK 0+094 al pK 0+330: aquest tram va paral·lel a la carretera C-13 i des 

del pK 0+165 al pK 0+312 les conduccions aniran per sota una vorera existent. 

 

• Tram pK 0+328 a pK 0+345: clavament mitjançant perforació horitzontal per 

creuar la carretera C-13. Des del pK 328 fins la parcel·la de l’EDAR la rasa 

serà comuna amb la canonada de sortida d’aigua de l’EDAR de PEDC 

DN400mm. Així el diàmetre del clavament està previst fer-lo amb tub metàl·lic 

de 700mm de diàmetre. 

 

En el traçat de la impulsió es preveu la col·locació de vàlvules de desguàs I de ventosa 

en els punts indicats en els plànols. 

El trams de gravetat estan constituït per les següents canonades: 

• Canonada intercepció abocaments en propietat privada: PEDC DN250 mm  

 

• Canonada pou de registre plaça Domingo a pou de gruixuts: PEDC DN400 mm 

 
• Canonada sobreeixidor de seguretat pou de bombament: PEDC DN400 mm 

 
• Canonada sortida EDAR al riu Noguera Pallaresa: PEDC DN400 mm longitud 

aproximada 195 metres. En aquest tram s’han projectat 13 pous de registre 

 

2.2 EDAR 

Es distingeixen vàries parts dins la parcel·la on s’ubica l’estació depuradora: 

 

2.2.1 Línia de tractament d’aigua 

• Desbast de sòlids fins constituït per un rototamís d’1,5mm de pas de malla i 

extracció de sòlids mitjançant un cargol compactador. El rototamís disposa d’un 
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sobreeixidor de seguretat en cas que no es vulgui by-passar l’afluent del 

tractament biològic. 

 

• Reactor biològic (2 unitats) d’aeració prolongada mitjançant ejectors d’aire amb 

un funcionament seqüencial, amb el que les operacions d’aeració, decantació i 

sortida d’aigua tractada se succeeixen alternativament de manera cíclica en 

l’interior d’un únic dipòsit. 

 
 

• Mesura de cabal amb mesurador electromagnètic. 

 

• Arqueta de sortida d’aigua de planta. 

 

2.2.2 Tractament de fang 

Atesa la poca producció de fangs no es realitzarà cap tractament, únicament es 

procedirà a una purga periòdica. Es preveu un buidat trimestral d’uns 18,8 x 2 m3, els 

quals seran extrets mitjançant un camió cisterna, amb l’ajut d’un tub d’aspiració i 

durant el període de decantació. 

 

2.2.3 Instal·lacions a l’edifici 

Aquestes instal·lacions són: 

• Equips de desbast de fins i extracció de sòlids 

• Quadres elèctrics 

• Connexió d’aigua potable per a neteges 

 

2.2.4 Escomeses: 

L’escomesa elèctrica: es preveu fer-la aèria fins l’entrada de l’EDAR. El punt de 

connexió se situa en el marge esquerre del camí de la Colomina uns 60 metres abans 

d’arribar a la cruïlla d’aquest camí amb el nou accés previst a la parcel·la de l’EDAR. 

L’escomesa d’aigua potable: es realitzarà amb canonada de PEAD DN35mm i es 

conduirà per gravetat des de la masia més propera, situada a 70 metres de l’inici del 

nou camí d’accés a l’EDAR seguint pel camí de la Colomina.  
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3. DEFINICIÓ DE L’AFECCIÓ DE SUPERFICIES 

En el present annex es defineixen les superfícies afectades per la realització de l’obra.  

Cal distingir els tres tipus d’afeccions que es produeixen: 

 

3.1 Expropiació 

Cal realitzar-la en la superfície on s’ubica l’estació de bombament, en la parcel·la de la 

planta depuradora i en el nou tram de camí d’accés. Les arquetes i pous de registre, 

no seran objecte d’expropiació. 

 

3.2 Imposició de servituds 

Cal realitzar una servitud de pas corresponent als col·lectors en alta i col·lector de 

desguàs al riu Noguera Pallaresa, escomesa elèctrica i escomesa d’aigua potable. 

La servitud és necessària per tal de poder tenir una franja de pas per a tasques de 

manteniment.  

La imposició de servitud de pas en el cas de conduccions soterrades es realitza en 

una franja de 3 metres centrada en l’eix de la canonada (1,5 m a cada costat). 

En el cas de la línia elèctrica aèria es preveu una servitud de vol en una franja de 15 

metres d’amplada centrada en l’eix del cablejat. 

 

3.3 Ocupació temporal 

Es preveu una ocupació de terreny als costats del tram de col·lector en alta, parcel·la 

de l’EDAR i camí d’accés per tal de poder executar les obres. En aquest cas particular 

en tot el tram de col·lector impulsat que va paral·lel a la carretera C-13, no s’ha 

considerat ocupació temporal per tal de no afectar aquesta via, a excepció de la zona 

on s’ha previst fer la perforació horitzontal. Tampoc s’ha considerat ocupació temporal 

l’execució de l’escomesa d’aigua potable, atès que es creu suficient l’espai de servitud 

de 3 metres i s’evita l’afecció de varis propietaris privats. 

4. RELACIÓ DE BENS I DRETS AFECTATS 

Les actuacions previstes en el present projecte es realitzen una part en zona urbana i 

una part en zona rústica. L’afecció a zona urbana correspon a l’estació de bombament, 

connexions dels abocaments i una part del tram d’impulsió del col·lector en alta. Cal 

comentar que l’afecció urbana es realitza tota en superfícies de titularitat pública. 
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4.1 Serveis afectats 

És important indicar que l’empresa  o empreses adjudicatàries de les obres i 

prèviament a l’inici d’aquestes, hauran d’avisar a les companyies corresponents per tal 

d’assegurar la no afecció de cap servei. També s’aconsella la realització de cates per 

a la localització dels serveis. 

Les afeccions que es contemplen són: 

• Afeccions a la carretera C-13: el titular de la carretera és el Departament de 

Carreteres de la Generalitat a Lleida. 

• Afeccions instal·lacions d’aigua potable: el titular és l’Ajuntament de Llavorsí. 

• Afeccions instal·lacions de gas. 

• Afeccions TELEFÒNICA i FECSA. 

 

4.2 Finques afectades 

S’ha treballat sobre els plànols cadastrals a escala 1:5000. 

 

 

A continuació s’adjunta la relació de finques afectades per a l’execució de les obres.  
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FITXA NÚM. 2 

Ref. Cadastral    : Zona urbana - carrer 

Titular     : Ajuntament de Llavorsí 

Superfície expropiada  : 14,5 m2   

Superfície de servitud  : 218,32 m2 

Superfície ocupació temporal : 533,66 m2 

Naturalesa    : Urbana 

Aprofitament del terreny  : Plaça i carrer 

 

 

 

 

 

FITXA NÚM. 3 

Ref. Cadastral    : Zona urbana – riu 

Parcel·la    : 9098 

Titular     : Confederació Hidrogràfica de l’Ebre 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 19,13 m2 

Superfície ocupació temporal : 77,44 m2 

Naturalesa    : Urbana 

Aprofitament del terreny  : Riu Noguera Pallaresa 
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FITXA NÚM. 4 

Polígon    : 3 

Parcel·la    : 9092 

Titular     : Carreteres de la Generalitat 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 466,58 m2 

Superfície ocupació temporal : 0 m2 

Naturalesa    : Urbana 

Aprofitament del terreny  : Carretera C-13 per zona urbana 

 

. 

 

 

 

FITXA NÚM. 5 

Polígon    : 3 

Parcel·la    : 9102 

Titular     : Carreteres de la Generalitat 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 339,79 m2 

Superfície ocupació temporal : 152,26 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Carretera C-13 per zona rústica 
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FITXA NÚM. 6 

Polígon    : 3 

Parcel·la    : 743 

Titular     : Ajuntament de Llavorsí 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 68,85 m2 

Superfície ocupació temporal : 413,33 m2 

Naturalesa    : Urbana 

Aprofitament del terreny  : Carretera C-13 per zona urbana 

 

 

 

 

 

FITXA NÚM. 7 

Polígon    : 3 

Parcel·la    : 741 

Titular     : Particular 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 64,77 m2 

Superfície ocupació temporal : 257,78 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Terreny erm 
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FITXA NÚM. 8 

Polígon    : 2 

Parcel·la    : 3 

Titular     : Particular 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 67,82 m2 

Superfície ocupació temporal : 248,40 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Terreny erm 

 

 

 

 

 

 

FITXA NÚM. 9 

Polígon    : 2 

Parcel·la    : 9004 

Titular     : Ajuntament de Llavorsí 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 266,45 m2 

Superfície de servitud de vol  : 44,21 m2 

Superfície ocupació temporal : 153,47 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Carretera de la Colomina 
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FITXA NÚM. 10 

Polígon    : 2 

Parcel·la    : 4 

Titular     : Particular 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 58,63 m2 

Superfície ocupació temporal : 419,70 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Terreny erm 

 

 

 

 

 

 

FITXA NÚM. 11 

Polígon    : 2 

Parcel·la    : 15 

Titular     : Particular 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud  : 203,31 m2 

Superfície ocupació temporal : 511,55 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Terreny erm 
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FITXA NÚM. 12 

Polígon    : 2 

Parcel·la    : 8 

Titular     : Particular 

Superfície expropiada  : 1.208,50 m2   

Superfície de servitud  : 56,03 m2 

Superfície de servitud de vol  : 179,65 m2 

Superfície ocupació temporal : 954,49 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Prat conreu d’herba 

 

 

 

 

 

 

FITXA NÚM. 13 

Polígon    : 2 

Parcel·la    : 7 

Titular     : Particular 

Superfície expropiada  : 118,19 m2   

Superfície de servitud  : 0 m2 

Superfície ocupació temporal : 243,27 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Prat conreu d’herba 
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FITXA NÚM. 14 

Polígon    : 2 

Parcel·la    : 9 

Titular     : Particular 

Superfície expropiada  : 17,80 m2   

Superfície de servitud de vol  : 793,56 m2 

Superfície ocupació temporal : 97,75 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Terreny erm i prat conreu herba 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA NÚM. 15 

Polígon    : 2 

Parcel·la    : 248 

Titular     : Particular 

Superfície expropiada  : 0 m2   

Superfície de servitud de vol  : 171,45 m2 

Superfície ocupació temporal : 0 m2 

Naturalesa    : Rústica 

Aprofitament del terreny  : Terreny erm 
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5. VALORACIÓ D’AFECTACIÓ DE LES OBRES A REALITZAR 

5.1 Superfícies afectades 

La taula següent mostra el tipus i la quantitat de superfície afectada per les obres 

d’aquest projecte. 

 

 
EXPROPIACIÓ 

(m2) 

SERVITUD 

DE PAS 

(m2) 

SERVITUD 

DE VOL 

(m2) 

OCUPACIÓ 
TEMPORAL 

(m2) 

Urbà (sòl públ.) 14,50 704,03 0 611,10 

Urbà (Sòl priv.) 0 49,16 0 99,58 

Rústic (sòl públ.) 0 606,24 44,21 305,73 

Rústic (Sòl priv.) 1.344,49 519,41 1.144,66 3.146,27 

TOTAL 1.358,99 1.878,84 1.188,87 4.162,68 

 
 

5.2 Valoració 

Es realitza la relació de superfícies a valorar, dels terrenys de naturalesa urbana i 

rústica de caràcter privat. 

Els preus es calculen a partir del quadre següent, referit al cost anual de l’afectació. 
 
 

Afecció Ús Valoració (€/m 2) 

Ocupació 
permanent 

Pastures 0,20 

Pinar maderable 6,00 

Labor secà 4,00 

Ocupació 
temporal 

Pastures 0,07 

Pinar maderable 0,10 

Labor secà 0,07 

Zona de 
servitud 

Pastures 1,86 

Pinar maderable 3,60 

Labor secà 2,40 
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Les superfícies privades afectades es resumeixen a la taula següent. 
 
 

 
EXPROPIACIÓ 

(m2) 

SERVITUD DE PAS 

SOTERRAT I DE VOL 

(m2) 

OCUPACIÓ 

TEMPORAL 

(m2) 

Urbà (Sòl priv.) 0 49,16 99,58 

Rústic (Sòl priv.) 1.344,49 1.664,07 3.146,27 

TOTAL 1.344,49 1.713,23 3.245,85 

 
 

La valoració dels terrenys de naturalesa urbana i rústica i de caràcter privat, 

considerant una afectació amb durada de 6 mesos, ascendeix a 1.840,07 €. 

 

6. PLÀNOLS 

A continuació es mostren els plànols corresponents a les expropiacions necessàries 

per a la realització de les obres així com els serveis afectats i paviments. 
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AFECCIÓ LLERA, PEIN I ZMT 
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1. AFECCIÓ A LA LLERA 

Les obres projectades no afecten a la llera, únicament el punt de desguàs de 

l’aigua tractada i/o by-passos de l’EDAR es preveu realitzar-los Al riu Noguera 

Pallaresa al punt de coordenades: 

X = 353.156,14  Y = 4.706.256,22  Z = 795,50 

 

2. AFECCIÓ A LA ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE 

No es produeix cap afecció en la zona marítimo-terrestre. 

 

3. AFECCIÓ PEIN, ENPE I XARXA NATURA 2000 

No es produeix afecció a cap de les zones definides en el PEIN, ENPE i Xarxa 

Natura 2000. 

En les zones més properes a la parcel·la de l’estació depuradora es troba una 

zona d’alt interès natural, com posa de manifest la catalogació dins espai 

ENPE. 

 

4. PLÀNOLS 

A continuació es mostren els plànols corresponents. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex avalua els possibles impactes ambientals derivats de la realització 

d’aquest projecte. 

La nova EDAR està dissenyada per depurar les aigües residuals del nucli de Llavorsí. 

Els punts d’abocament es concentren a plaça Domingo, situada al marge dret del riu 

Noguera Pallaresa, amb el que es preveu la construcció d’una estació de bombament 

en aquest punt i l’execució del col·lector en alta, impulsat fins l’EDAR. 

 

2. MARC LEGAL 

L’estructura d’aquest treball s’adapta al que determina la legislació estatal segons la 

Ley 6/2001, de 8 de maig i el Real Decreto – Ley 9/2000, de 6 d’octubre, que 

modifiquen el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació de 

l’Impacte Ambiental i al seu Reglament de 30 de setembre de 1988 (Real Decreto 

1131/1988). 

També s’ajusta a la llei autonòmica catalana establerta a través del Decret 114/88, de 

7 d’Abril, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, DOGC núm. 1000 de la Generalitat de 

Catalunya, segons el qual s’han de sotmetre al procediment d’avaluació de l’impacte 

ambiental els projectes públics o privats consistents en la realització d’obres, 

d’instal·lacions o de qualsevol altra activitat inclosa a l’annex del Decret, la realització o 

autorització dels quals correspongui a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

El projecte objecte d’estudi es troba fora de l’àmbit territorial del Pla d’Espais d’Interès 

Natural (PEIN). Tampoc forma part dels espais proposats com a part de la Xarxa 

Natura 2000. 

El present projecte no es troba dins d’un espai protegit, no essent necessari que es 

sotmeti a Avaluació d’Impacte Ambiental, no obstant, es realitza el present informe 

ambiental de cara a assenyalar els principals aspectes ambientals de la zona. 

 

3. ESTUDI DE L’ESTAT INICIAL 

3.1 Àmbit d’estudi 

La zona objecte d’estudi del present projecte es troba situada al municipi de Llavorsí, a 

la comarca del Pallars Sobirà, dins de la província de Lleida. 

La comarca del Pallars Sobirà està situada al nord de Catalunya, al límit amb França. 

Està enclavada al bell mig dels Pirineus, envoltada per cims que superen els 2000 
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metres i drenada per la conca alta de la Noguera Pallaresa i els seus afluents de 

capçalera. Es caracteritza per l’elevada altitud, que fa que es pugui parlar de clima alpí 

en alguns indrets, tot i que es pot definir, en termes generals, com un clima 

mediterrani. 

La comarca del Pallars Sobirà ocupa una extensió 1355,22 Km2 i està formada per 15 

municipis, entre els quals es troba Llavorsí, que ocupa 68,94 km2. S’engloba, a més, 

en el anomenat sector sud de la comarca, que el formen els municipis de Tírvia, Rialp, 

Soriguera, Baix Pallars, Sort i Llavorsí, si bé no forma una unitat natural pròpiament 

dita. 

L’altitud mitja del municipi és de 810 metres, però elevacions emmarquen tot el 

territori, essent el pui d’Urdossa, amb 2222 metres, el punt més alt del municipi. 

 

3.2 Climatologia 

El clima de la zona d’estudi es pot definir com a mediterrani, si bé l’altitud (un dels 

factors que condiciona la diversitat dels trets climàtics de la comarca del Pallars 

Sobirà) comporta que en indrets per damunt dels 1500 m es pugui parlar de clima alpí. 

De fet, les dades posen de manifest les diferències climàtiques d’uns indrets als altres, 

segons sigui la seva altitud i orientació. Les èpoques de major pluviositat són la tardor i 

la primavera, amb una precipitació mitjana anual entre 700 i 800 mm. 

El període lliure de glaçades és d’uns cinc mesos; fins el principi o mitjans d’octubre a 

la población de Llavorsí. Si bé les precipitacions són bastant més regulars a tota la 

comarca, les temperaturas varien molt amb la latitud, i es situa en uns 9,6ºC i es 

redueix uns 0,64ºC cada 100 d’altitud. La característica que diferencia el clima de la 

zona però, és la precipitació en forma de neu, ja que es compten entre 20 i 30 dies de 

nevada anual i la neu pot romandre dins a set mesos o ser permanent en els punts 

més elevats. 

 

3.3 Hidrologia 

Respecte a la hidrologia de Llavorsí, es descriuen a continuació, les aigües superficials 

més importants de la comarca del Pallars Sobirà, ja que la zona d’estudi es troba situat 

a la confluència de la Noguera Pallaresa i la Noguera de Cardós. 

Llevat d’algunes reconades (riu de Castellàs, que desguassa al segre; Riu Malo, que 

filtrant-se sota el tuc de Viramanya reapareix a la Vall d’Aran a la conca de la Garona), 

totes les aigues pallareses són drenades per la Noguera Pallaresa. Aquest riu neix al 
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Pla de Beret (Vall d’Aran) i fins el desguàs al Segre (Noguera) té un recorregut d’uns 

150 km. 

 

3.3.1 Noguera Pallaresa 

Penetra a la comarca en angle recte NW, tot envoltant el massís de Beret,i canvia la 

direcció E per la SE, que segueix fins haver travessat la Vall d’Àneu, on corre encaixat 

entre Isil i Esterri d’Àneu i entre Escaló i Llavorsí (entre els quals és regulada pel pantà 

de Torrasa), on arriba amb un règim nival de transició cap a pluvial (màxim al maig i un 

de secundari al novembre) amb un 

cabal modular de 15 m3/s un cop engruixit pels rius de la Bonaigua i Escrtita (el de la 

vall d’Espot). A Llavorsí duplica el cabal amb els 16.5 m3/s que li aporta la Noguera de 

Cardós i pren la direcció S, que manté fins l’estret de Collegats, després d’haver fendit 

el llarg congost de Llavorsí i el curt congost d’Arboló. L’únic afluent notable d’aquest 

sector és el riu de Sant Antoni, que drena la vall d’Àssua del riu Caregue. 

 

3.3.2 La Noguera de Cardós 

És el resultat de la fusió del riu Lladorre o de Cardós i la Noguera de Vall Ferrera. El 

riu Lladorre neix a les comes de Broate i de Certescan, passa de la dirreció W a la S, 

on encaixa abans i després de la Ribera de Cardós. En sortir-ne pel forat de Cardós el 

cabal és de 9 m3/s, i novament s’encaixa en el tronc comú, la Noguera de Cardós. El 

règim és nival de transició, amb un màxim al juny i un secundari al novembre i el 

mínim profund al gener (retenció nival). Els afluents més importants són els de la dreta 

són riu de Tavascan i d’Estaon). 

 

3.4 Geologia i geomorfologia 

La zona d’estudi està situada en el marge meridional de la zona axial pirenaica, 

d’estructura complexa. En aquest sector de la vall de la Noguera Pallaresa s’observen 

algunes de les grans unitats que constitueixen la zona axial dels Pirineus. El sinclinal 

de Llavorsí, que se situa al nord del nucli urbà de Llavorsí, on es troben pissarres del 

Silurià i materials calcopelítics i pissarres devòniques. Al Sud d’aquesta estructura, 

entre Sort i Llavorsí, es troba el dom de l’Orri, format per materials metamòrfics del 

Cambroordovicià: pissarres, filites i quarsites. 
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En tota aquesta zona, el paper de les glaceres al llarg de tot el Quaternari és l’element 

bàsic de formació del relleu actual i de la sedimentació quaternària, amb 

manifestacions del pas de les glaceres per les diferents valls. Els dipòsits recents, més 

superficials, que s’hi troben actualment, són el resultat de l’evolució postglacial i 

l’establiment de l’actual xarxa fluvial. 

La localitat de Llavorsí es troba situada sobre dipòsits al·luvials del riu Noguera 

Pallaresa, encaixada entre els relleus constituïts per materials paleozoics, pissarres i 

esquistos. 

 

3.5 Vegetació  

La interpretació del significat de la vegetació del Pallars Sobirà es fa difícil a causa del 

carácter abrupte i estret de les valls principals, que complica molt la distribució de les 

poblacions vegetals. 

A la base de la vall, l’estret de Collegats correspon al domini submediterrani del roure 

valencià (Quercus faginea) i de la pinassa (Pinus nigra ssp. salzmanii), com a 

continuació que és de la Conca de Tremp. Lògicament, sembla que caldria que en 

ascendir per la vall de la Noguera Pallaresa el paisatge esdevingués cada volta més 

muntanyenc i més frescal, que la zona del roure valencià fos seguida per la del roure 

martinenc i aquesta per la del pi roig, com és normalment al vessant S dels Pirineus. 

Sorprenentment, però, les coses no són pas ben bé així. 

Riu amunt, ens endinsem en un país de llicorelles silícies cobertes per un alzinar 

muntanyenc (Quercetum mediterreneo-montanum) que recorda els de les muntanyes 

mediterrànies properes al litoral marí. Les dades climàtiques i la disposició general de 

la vegetació als Pirineus farien esperar un país submediterrani de bosc de fullatge 

caduc i no una terra d’alzinars. 

És una vall molt abrupta orientada aproximadament de S a N, amb els vessants 

exposats, dons, sobretot, a l’E o a l’W, sense formar solanes i obagues importants. És 

possible que l’extensió del bosc d’alzines fins al N de Llavorsí hagi d’ésser interpretada 

com un fet local relacionat, més que amb el clima general, amb el relleu y la 

incapacitat del sòl per acumular una reserva important d’humitat. El fet és que no es 

pot deixar de reconèixer la presència d’un illot extens de vegetació mediterrània 

muntanyenca en ple interior dels Pirineus i sota un clima que no és pas típicament 

mediterrani. 
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Les rouredes no manquen pas, però són poc extenses i més aviat rares. Molt sovint el 

bosc d’alzines entra en contacte directa amb la gran boscúria de pi roig (Pinus 

sylvestris), que ocupa una gran part de l’estatge montà i descendeix molt avall, 

sobretot per les obagues, de vegades fins al fons mateix de la vall. El faig (Fagus 

Sylvatica) és gairebé inexistent en aquestes terres continentals. L’avet (Abies alba), en 

canvi forma grans boscúries a les obagues de la part alta de la conca de la Noguera 

Pallaresa. 

L’existència d’ambients naturals força diferents i variats, el fort gradient altitudinal, la 

diversitat d’exposicions i d’orientacions amb què ens trobem, i els diferents substrats 

que es poden anar trobant a la zona, són els principals factors que han fet que la 

vegetació d’aquest espai sigui extremadament rica i diversa. Es pot veure a una 

distància d’uns quants centenars de metres la presència d’espècies mediterrànies i 

xeròfil.les com la carrasca o el romaní i d’espècies subalpines, marcadament 

higròfil.les, com el pi negre o el nabiu. 

El fons de les valls ha estat el sector més modificat per l’home dins el context pirinenc. 

Malgrat això, encara es pot observar l’existència de carrascars i de rouredes. Aquests 

boscos que dominaven àmpliament aquests sectors van ser transformats d’una forma 

generalitzada en conreus i prats de dall. 

El bosc ocupa una gran superfície, destacant per la seva extensió els boscos de 

coníferes. Les avetoses i les pinedes de pi negre es troben a l’estatge subalpí, per 

sobre dels 1.600 metres, i les pinedes de pi roig dominen l’estatge montà, formant 

extensos boscos entre els 1.000 i els 1.800 metres. 

Els boscos caducifolis són molt menys abundants; es poden observar algunes 

fagedes, sovint combinades amb avets i pins negres, rouredes de roure martinenc i de 

roure de fulla grossa, bedollars, etc. Sovint aquestes espècies de planifolis es troben 

formant part de boscos mixtos en què predominen les coníferes. 

Finalment, existeix un grup de comunitats vegetals força especialitzades, 

característiques d’uns ambients singulars i molt determinats con poden ser els rocams 

o cingleres (rupícoles) i les mulleres o torberes, les riberes dels rius, les tarteres etc. 

Dins d’aquest gran grup es troben alguns endemismes i espècies protegides de gran 

interès botànic i reduïda àrea de distribució. 
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3.6 Fauna 

La gran riquesa i la diversitat faunística, així com la presència d’espècies singulars, 

escasses i de distribució reduïda, són les característiques que defineixen la fauna 

d’aquest territori. Les diferents formacions vegetals i les grans muntanyes li donen un 

caràcter especial al municipi, que serveix d’hàbitat per a diferent tipus de vertebrats. 

D’acord amb les característiques ecològiques d’alta muntanya pirinenca, les espècies 

forestals i de muntanya són les més ben representades dins d’aquest espai. Els 

extensos boscos de coníferes, donen refugi i aliment a espècies eurosiberianes com el 

gall fer, que manté una població important a la zona, el picot negre, consumidor 

d’insectes xilòfags, el mussol pirinenc, habitant els boscos vells, obacs i ben 

conservats, la becada, espècie molt críptica i d’hàbitats crepusculars com la marta, 

carnívor característic de l’alta muntanya pirinenca. 

El medi forestal és també l’hàbitat característic d’espècies força abundants, les quals 

són en molts casos aprofitades cinegèticament seguint els criteris establerts als plans 

de gestió corresponent. Aquest és el cas del porc senglar i del cabirol, els quals estan 

sotmesos a diferents criteris de gestió basats en l’abundor de les seves poblacions. 

Altres, com el cérvol i la daina, compten amb poblacions en creixement i s’aniran 

incorporant progressivament a l’aprofitament cinegètic a mesura que l’evolució 

poblacional ho aconselli. D’altra banda, són moltes les espècies protegides que, com 

l’astor, el gamarús o el gat salvatge formen part de la comunitat d’espècies animals 

d’aquests extens espai natural i que tenen a hores d’ara poblacions força saludables. 

L’estatge alpí dóna refugi a espècies força interessants típicament boreoalpines, com 

ara la perdiu blanca, emparentada directament amb el gall fer, el pardal d’ala blanca, 

que nidifica als cims i les crestes més inaccessibles, o la marmota, introduïda pels 

francesos fa uns 25 anys i distribuïda arreu. És aquí on també trobarem l’isard, típic 

representant de la fauna pirinenca. 

Altres espècies que paga la pena destacar són els grans ocells rapinyaires com l’àliga 

daurada, el trencalòs, el falcó pelegrí i el voltor; espècies lligades als rius com ara la 

llúdriga o la truita comuna o bé endemismes de distribució encara força desconeguts 

com l’almesquera, el tritó pirinenc o les sargantanes pirinenques. 

 

3.7 Espais protegits 

Molt a prop de la zona objecte de l’estudi, encara que sense arribar a afectar-ho es 

troba el Parc Natural de l’Alt Pirineu i una mica més allunyat del Parc Natural 
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d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, ambdós espais inclosos en el Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN). 

El Parc Natural de l’Alt Pirineu, situat entre les comarques de L’Alt Urgell i el Pallars 

Sobirà, ocupa una superfície total de 69.850,38 ha. 

Segons la descripció d’aquest espai donada pel Departament de Medi Ambient i 

Habitatge de la Generalitat: 

“L’àmbit territorial d’aquest espai integra un conjunt de notable complexitat orogràfica i 

de gran diversitat paisatgística, factors que afegits a la seva important extensió i a la 

considerable amplitud altitudinal, permeten l’existència de mostres molt variades i 

riques de les estructures geològiques, els ecosistemes, els hàbitats i les comunitats 

vegetals, les espècies i els paisatges del Pirineu axial català i dels vessants 

meridionals. 

És un espai estructurat principalment entorn valls internes del Pirineu axial català. Les 

valls de l’alta muntanya catalana del curs alt de la Noguera Pallaresa i les capçaleres 

dels rius Àrreu i Unarre, la Noguera de Cardós i la Noguera de Vallferera, la Vall de 

Santa Magadalena, d’acusada continentalitat i de caràcter forestal, i la vall del riu 

Baiasca. 

Agrupa el conjunt de sistemes muntanyosos del Pirineu axial que formen el sostre de 

Catalunya (la Pica, el Sotllo, el Monteixo, els Costuix, el Mont-roig, .....). Aquestes 

formes del relleu constitueixen un bon exemple del modelat glacial i periglacial del 

Quaternari (sobreexcavacions, circs, estanys i estanyols). 

La gran amplitud altitudinal de les muntanyes permet la presència de mostres de totes 

les unitats de vegetació i hàbitats típics del Pirineu central, que van des de les 

penetracions mediterrànies (carrascars dels fons de vall) passant per les rouredes, 

bedollars, vetoses, pinedes, ....., dels estatges montà i subalpí, fins als prats alpins i 

ambients rocosos als nivells superiors. Pel que es refereix a la flora, es localitza un 

nombre significatiu d’espècies de flora d’especial singularitat i interès. 

 

La fauna és la pròpia del Pirineu, enriquida amb elements mediterranis. De la gran 

importancia faunística d’aquest àmbit n’és un reflex l’alt nombre d’espècies d’interès de 

la fauna vertebrada, algunes en situació d’amenaça o vulnerabilitat. En referència a la 

fauna invertebrada destaquen, per llur raresa i perill d’extinció diverses espècies 

d’aràcnids i herteròpters.” 
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D’altra banda cal assenyalar que la zona d’estudi també es troba molt a prop d’un 

espai que es proposa com a ampliació de la Xarxa Natura 2000. Els espais inclosos a 

la Xarxa Natura 2000, corresponen a zones proposades per integrar una futura xarxa 

d’espais protegits a nivel europeu. Engloba les Zones d’Especial Protecció per a les 

Aus (ZEPA), i els Llocs d’Importància Comunitària (LIC). Els espais inclosos en la 

Xarxa Natura 2000 estan regulats per la Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a 

la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres (coneguda com la 

Directiva Hàbitats); que a Espanya s’ha transposat amb el Real Decreto 1997/1995, de 

7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la iodiversitat 

mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i flora silvestres. 

Aquesta Xarxa Natura 2000 encara es troba en procés de constitució i no disposa de 

moment de cap protecció. 

 

3.8 Usos del sòl 

Els usos del sòl prioritaris al municipi són boscos i en menor mesura matollars. Són 

importants també, però ocupen una menor superfície, els prats i els camps de conreu. 

Segons la distribució de les cobertes del sòl de Llavorsí, que consta en l’Inventari 

ecològic i forestal de Catalunya, realitzat pel Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals (CREAF), els usos majoritaris en un 72% corresponen a bosc 

d’arbrat dens. 

La població de Llavorsí ha estat, en època moderna, relativament alta, però no s’ha 

pogut evitar la davallada comuna a tota la comarca. Al 1860, amb 1017 habitants, era 

el segon municipi amb més població al Pallars Sobirà, després de Sort. Aquestes 

xifres però, no es mantingueren i a l’any 1900 havia baixat a 662 habitants. Així i tot, la 

pèrdua de població ha estat esmorteïda per la seva posició central (al punt de 

confluència dels eixos de comunicació importants de la comarca) i per la situació 

propera al poble de les instal·lacions hidroelèctriques, que ocupen una part de 

població activa. 

En la actualitat, segons fonts de l’ajuntament, la població és de 374 habitants. En els 

últims anys s’ha donat un creixement molt notable del turisme d’activitats d’esports 

d’aventura que suposa una part molt important de l’economia del municipi. En concret, 

és l’indret més important per a la pràctica del ràfting. 
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3.9 Llistat de jaciments del municipi 

La llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català, crea les figures del 

Registre de BCIN i del Catàleg de Béns del Patrimoni Cultural Català. El llistat de 

jaciments al municipi de Llavorsí és el següent: 

• L’abadia vella d’Aidí 

• Aidí Sobirà 

• Borda de Curió – monestir de Vellanega 

• Bronzes de Llavorsí 

• Castell de Gilareny 

• Castell i despoblat de Biuse 

• Dolmen de la font dels Coms 

• Farga de Llavorsí 

• Menhir de la font dels Coms 

• Montenartró (poble antic) 

Cap d’aquests jaciments s’afecta en les obres projectades. 

 

4. EFECTES SOBRE EL MEDI AMBIENT 

El següent informe presenta una anàlisi completa dels impactes, sigui quina sigui la 

seva natura, extensió i importància. 

El conjunt d’afeccions i de sensibilitats del medi s’han contemplat des de l’òptica de 

limitar els impactes negatius que es poden manifestar. També s’ha tingut en compte 

que per reduir o eliminar els impactes generats en el projecte, sempre és millor no 

produir l’impacte que establir una mesura correctora. Així un cert nombre d’afeccions 

s’han pogut estalviar i d’altres s’han minimitzat fins a uns límits compatibles amb el 

medi, en la pròpia fase de disseny del projecte. 

El desenvolupament del projecte ocasionarà un nombre de perjudicis d’extensió i de 

grau variable que afectaran als diferents vectors ambientals durant la construcció o 

durant l’explotació de l’obra, d’aquesta manera es prendran les mesures apropiades 

per suprimir, reduir o localment compensar els impactes ambientals produïts. 
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4.1 Característiques del projecte 

4.1.1 Tamany del projecte 

Referent a l’estació de bombament i col·lectors en alta, la major part de les obres se 

situen en espais ja urbanitzats i referent a l’EDAR es tracta d’una actuació acotada en 

una parcel·la d’una superfície tancada a expropiar de 1.042 m2 . Les obres a realitzar 

ja s’han definit en la Memòria. La capacitat de la planta de tractament serà de 160 

m3/dia. 

 

4.1.2 Utilització de recursos naturals 

No es farà ús de cap recurs natural. 

 

4.1.3 Generació de residus 

En la fase d’execució de l’obra els materials resultants de les terres sobrants de 

l’excavació, es portaran a abocadors autoritzats i els propis de la demolició de 

paviment i de l’execució d’estructures de formigó armat i la petita edificació que es 

dipositaran en contenidors d’obra i també seran portats a abocador autoritzat. 

Referent als sorolls, seran els propis d’una obra on hi hagi moviment de terres i 

realització de petites estructures i seran produïts bàsicament per la maquinària que 

intervingui en la construcció de l’obra. 

En la fase de funcionament de la instal·lació, els residus generats seran, els sòlids 

gruixuts acumulats en l’estació de bombament, que s’extrauran mitjançant un camió 

amb succió, els sòlids extrets del pretractament de desbast de fins, que en la planta 

s’emmagatzemaran en un contenidor i periòdicament es portaran a abocador 

autoritzat. L’altre residu serà els fangs procedents del tractament de l’aigua residual, 

els quals no es tractaran en la planta, sinó que seran evacuats periòdicament 

mitjançant un camió-cisterna per al seu posterior tractament en una altra planta. 

L’aigua tractada s’abocarà al riu Noguera Pallaresa, a uns 260 metres aigües avall del 

punt on actualment s’aboca l’aigua residual sense tractar, amb el que el punt 

d’abocament s’allunya de l’àmbit del nucli de Llavorsí. 

 

4.1.4 Contaminació i altres inconvenients 

No es preveu cap tipus de contaminació, atès que precisament es tracta d’una 
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instal.lació de depuració de l’aigua residual i on els residus sòlids, com ja s’ha dit en 

l’apartat anterior, es portaran a abocador autoritzat i a altres plantes de tractament. 

 

4.1.5 Risc d’accidents 

En la fase de funcionament de la instal·lació, es descarta el risc d’intoxicació per gasos 

produïts pels fangs perquè aquests romandran en el mateix dipòsit on es realitza 

l’aeració i la decantació i seran evacuats de la planta mitjançant un camió cisterna. Al 

tractar-se d’una planta de tractament d’aigües residuals, els explotadors hauran de 

prendre les mesures higièniques corresponents (evitar el contacte directe amb l’aigua 

no tractada utilitzant guants i calçat adequats, portar roba de treball diferent de la roba 

de carrer, etc). 

 

4.2 Ubicació del projecte 

La ubicació de les obres se situa una part al marge dret del riu Noguera Pallaresa 

(estació de bombament i primer tram del col·lector d’impulsió), una altra part va 

paral·lela a la carretera C-13 i una última part en la zona d’accés a la Colomina. 

 

4.2.1 Ús existent del sòl 

L’estació de bombament i una part del col·lector d’impulsió afecten a sòl urbà 

majoritàriament públic. El tram que va paral·lel a la carretera C-13 es col·locarà per 

sota d’una vorera existent i el tram que afecta la zona de la carretera de la Colomina i 

el desguàs al riu Noguera Pallaresa afecten a sòl rústic privat però són terrenys erms. 

La parcel·la de l’EDAR i camí d’accés se situen en parcel·les amb conreu herbaci. 

 

4.2.2 Abundància, qualitat i capacitat regenerativa  dels recursos naturals 

Aquesta zona no és vulnerable de nitrats i no es tracta de cap zona protegida des del 

punt de vista natural (PEIN). 

L’afectació a la llera pública és en el punt de sortida de l’aigua tractada que es 

realitzarà en el riu Noguera Pallaresa. 

La presència d’aquesta instal·lació serà beneficiosa per a l’entorn, atès que es millora 

la qualitat de l’aigua que s’aboca al medi, que, entre altres, es reduiran els nitrats 

abocats i  es protegiran els possibles aqüífers existents reduint la seva contaminació. 
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4.3 Característiques del potencial impacte  

Com ja s’ha comentat anteriorment no es tracta de cap zona vulnerable de nitrats, però 

la instal·lació de la planta depuradora garantirà la protecció del medi atès que 

s’abocarà ja tractada i complint els paràmetres màxims de contaminació permesos per 

als efluents d’aigües residuals. 

 

4.3.1 Home, fauna, flora 

Sobre l’home no hi haurà cap efecte, les instal·lacions de l’EDAR es troben el 

suficientment allunyades del nucli de població, a més, el reactor biològic està soterrat i 

no produeix cap impacte i les instal·lacions del pretractament estan en l’interior de 

l’edifici, amb la qual cosa l’impacte d’olors és mínim. L’estació de bombament sí que 

està situada a l’interior del nucli de Llavorsí, soterrada i amb tapes d’accés estanques. 

Sobre la fauna tampoc hi haurà cap efecte, únicament es limitarà l’accés a la 

instal·lació mitjançant la col·locació d’una tanca en la parcel·la. 

 

4.3.2 Sòl, aigua, aire, clima i paisatge 

• Sòl : no hi haurà cap efecte sobre el sòl, atès que els dipòsits seran d’acer 

prefabricat i impermeable. 

• Aigua : en l’aigua, els efectes seran beneficiosos perquè es millorarà la qualitat 

d’aquesta. 

• Aire : en l’aire, no hi haurà cap impacte perquè el recinte biològic es tracta de 

dos dipòsits tancats i soterrats. L’estació de bombament es realitza soterrada 

amb tapes estanques i transitables, i els equips de pretractament estaran 

situats en l’interior de l’edifici. 

• Clima : no es produirà cap efecte sobre el clima. 

• Paisatge : únicament serà l’impacte produït per la petita edificació on s’ubicarà 

el control de la planta i les instal·lacions del pretractament de sòlids fins. 

 

5. CONCLUSIÓ 

En el present document s’han avaluat tots els impactes ambientals derivats de la 

construcció i explotació de la nova depuradora de Llavorsí, seguint l’estructura de 
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l’informe ambiental, ja que segons es determina en la legislació vigent, no es necessari 

la realització d’un Estudi d’Impacte Ambiental. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 11/10/12

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,09h Cap de collaA0112000

 €20,86h Oficial 1aA0121000

 €21,99h Oficial 1a col.locadorA0127000

 €19,83h Oficial 1a pintorA012D000

 €20,49h Oficial 1a lampistaA012J000

 €15,18H OFICIAL 1A MUNTADORA012M000

 €20,49h Manobre especialistaA0130000

 €19,72h PeóA0132000

 €19,36h AjudantA0133000

 €17,61h Ajudant pintorA013D000

 €17,58h Ajudant lampistaA013J000

 €13,04H AJUDANT DE MUNTADORA013M000

 €18,52h AjudantA013U001

 €17,44h ManobreA0140000

 €18,04h Manobre especialistaA0150000

 €17,86h PeóA0160000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 11/10/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,82h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 lC110U005

 €52,99h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgC110U015

 €61,25H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 600
KG A 800 KG

C110U020

 €68,24h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025

 €17,70h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

C110U040

 €127,32h Equip complet de maquinària de perforació en desmuntC110U050

 €15,74h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarC110U075

 €47,87h Pala carregadora mitjana, sobre pneumàticsC1311120

 €52,17h Retroexcavadora mitjanaC1315020

 €55,31h Retroexcavadora mitjana amb bivalva batilonC1315B20

 €45,22h Pala carregadora de 85 hp, tipus CAT-908 o equivalentC131T000

 €50,75h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000

 €63,10h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalentC131U001

 €111,95h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

C131U016

 €139,80h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

C131U017

 €39,10h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020

 €57,64H RETROEXCAVADORA DE 250 HP TIPUS CAT-235 O
SIMILAR EQUIVALENT

C131U022

 €44,54h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalentC131U025

 €55,41h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalentC131U028

 €67,25h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)C131U060

 €151,14h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)C131U063

 €45,03h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080

 €59,10h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0

 €56,79h Motoanivelladora de 150 hpC133U002

 €45,44h Corró vibratori autopropulsat de 6 a 8 tC133U005

 €59,35h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030

 €65,90h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 tC133U040
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 11/10/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,35h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070

 €6,36h Picó vibrant amb placa de 30 cm d'amplàriaC133U075

 €8,69h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080

 €25,17H CAMIO DE 12 TC1501800

 €37,65h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)C15018U0

 €39,34h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)C15018U1

 €49,29h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0

 €74,38h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01

 €81,03h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)C1501U03

 €68,68h Camió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

C1501U05

 €38,39h Camió cisterna de 6000 lC1502U10

 €44,12h Camió cisterna de 10000 lC1502U20

 €40,02h Camió grua de 5 tC1503U10

 €52,17h Grua autopropulsada de 12 tC150GU10

 €7,46h Furgoneta de 3500 kgC150U004

 €11,42h Equip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

C1700002

 €1,87h Vibrador intern de formigóC1700006

 €96,81h Camió amb bomba de formigonarC1701U10

 €29,27h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0

 €1,41h FORMIGONERA DE 165 LC1705600

 €55,22h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U

 €72,14h Estenedora de paviments de formigóC170AG00

 €52,42h Enllestidora de paviments de formigóC170AG10

 €63,33h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035

 €67,01h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051

 €3,60H MÀQUINA PER A SOLDAR POLIETILÈ FINS A 160 MM.C2000001

 €3,95h Regle vibratori per a formigonat de soleresC2005U00

 €3,62h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenicC200SU00
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 11/10/12

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,14h Màquina per a doblegar rodó d'acerC200U002

 €2,31h Cisalla elèctricaC200U003

 €3,43h Bombí per a proves de canonadesC200U101

 €343,56h Equip de personal i maquinària complet per a clavament de
tubs amb empenta de crics hidràulics, amb perforació
rotativa, extracció de material i grup de soldadura elèctrica,
inclòs transport a obra, muntatges i desmuntatges en obra i
retorn a magatzem

CF11U010

 €7,86h Grup electrògen de 20 a 30 kVACZ112000

 €6,60h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001

 €16,68h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalCZ12U00A

 €3,60h Màquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléCZ1UU005
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 11/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,96m3 AiguaB0111000

 €4,59kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

B0211U00

 €16,25t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €13,64t SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

B0312020

 €22,59m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030

 €23,72m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100

 €12,41m3 Sauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

B032U010

 €14,03t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €22,23m3 Grava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 70 mm de
diàmetre

B0331Q15

 €0,01KG SORRAB0332A00

 €19,83m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U

 €9,56m3 Sòl procedent de pedrera, classificat amb una grandària
màxima 20 cm, inclòs transport a l'obra

B03DR002

 €3,22m3 Terra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

B03DU001

 €0,38m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

B03DU005

 €17,28m3 Bloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a
l'obra

B0441000

 €94,44t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €75,40t CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACS

B0514301

 €310,28t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001

 €0,32kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024

 €0,28kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

B05A2103

 €67,11m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

B060U110

 €76,47m3 Formigó HF-4,5 MPa de consistència plàstica, amb 375
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra

B060UU03

 €76,40m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra

B064M100
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 11/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €74,31m3 Formigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, inclòs transport a l'obra

B064U330

 €88,25m3 Formigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

B0653P22

 €0,22kg Morter adhesiuB0711000

 €0,29kg Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004B0711010

 €83,66m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00

 €84,68m3 Morter M-80B071UC01

 €0,94kg Additiu superfluidificant per a formigóB0813U01

 €0,97kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,13kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mmB0A142U0

 €0,84kg Filferro recuit de diàmetre 3 mmB0A143U0

 €1,21kg Clau acerB0A3UC10

 €3,77u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

B0A63H00

 €2,06u Abraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interiorB0A71MU0

 €2,31u Abraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interiorB0A71NU0

 €0,59kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B2A000

 €0,62kg Acer corrugat B 500 S en barresB0B2U002

 €0,42m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €195,64m3 Llata de fusta de piB0D31000

 €8,24c.u Puntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosB0D625A0

 €19,83cu Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usosB0D629AU

 €2,59m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

B0D71120

 €1,26m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

B0D7UC02

 €3,39m2 Amortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

B0D7UC11

 €5,74m3 Amortització de cindri metàl·licaB0DFU001

 €9,38u Amortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles

B0DZ1021

 €2,14l DesencofrantB0DZA000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 11/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,36u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005

 €3,91u Bloc de formigó cel.lular de 62,5x25x20 cm, per a revestirB0E816L1

 €17,84m2 Rajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

B0FH7172

 €64,52m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt,
de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a
les quatre vores

B0G17A0D

 €6,31m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0005

 €4,05m3 Cànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge o
centre de selecció+transferència, de residus plàstics o vidre,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 i
170202 respectivament, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0020

 €4,80m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0030

 €16,15m3 Cànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

B2RB0035

 €240,03u Placa d'ancoratge segons plànolsB44ZU10A

 €12,02ml Cable d'acer galvanitzat de 16 mm de diàmetreB44ZU10B

 €15,00dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €0,22u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsB83Z1100

 €11,84kg Pintura al dissolvent de resines de pliolitéB89Z5000

 €6,67kg Imprimació fixadora de resines sintètiquesB8ZAR000

 €0,75kg Beurada blancaB9CZ1000

 €10,38m2 Llambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

B9F1UC10

 €24,07t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

B9H1U512

 €112,15m Barana d'alumini anoditzat amb muntants i brèndoles a 12
cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària

BB131CC0

 €41,65u Base prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U002
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 11/10/12

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €70,93u Base prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100
cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U004

 €235,47u Base prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

BDD1U006

 €15,28u Anell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per
a pou de registre

BDD1U012

 €99,05u Anell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

BDD1U016

 €28,68u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

BDD1U022

 €73,14u Con prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a
60 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U024

 €128,44u Con prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

BDD1U026

 €109,52u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU002

 €120,06u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

BDDZU004

 €5,76u Graó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

BDDZU010

 €14,20m Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 3´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35

BF21B20U

 €20,32m Tub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 4´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35

BF21D20U

 €46,84U VÀLVULA DE BOLA DE DN-2''. AMB PROFUNDITAT DE
ROSCA MÍNIMA 29 MM. I LONGITUD MÍNIMA 126 MM.

BF25F104

 €23,42U COLLARÍ PER A CANONADA DE POLIETILÈ DE D. 75 /2''  BF25F110

 €1,08M TUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA PE-50A DE 50
MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 6 ATM. DE PRESSIO
NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90 AMB UNA TENSIÓ DE
DISENY DE 5N/MM2 I COEFICIENT DE SEGURETAT 1,6,
QUE MANTINGUI LES CARACTERÍSTIQUES
ORGANOLÈPTIQUES DE L'AIGUA APTA PER A US
ALIMENTARI. INCLÚS P.P. DE JUNTES, PECES
ESPECIALS I ACCESORIS

BFB1A220

 €4,13m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U509

 €5,81m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U511

 €12,60m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U516

 €0,89m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 32 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U603
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,12m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U606

 €6,34m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

BFB1U609

 €21,06m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20250

 €48,21m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

BFB20400

 €170,47m Tub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 800 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar
i argollar

BFG2U080

 €171,26u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

BFV1C004

 €103,13u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 10,5 Kg.

BFV1C102

 €113,30u Vàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta ( 0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 14 Kg.

BFV1C104

 €151,97u Vàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 185 Longitud 240 
Pes 12 kg 

BFV5VB03

 €200,94u Vàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 200 Longitud 260 
Pes 17 kg 

BFV5VB04

 €56,32u Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 3´´, per a roscar

BFW21B1U

 €103,49u Accessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 4´´, per a roscar

BFW21D1U

 €2,72u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3´´, roscat

BFY21B1U

 €3,92u Part proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, roscat

BFY21D1U

 €33,96u Pica tipus industrial amb elements de fixació i suport mural.BJ13B212

 €18,17u Aixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

BJ238121
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 €16,69u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada
de 1/2´´

BJ2981B1

 €688,38u Cabalímetre electromagnètic DN 65
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 120 m3/h

BM1ED65P

 €34,15u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

BM311611

 €0,25u Part proporcional d'elements especials per a extintorsBMY31000

 €1,56h Electrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80
mm, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb
guardamotor

BO128401

 €250,34u Trampilla per a escomesa amb comptador i doble vàlvulaBTRAN101
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 €74,62m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D060Q021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,84400/R 18,040001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,84400 19,84400
Maquinària:

0,84600/R 1,410000,600C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 Lh

Subtotal... 0,84600 0,84600
Materials:

0,172800,960000,180B0111000 =xAiguam3

10,5625016,250000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

21,7465014,030001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima
20 mm, per a formigons

t

21,2490094,440000,225B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,73080 53,73080
Altres:

% 0,1984419,844001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,19844 0,19844

COST DIRECTE 74,61924

74,61924COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €66,21m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

D0701641 Rend.: 1,000

 €68,60m3 MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3
DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,04000/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,04000 18,04000
Maquinària:

0,98700/R 1,410000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 Lh

Subtotal... 0,98700 0,98700
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

20,7328013,640001,520B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

t

28,6520075,400000,380B0514301 =xCIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM II/B-S/32,5, EN
SACS

t
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Subtotal... 49,57680 49,57680

COST DIRECTE 68,60380

68,60380COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €82,08m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

D0701911 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,04000/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,04000 18,04000
Maquinària:

0,98700/R 1,410000,700C1705600 =xFORMIGONERA DE 165 Lh

Subtotal... 0,98700 0,98700
Materials:

0,192000,960000,200B0111000 =xAiguam3

20,1872013,640001,480B0312020 =xSORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A
MORTERS

t

42,4980094,440000,450B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 62,87720 62,87720

0,180401,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 82,08460

82,08460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,83kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,10430/R 20,860000,005A0121000 =xOficial 1ah

0,09260/R 18,520000,005A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,19690 0,19690
Materials:

0,009700,970000,010B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,619500,590001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2

kg

Subtotal... 0,62920 0,62920
Altres:

% 0,001970,197001,00A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,00197 0,00197
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COST DIRECTE 0,82807

0,82807COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,84M3 EXCAVACIO DE RASES, POUS O FONAMENTS EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, INCLOS ROCA, INCLOENT
REFINATS, ESGOTAMENTS I ESTREBADES SI CALEN,
CARREGA I TRANSPORT DELS PRODUCTES AL SEU
LLOC D'EMPRAMENT O A L'ABOCADOR, CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR,
RECONSTRUCCIO I REPOSICIO D'ESPONES,
REPOSICIO DE FEIXES I BANCALS AL SEU ESTAT
ORIGINAL I FORMACIO DE PISTES I CAMINS
NECESSARIS PER A LA MAQUINARIA

G222U030 Rend.: 1,907

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,77664/R 20,860000,071A0121000 =xOficial 1ah

0,67165/R 18,040000,071A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,44829 1,44829
Maquinària:

1,50957/R 61,250000,047C110U020 =xRETROEXCAVADORA DE 95 HP, AMB MARTELL DE 600
KG A 800 KG

H

0,21348/R 17,700000,023C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,42060/R 57,640000,047C131U022 =xRETROEXCAVADORA DE 250 HP TIPUS CAT-235 O
SIMILAR EQUIVALENT

H

1,91852/R 39,340000,093C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 5,06217 5,06217

COST DIRECTE 6,51046

0,325525,00%DESPESES INDIRECTES

6,83598COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,03M SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE EN RASA DE TUB DE
POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE-50A DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PN-6 ATM. , SOLDAT, AMB UNA
TENSIÓ DE DISSENY DE 5 N/MM2 I COEFICIENT DE
SEGURETAT 1,6 , FABRICAT AMB MATERIALS QUE
MANTINGUIN LES CARACTERÍSTIQUES
ORGANOLÈPTIQUES DE L'AIGUA, APTA PER A ÚS
ALIMENTARI. INCLÒS P.P. DE JUNTES, SOLDADURES,
PECES ESPECIALS, ANCORATGES, PROVES I
ACCESSORIS, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. 

GFB1F050 Rend.: 4,446

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,93837/R 20,860000,200A0121000 =xOficial 1ah

0,83311/R 18,520000,200A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 1,77148 1,77148
Maquinària:

0,01619/R 3,600000,020C2000001 =xMÀQUINA PER A SOLDAR POLIETILÈ FINS A 160 MM.H

Subtotal... 0,01619 0,01619
Materials:
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1,101601,080001,020BFB1A220 =xTUB DE POLIETILE DE DENSITAT ALTA PE-50A DE 50

MM DE DIAMETRE NOMINAL, DE 6 ATM. DE PRESSIO
NOMINAL SEGONS UNE 53-131-90 AMB UNA TENSIÓ DE
DISENY DE 5N/MM2 I COEFICIENT DE SEGURETAT 1,6,
QUE MANTINGUI LES CARACTERÍSTIQUES
ORGANOLÈPTIQUES DE L'AIGUA APTA PER A US
ALIMENTARI. INCLÚS P.P. DE JUNTES, PECES
ESPECIALS I ACCESORIS

M

Subtotal... 1,10160 1,10160

COST DIRECTE 2,88927

0,144465,00%DESPESES INDIRECTES

3,03373COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €40,00m2 Paret per a tancament de gruix 20 cm amb blocs de
62,5x25x20 cm, de formigó cel.lular per a revestir, col.locat
amb morter adhesiu

E61BE411 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,71820/R 20,860000,370A0121000 =xOficial 1ah

3,22640/R 17,440000,185A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,94460 10,94460
Materials:

1,100000,220005,000B0711000 =xMorter adhesiukg

25,774723,910006,592B0E816L1 =xBloc de formigó cel.lular de 62,5x25x20 cm, per a revestiru

Subtotal... 26,87472 26,87472
Altres:

% 0,2736210,944802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,27362 0,27362

COST DIRECTE 38,09294

1,904655,00%DESPESES INDIRECTES

39,99759COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10kg Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment

E61Z300H Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,08600/R 20,860000,100A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 2,08600 2,08600
Materials:

0,004850,970000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg

0,828070,828071,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg
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Subtotal... 0,83292 0,83292
Altres:

% 0,031292,086001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03129 0,03129

COST DIRECTE 2,95021

0,147515,00%DESPESES INDIRECTES

3,09772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €120,90m3 Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col.locat manualment, per a parets de blocs de morter de
ciment

E61ZQ025 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,34400/R 20,860000,400A0121000 =xOficial 1ah

27,90400/R 17,440001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,24800 36,24800
Materials:

78,3502074,619241,050D060Q021 =xFormigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 78,35020 78,35020
Altres:

% 0,5437236,248001,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,54372 0,54372

COST DIRECTE 115,14192

5,757105,00%DESPESES INDIRECTES

120,89902COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,71m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat

E81122E2 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,93320/R 20,860000,620A0121000 =xOficial 1ah

6,10400/R 17,440000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,03720 19,03720
Materials:

1,1662668,603800,017D0701821 =xMORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB ESCÒRIA CEM
II/B-S I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3
DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4,
ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L

m3
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Subtotal... 1,16626 1,16626
Altres:

% 0,4759319,037202,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,47593 0,47593

COST DIRECTE 20,67939

1,033975,00%DESPESES INDIRECTES

21,71336COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,44m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m
amb rajola de gres porcel.lànic premsat polit preu alt, de 16
a 25 peces m2, col.locades amb morter adhesiu C1
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN
13888)

E82C123V Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,59700/R 21,990000,300A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

1,74400/R 17,440000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,34100 8,34100
Materials:

0,197400,280000,705B05A2103 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons
norma UNE-EN 13888, de color

kg

1,449420,290004,998B0711010 =xMorter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004kg

19,6240017,840001,100B0FH7172 =xRajola de gres porcel.lànic premsat polit de forma
rectangular, de 16 a 25 peces/m2, preu alt

m2

Subtotal... 21,27082 21,27082

0,333644,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 29,94546

1,497275,00%DESPESES INDIRECTES

31,44273COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €148,52m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària <=4 m,
amb pedra calcària nacional, amb una cara buixardada, preu
alt, amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre
vores, preu alt, de 20 mm de gruix i de 1251 a 2500 cm2,
col.locada amb ganxos i morter de ciment 1:6, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

E83B51EE Rend.: 0,525P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

50,26286/R 21,990001,200A0127000 =xOficial 1a col.locadorh

19,93143/R 17,440000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 70,19429 70,19429
Materials:

65,1652064,520001,010B0G17A0D =xPedra calcària nacional amb una cara buixardada preu alt,
de 20 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a
les quatre vores

m2
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2,200000,2200010,000B83Z1100 =xGanxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacatsu

0,303750,750000,405B9CZ1000 =xBeurada blancakg

1,3904166,210000,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

m3

0,0902982,084600,0011D0701911 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 450 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

m3

Subtotal... 69,14965 69,14965

2,105833,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 141,44977

7,072495,00%DESPESES INDIRECTES

148,52226COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,57m2 Pintat de parament interior amb pintura al dissolvent de
resines de pliolité, amb una capa d'imprimació fixadora i 2
capes d'acabat llis

E898MHN1 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,98300/R 19,830000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,17610/R 17,610000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,15910 2,15910
Materials:

3,3815011,840000,2856B89Z5000 =xPintura al dissolvent de resines de pliolitékg

0,680346,670000,102B8ZAR000 =xImprimació fixadora de resines sintètiqueskg

Subtotal... 4,06184 4,06184
Altres:

% 0,032392,159331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,03239 0,03239

COST DIRECTE 6,25333

0,312675,00%DESPESES INDIRECTES

6,56600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.241,21u Cabalímetre electromagnètic tipus SIMA FC2 o similar i part
proporcional de connexió a xarxa elèctrica i elements
especials per a connexió amb canonada de 50 mm de
diàmetre. Col·locada en interior d'arqueta.

ECAB Rend.: 1,000P- 8
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €242,99u Subministrament i muntatge de desguàs dins de pericó, amb
els següents elements: collaret de 75/2'', vàlvula de bola de
2'' i 15 m de canonada de polietilè de 50mm PE-50,
totalment col.locat i provat. Inclosa l'excavació de la rasa per
a la col.locació de la canonada de 50mm i massissos
d'ancoratge.

EDES752P Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

41,72000/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

37,04000/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 78,76000 78,76000
Materials:

46,8400046,840001,000BF25F104 =xVÀLVULA DE BOLA DE DN-2''. AMB PROFUNDITAT DE
ROSCA MÍNIMA 29 MM. I LONGITUD MÍNIMA 126 MM.

U

23,4200023,420001,000BF25F110 =xCOLLARÍ PER A CANONADA DE POLIETILÈ DE D. 75 /2''  U

Subtotal... 70,26000 70,26000
Partides d'obra:

39,062766,510466,000G222U030 =xEXCAVACIO DE RASES, POUS O FONAMENTS EN
TERRENY NO CLASSIFICAT, INCLOS ROCA, INCLOENT
REFINATS, ESGOTAMENTS I ESTREBADES SI CALEN,
CARREGA I TRANSPORT DELS PRODUCTES AL SEU
LLOC D'EMPRAMENT O A L'ABOCADOR, CANON
D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR,
RECONSTRUCCIO I REPOSICIO D'ESPONES,
REPOSICIO DE FEIXES I BANCALS AL SEU ESTAT
ORIGINAL I FORMACIO DE PISTES I CAMINS
NECESSARIS PER A LA MAQUINARIA

M3

43,339052,8892715,000GFB1F050 =xSUBMINISTRAMENT I MUNTATGE EN RASA DE TUB DE
POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA PE-50A DE 50 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, PN-6 ATM. , SOLDAT, AMB UNA
TENSIÓ DE DISSENY DE 5 N/MM2 I COEFICIENT DE
SEGURETAT 1,6 , FABRICAT AMB MATERIALS QUE
MANTINGUIN LES CARACTERÍSTIQUES
ORGANOLÈPTIQUES DE L'AIGUA, APTA PER A ÚS
ALIMENTARI. INCLÒS P.P. DE JUNTES, SOLDADURES,
PECES ESPECIALS, ANCORATGES, PROVES I
ACCESSORIS, COL.LOCAT AL FONS DE LA RASA. 

M

Subtotal... 82,40181 82,40181

COST DIRECTE 231,42181

11,571095,00%DESPESES INDIRECTES

242,99290COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3.281,08u Subministre i col.locació de Instal.lació d'enllaç per a
alimentar l'estació depuradora d'aigües grises (EDAR),
formada per Caixa General de Protecció de 160 A Esquema
9 de Himel, derivació individual amb cable RZ1-k de 0,6/1kV
marca Pirelli, de secció necessària per a poder alimentar
una potència de 18 kW, Centralització de comptadors
multifunció T-20 amb caixes de dobles aïllament tipus Himel
i línia d'alimentació al quadre de protecció i comandament
de la pròpia depuradora. S'inclou el transport, la mà d'obra,
el níxol d'obra per allotjar tots els elements anteriors, la p.p.
de tubs i canals necessaris per a realitzar la connexió i la
p.p. de material auxiliar de instal.lació.

EEINSENL Rend.: 1,000P- 10

 €8.946,00u Quadre general de protecció i comandament de la
instal.lació, equipat amb interruptors automàtics, diferencials
i magnetotèrmics de protecció dels circuits, protecció general
contra descàrregues atmosfèriques, polsadors de
comandament i dispositius d'enclavament i seguretat per
cadascuna de les màquines elèctriques connectades. El
quadre disposarà d'un dispositiu de rearmament automàtic,
transformador d'intensitat 400/230 V, dispositiu de
programació del funcionament del bombament,
pretractament, dels airejadors i de la bomba d'evaqüació.
Aquest quadre constitueix una ampliació del quadre
estàndar Biotrit i inclou:
- 13 entrades digitals
- 5 controls (S.D. extres)
- 11 alarmes
- 14 registres digitals
- 2 registres analògics
- 2 bases d'endolls CETAS+SCHUCO
- Data logger 1 (8 entrades)
- Data logger (8 entrades)
- Aturada bombes pou amb interruptor de nivell mínim (boia)
en funció MANUAL
- Col·locació en quadre d'elements electromecànics,
cablejats i connexions corresponents
- Funconament bombes pou amb 4 interruptors de nivell
(boies) tres per funcionament automàtic i una per a indicar el
sobreeixit amb registre històric en data logger
- Connexió en regleter dels bornes del nou interruptor de
nivell
- Reprogramació de l'autòmata de control per a la
modificació de les maniobres anteriors
- Col·locació i connexió en regleter de 6 bornes per
connectar 3 'setas' exteriors rearmables per aturada
d'emergència de cadascun dels tres motors externs a l'equip
BIOTRIT-400
- Cablejat de les maniobres de 3 'setas' i modificació de les
maniobres corresponents
- Col·locació en regleter 5 bornes de connexió per cable de
6 mm, per alimentació externa sortida trifàsica
- Col·locació en rail DIN32 magnetotèrmic de 4 pols de 25A
protecció sortida externa trifàsica i cablejats corresponents 
- Modificació i acualització esquema quadre elèctric

EELE0002 Rend.: 1,000P- 11
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 €47,00m Cablejat de la instal.lació elèctrica exterior, corresponent a
l'escomesa i la línia general d'alimentació des del quadre de
mesura fins al quadre de protecció i comandament, segons
esqiema elèctric, a base de conductors d'alumini/coure,
soterrats, amb aïllament nominal de 0,6/1 KV, de seccions
3x95+50 mm2 Al i 4x16mm2 de Cu, inclosa l'execució de la
rasa i posterior tapat, amb protecció d'avís i senyalització.

EELE0003 Rend.: 1,000P- 12

 €2.000,00u Cablejat de la instal.lació elèctrica interior, segons esquema
elèctric, a base de safata interior, tubs exteriors i soterrat de
la línia d'enllumenat exterior, amb conduccions
independents per a cada circuit. El cablejat serà de coure
amb aïllament nominal de 450/750 V. els instal.lats sota tub
protector, la resta i els de la instal.lació exterior de 0,6/1 KV.
Tots els equips elèctrics disposaran d'un dispositiu d'aturada
d'emergència, connectat i instal.lat a l'indret on es trobi
l'equip corresponent.

EELE0004 Rend.: 1,000P- 13

 €1.020,00u Xarxa de terra equipotencial amb un valor recomanable
inferior a 10 ohms, constituïda pel corresponent circuit de
cablejat i de la presa de terra a base de piquetes d'acer
cobrejat d'acord amb l'apartat de càlculs. La instal.lació
disposarà dels corresponents borns de mesura i connexió
general.

EELE0005 Rend.: 1,000P- 14

 €1.156,80u Enllumenat exterior contituït per dos punts de llum de vapor
de sodi d'alta pressió de 70 W de potència, instal.lats sobre
columna de 3 m d'alçada, inclosa làmpada, els equips
auxiliars d'encesa i correcció del factor, suport de la
columna. muntatge, connexionat i proves.

EELEEX01 Rend.: 1,000P- 15

 €672,00u Equip d'encesa instal.lat en el quadre general, a base de
cèl.lula fotoelèctrica i rellotge automàtic, instal.lat i provat.

EELEEX02 Rend.: 1,000P- 16

 €276,00u Enllumenat interior constituït per un punt de llum fluorescent,
equipat amb dos tubs de 50 wats dins d'envolvent IP-65,
equipat amb els dispositus d'encesa i correcció de factor. La
instal.lació compren els interruptors de comandament i la
connexió i proves de funcionament.

EELEIN01 Rend.: 1,000P- 17

 €438,00u Instal.lació interior d'endolls de servei dins l'edifici del
pretractament. S'instal.laran dos endolls en les seves caixes
pertinents, un de monofàsic i un de trifàsic, equipats amb la
protecció corresponent i connectats amb la seva presa de
terra que pertoca.

EELEIN02 Rend.: 1,000P- 18

 €35,00m3 Subministre i estesa de capa de grava tipus ull de perdiu.EGRAV03 Rend.: 1,000P- 19

 €46,76u Pica tipus industrial col.locada amb suports murals.EJ13B212 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,19600/R 20,490000,400A012J000 =xOficial 1a lampistah
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1,75800/R 17,580000,100A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 9,95400 9,95400
Materials:

0,3750015,000000,025B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

dm3

33,9600033,960001,000BJ13B212 =xPica tipus industrial amb elements de fixació i suport mural.u

Subtotal... 34,33500 34,33500
Altres:

% 0,248859,954002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,24885 0,24885

COST DIRECTE 44,53785

2,226895,00%DESPESES INDIRECTES

46,76474COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,00u Aixeta senzilla per a lavabo, muntada superficialment sobre
taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

EJ238121 Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,22050/R 20,490000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,96896/R 17,580000,112A013J000 =xAjudant lampistah

Subtotal... 11,18946 11,18946
Materials:

18,1700018,170001,000BJ238121 =xAixeta senzilla per a lavabo, per a muntar superficialment
sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

u

Subtotal... 18,17000 18,17000
Altres:

% 0,1678411,189331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,16784 0,16784

COST DIRECTE 29,52730

1,476375,00%DESPESES INDIRECTES

31,00367COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,48u Aixeta senzilla, mural, muntada superficialment, de llautó
cromat, preu alt, amb aixeta i sortida exterior roscada de
3/4´´, incorporades, amb entrada de 1/2´´

EJ2981B2 Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,14700/R 20,490000,300A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,31850/R 17,580000,075A013J000 =xAjudant lampistah
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Subtotal... 7,46550 7,46550
Materials:

16,6900016,690001,000BJ2981B1 =xAixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb aixeta i
sortida exterior roscada de 3/4´´, incorporades, amb entrada
de 1/2´´

u

Subtotal... 16,69000 16,69000
Altres:

% 0,111987,465331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,11198 0,11198

COST DIRECTE 24,26748

1,213375,00%DESPESES INDIRECTES

25,48085COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €600,00u Instal.lacions de lampisteria en l'interior de l'edifici,
consistents en el connexionat de l'aigua potable i en els
corresponents desguassos al pou de desbast de sòlids fins.

ELAMPISE Rend.: 1,000P- 23

 €700,00u Instal·lació de conducció d'aigua potable i valvuleria
corresponent per a la neteja del tamís de desbast. S'inclou
protecció antigel de tota la instal.lació.

EMAINET Rend.: 1,000P- 24

 €50.000,00u Subministre i muntatge de reactor biològic
BIOTRIT-400/200, o similar, de planxa d'acer de 6 mm de
gruix. Dimensions de 10 m de longitud i 3,5 m de diàmetre.
S'inclouen els següents equips:
- 2 airejadors submergits tipus OXIJET, inclús els sistemes
de fixació, potència total 4 kw. En AISI-304
- 1 grup electrobomba submergible per a l'evaqüació de
l'efluent, de 2 kw. S'inclou la cadena d'ancoratge i recollida.
- 2 tapes de ventilació exteriors en acer AISI-304 i les tapes
interiors d'accés al dipòsit en AISI-304
- 1 contactor submergit de boia per a l'aturada en nivell baix
o de seguretat.
- 1 canalització d'acer inoxidable per a la unió del grup a
l'evaqüació de DN 50/60

S'inclou l'ampliació del quadre elèctric standard Biotrit amb:
-Control de maniobra amb rellotge de doble corona activable
mitjançant selector en cas d'avaria de l'autòmat.
-Sistema d'avís d'alarmes via GSM mitjançant enviament de
missatges SMS a 3 mòbils diferents.
-SAI incorporat per suportar microtalls de corrent.

EMBIO400 Rend.: 1,000P- 25
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 €5.400,00u Subministre i muntatge de cargol compactador, de la firma
comercial Estruagua, model SFCH/160 en acer inoxidable
AISI-316L amb una capacitat d'admissió de cabal de sòlids
de 0,75-1,5m3/h i 1,1m de longitud.

EMCACQU Rend.: 1,000P- 26

 €2.000,00u Subministrament i muntatge en obra de caldereria per al
desbast de sòlids fins, formada per canonades de DN65,
100 i 125 mm de diàmetre en AISI 316L, incloent part
proporcional d'accessoris i peces espcials, soldades i
provades. 

EMCALDES Rend.: 1,000P- 27

 €300,00u Subministrament i muntatge en obra de caldereria per a
l'arqueta de mesura de cabal, formada per canonades de
DN90 i 100 mm de diàmetre en AISI 316L, incloent part
proporcional d'accessoris i peces espcials, soldades i
provades. 

EMCALMEQ Rend.: 1,000P- 28

 €50,00u Subministre i col.locació de contenidor de 120l.EMCO120 Rend.: 1,000P- 29

 €216,00u Subministre i col·locació de rodet de desmuntatge de la
firma comercial Belgicast de DN100mm PN10.

EMROD100 Rend.: 1,000P- 30

 €202,33u Subministre i col·locació de rodet de desmuntatge de la
firma comercial Belgicast de DN65mm PN10.

EMROD65 Rend.: 1,000P- 31

 €5.929,00u Subministre i muntatge de rototamís, de la firma comercial
Estruagua, model RMS-3050 en acer inoxidable AISI-316L
amb una llum de malla de 1.5mm per a un cabal de 20 m3/h.

EMTAMQU Rend.: 1,000P- 32

 €250,00u Subministrament i muntatge en obra de xapa d'acer
inoxidable AISI 316L a col·locar en l'arqueta de sortida de
1m de longitud i 0,4-0,5m d'amplada. 

EMXAPINO Rend.: 1,000P- 33

 €400,00u Execució de pany de paret en l'entrada de la planta per
ubicar el quadre elèctric de mesura, de dimensions de 1,20
m d'amplada i 2,11 m d'alçada, tal i com s'indica als plànols.

EPANYPARE Rend.: 1,000P- 34

 €700,00u Subministre i muntatge de porta metàl.lica de 5 m
d'amplada.

EPORTAEX Rend.: 1,000P- 35

 €22,00m Reixat de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat i recobert amb
plastificat verd, de triple torsió 50/16 mm de pas de malla, de
2,7 mm i pals de tub de D 50 mm (80 mm en torsors i
extrems) i 1,2 mm de gruix, col.locats cada 3 m sobre daus
de formigó, inclús p.p. d'excavació i formació de
fonamentació correguda de 30 x 30 cm amb formigó HM-20,
incloent l'armat i encofrat.

ETANCAME Rend.: 1,000P- 36

 €4.560,00u Transport dipòsitsETRANSBI Rend.: 1,000P- 37
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 €404,00u Subministament i muntatge de ventosa formada per: vàlvula
ventosa trifuncional de Belgicast model BV-05-60 DN50mm
PN16atm. 

EVEN5016 Rend.: 1,000P- 38

 €500,00u Xapa pulida obra de sortidaEXAPES Rend.: 1,000P- 39

 €53,39m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb mitjans mecànics o manuals, inclòs tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G214U020 Rend.: 2,500P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,76720/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

2,08600/R 20,860000,250A0121000 =xOficial 1ah

9,02000/R 18,040001,250A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 12,87320 12,87320
Maquinària:

27,29600/R 68,240001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

7,08000/R 17,700001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

1,26200/R 63,100000,050C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

1,97160/R 49,290000,100C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

0,36200/R 3,620000,250C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 37,97160 37,97160

COST DIRECTE 50,84480

2,542245,00%DESPESES INDIRECTES

53,38704COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,79m Demolició de vorades sense rigola de qualsevol tipus, amb
mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de formigó,
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U010 Rend.: 46,807P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09439/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,87551/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,96990 0,96990
Maquinària:

1,13210/R 52,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,37815/R 17,700001,000C110U040 =xCompressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg
a 30 kg

h

0,67404/R 63,100000,500C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,84047/R 39,340001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 3,02476 3,02476
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Materials:

0,567906,310000,090B2RB0005 =xCànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o
dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 0,56790 0,56790

COST DIRECTE 4,56256

0,228135,00%DESPESES INDIRECTES

4,79069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,27m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de
formigó, amb un gruix de 20 cm de cota mitja, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U030 Rend.: 15,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,29453/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

1,20267/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,49720 1,49720
Maquinària:

3,53267/R 52,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,42067/R 63,100000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,52453/R 39,340000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 4,47787 4,47787

COST DIRECTE 5,97507

0,298755,00%DESPESES INDIRECTES

6,27382COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,85m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses
càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G219U040 Rend.: 19,400P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22773/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,92990/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,15763 1,15763
Maquinària:

2,73144/R 52,990001,000C110U015 =xRetroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kgh

0,32526/R 63,100000,100C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,40557/R 39,340000,200C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 3,46227 3,46227

COST DIRECTE 4,61990

0,231005,00%DESPESES INDIRECTES

4,85090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,87m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses
o formigó, de  20 cm a 30 cm de fondària

G219U100 Rend.: 11,500P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,38417/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

1,81391/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

1,78174/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,97982 3,97982
Maquinària:

0,24522/R 2,820001,000C110U005 =xDipòsit d'aire comprimit de 3000 lh

1,36870/R 15,740001,000C110U075 =xEquip de màquina de serra de disc de diamant per a tallarh

Subtotal... 1,61392 1,61392

COST DIRECTE 5,59374

0,279695,00%DESPESES INDIRECTES

5,87343COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €182,82m Demolició de claveguera de tub de formigó de diàmetre
interior > 150 cm, inclosa solera i recobriment de formigó, tall
d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G21DU060 Rend.: 1,011P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,36993/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

12,37982/R 20,860000,600A0121000 =xOficial 1ah

19,50544/R 19,720001,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 36,25519 36,25519
Maquinària:

67,49753/R 68,240001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

27,40356/R 55,410000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

38,91197/R 39,340001,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

2,14837/R 3,620000,600C200SU00 =xEquip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenich

Subtotal... 135,96143 135,96143
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,893006,310000,300B2RB0005 =xCànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge, o

dipòsit autoritzat, de residus de formigó, ceràmics, metalls
barrejats o residus barrejats inerts o no especials,
procedents de construcció o demolició, amb codis 170101,
170103, 170407 i 170107 respectivament segons el Catàleg
Europeu de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

4,050000,000B2RB0020 =xCànon per a la deposició controlada a centre de reciclatge o
centre de selecció+transferència, de residus plàstics o vidre,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 i
170202 respectivament, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 1,89300 1,89300

COST DIRECTE 174,10962

8,705485,00%DESPESES INDIRECTES

182,81510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €450,00u Subministre i col.locació d'estolador en acer inoxidable
AISI-316 de  0,20x0,20 m.

G21P1503 Rend.: 1,000P- 46

 €2,70m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

G221U010 Rend.: 196,193P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02286/R 22,090000,203A0112000 =xCap de collah

0,10423/R 20,490000,998A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12709 0,12709
Maquinària:

0,25816/R 50,750000,998C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth

0,50322/R 49,290002,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 0,76138 0,76138
Materials:

1,680004,800000,350B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3

16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 1,68000 1,68000

COST DIRECTE 2,56847

0,128425,00%DESPESES INDIRECTES

2,69689COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,64m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt
amb 50% de roca, per mitjà de martell, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

G221U115 Rend.: 75,849P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09611/R 22,090000,330A0112000 =xCap de collah

0,23784/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,33395 0,33395
Maquinària:

0,89968/R 68,240001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,84314/R 139,800001,000C131U017 =xExcavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

h

0,99632/R 151,140000,500C131U063 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-10)h

3,20492/R 81,030003,000C1501U03 =xCamió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)h

Subtotal... 6,94406 6,94406

COST DIRECTE 7,27801

0,363905,00%DESPESES INDIRECTES

7,64191COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €29,17m3 Excavació de rasa, en terreny compacte, inclús roca, amb
mitjans mecànics i/o manuals, de difucultat molt alta i
càrrega mecànica del material excavat

G222DIAL Rend.: 0,908P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,36564/R 17,440000,800A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,36564 15,36564
Maquinària:

12,18282/R 55,310000,200C1315B20 =xRetroexcavadora mitjana amb bivalva batilonh

Subtotal... 12,18282 12,18282
Altres:

% 0,2304815,365331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,23048 0,23048

COST DIRECTE 27,77894

1,388955,00%DESPESES INDIRECTES

29,16789COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €7,03m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 20% de roca, mitjançant voladura i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222U002 Rend.: 78,012P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07475/R 22,090000,264A0112000 =xCap de collah

0,50297/R 20,860001,881A0121000 =xOficial 1ah

0,25946/R 18,040001,122A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,83718 0,83718
Maquinària:

0,17320/R 68,240000,198C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,43621/R 127,320000,880C110U050 =xEquip complet de maquinària de perforació en desmunth

1,43647/R 111,950001,001C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

1,89737/R 49,290003,003C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 4,94325 4,94325
Materials:

0,918004,590000,200B0211U00 =xExplosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i
detonant

kg

Subtotal... 0,91800 0,91800

COST DIRECTE 6,69843

0,334925,00%DESPESES INDIRECTES

7,03335COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,73m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments amb 60% de roca, per mitjà de martell i tall prèvi
en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

G222A106 Rend.: 21,072P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,39312/R 22,090000,375A0112000 =xCap de collah

0,97238/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,36550 1,36550
Maquinària:

3,23842/R 68,240001,000C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh

1,98531/R 55,410000,755C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

5,84781/R 49,290002,500C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

Subtotal... 11,07154 11,07154
Materials:

2,544004,800000,530B2RB0030 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de
terres no contaminades procedents de construcció o
demolició, amb codi 170504, segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

m3



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
16,150000,000B2RB0035 =xCànon per a la deposició controlada a dipòsit autoritzat de

terres contaminades procedents de construcció o demolició,
amb codi 170503*, segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

m3

Subtotal... 2,54400 2,54400

COST DIRECTE 14,98104

0,749055,00%DESPESES INDIRECTES

15,73009COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €59,16m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no
classificat, amb mitjans manuals i amb les terres deixades a
la vora

G222A200 Rend.: 0,700P- 52

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

56,34286/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 56,34286 56,34286

COST DIRECTE 56,34286

2,817145,00%DESPESES INDIRECTES

59,16000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,77m2 Emmacat de 20 cm en caixa per base solera, amb aportació
de grava de pedrera de pedra calcària, 40/70 mm de
diàmetre, compactació mitjançant equip manual amb picó
vibrant.

G223T10 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,52150/R 20,860000,025A0121000 =xOficial 1ah

4,48286/R 17,860000,251A0160000 =xPeóh

Subtotal... 5,00436 5,00436
Maquinària:

0,49742/R 45,220000,011C131T000 =xPala carregadora de 85 hp, tipus CAT-908 o equivalenth

0,06996/R 6,360000,011C133U075 =xPicó vibrant amb placa de 30 cm d'amplàriah

0,42229/R 38,390000,011C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,98967 0,98967
Materials:

4,8906022,230000,220B0331Q15 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de 40 a 70 mm de
diàmetre

m3

Subtotal... 4,89060 4,89060
Altres:

% 0,3265410,884673,00%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,32654 0,32654
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 11,21117

0,560565,00%DESPESES INDIRECTES

11,77173COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,76m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques

G2240002 Rend.: 370,000P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01767/R 22,090000,296A0112000 =xCap de collah

0,06855/R 18,040001,406A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,08622 0,08622
Maquinària:

0,03155/R 63,100000,185C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,05598/R 111,950000,185C131U016 =xExcavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

h

0,18158/R 67,250000,999C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,02840/R 56,790000,185C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,17793/R 65,900000,999C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,06181/R 68,680000,333C1501U05 =xCamió de 15 t articulat, de tracció integral (per a grans
pendents)

h

0,05375/R 38,390000,518C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,59100 0,59100
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 0,72522

0,036265,00%DESPESES INDIRECTES

0,76148COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,47m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de qualsevol amplada,
amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

G2242511 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,09280/R 17,440000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,09280 2,09280
Maquinària:

1,18200/R 59,100000,020C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th

Subtotal... 1,18200 1,18200
Altres:

% 0,031392,092671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 0,03139 0,03139

COST DIRECTE 3,30619

0,165315,00%DESPESES INDIRECTES

3,47150COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,24m3 Terraplenat amb sòl classificat i cribat si cal procedent de
pedrera, estesa i compactació al 95 % del PM, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en
tongades de 30 cm de gruix com a màxim, per terraplens de
canals, sèquies, basses, embassaments i altre tipus d'obra
hidràulica, mesurat sobre perfil teòric

G226R029 Rend.: 186,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02375/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,09699/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,12074 0,12074
Maquinària:

0,36156/R 67,250001,000C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,15266/R 56,790000,500C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,35430/R 65,900001,000C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,10320/R 38,390000,500C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 0,97172 0,97172
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

11,472009,560001,200B03DR002 =xSòl procedent de pedrera, classificat amb una grandària
màxima 20 cm, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 11,52000 11,52000

COST DIRECTE 12,61246

0,630625,00%DESPESES INDIRECTES

13,24308COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,39m3 Terraplenat o pedraplenat amb sòl procedent de la pròpia
obra, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G226U030 Rend.: 160,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02734/R 22,090000,198A0112000 =xCap de collah

0,11354/R 18,040001,007A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,14088 0,14088
Maquinària:

0,42325/R 67,250001,007C131U060 =xExcavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)h

0,17569/R 56,790000,495C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,41476/R 65,900001,007C133U040 =xCorró vibratori autopropulsat de 14 a 18 th

0,11877/R 38,390000,495C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 1,13247 1,13247
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 0,04800 0,04800

COST DIRECTE 1,32135

0,066075,00%DESPESES INDIRECTES

1,38742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,10m3 Rebliment i piconatge de rasa de qualsevol amplada, amb
material seleccionat procedent de préstec, en tongades de
25 cm, com a màxim, utilitzant corró vibratori autopropulsat i
amb compactació del 95 % PM.

G2281342 Rend.: 1,276P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

4,29299/R 52,170000,105C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah

0,70580/R 45,030000,020C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th

Subtotal... 4,99879 4,99879
Materials:

17,000000,010001.700,000B0332A00 =xSORRAKG

Subtotal... 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 21,99879

1,099945,00%DESPESES INDIRECTES

23,09873COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,42m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

G228U010 Rend.: 19,200P- 59

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28763/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

1,12750/R 18,040001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,41513 1,41513
Maquinària:

1,44297/R 55,410000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,64323/R 12,350001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,19995/R 38,390000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,28615 2,28615
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PARTIDES D'OBRA
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Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,50400 0,50400

COST DIRECTE 4,20528

0,210265,00%DESPESES INDIRECTES

4,41554COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,99m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de préstec, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat
sobre perfil teòric

G228U015 Rend.: 19,200P- 60

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,28763/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

1,12750/R 18,040001,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,41513 1,41513
Maquinària:

1,44297/R 55,410000,500C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,64323/R 12,350001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,19995/R 38,390000,100C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,28615 2,28615
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

3,864003,220001,200B03DU001 =xTerra procedent de préstec, inclòs cànon per extracció i
transport a l'obra

m3

Subtotal... 3,91200 3,91200

COST DIRECTE 7,61328

0,380665,00%DESPESES INDIRECTES

7,99394COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,60m3 Rebliment al darrera d'alçats de murs i estreps de formigó,
amb material procedent de la pròpia obra, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U020 Rend.: 56,000P- 61

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11913/R 22,090000,302A0112000 =xCap de collah

0,64396/R 18,040001,999A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,76309 0,76309
Maquinària:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,99144/R 55,410001,002C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

0,81305/R 45,440001,002C133U005 =xCorró vibratori autopropulsat de 6 a 8 th

0,22098/R 12,350001,002C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,13848/R 38,390000,202C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 2,16395 2,16395
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

0,456000,380001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra

m3

Subtotal... 0,50400 0,50400

COST DIRECTE 3,43104

0,171555,00%DESPESES INDIRECTES

3,60259COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,02m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

G228U200 Rend.: 10,000P- 62

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,55225/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

2,04900/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,60125 2,60125
Maquinària:

1,95500/R 39,100000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,86900/R 8,690001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

0,76780/R 38,390000,200C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

Subtotal... 3,59180 3,59180
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

27,1080022,590001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3

Subtotal... 27,15600 27,15600

COST DIRECTE 33,34905

1,667455,00%DESPESES INDIRECTES

35,01650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,55m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, en zones no
boscoses, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa càrrega i transport a l'abocador o aplec, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

G22DU010 Rend.: 308,294P- 63

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,01720/R 22,090000,240A0112000 =xCap de collah

0,05617/R 18,040000,960A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,07337 0,07337
Maquinària:

0,19649/R 63,100000,960C131U001 =xPala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalenth

0,25521/R 39,340002,000C15018U1 =xCamió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)h

Subtotal... 0,45170 0,45170

COST DIRECTE 0,52507

0,026255,00%DESPESES INDIRECTES

0,55132COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,50m3 Transport de terres amb un recorregut màxim de 10 km,
amb camió de 12 T, carregat mecànicament.

G2421341 Rend.: 1,380P- 64

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

1,21409/R 47,870000,035C1311120 =xPala carregadora mitjana, sobre pneumàticsh

2,11574/R 25,170000,116C1501800 =xCAMIO DE 12 TH

Subtotal... 3,32983 3,32983

COST DIRECTE 3,32983

0,166495,00%DESPESES INDIRECTES

3,49632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,07m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió per a capa de neteja de 10 cm de gruix, inclòs la
preparació de la base d'assentament, estesa i esquerdejat.

G3Z1U010 Rend.: 50,000P- 65

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,11045/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

0,41720/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,37040/R 18,520001,000A013U001 =xAjudanth

0,69760/R 17,440002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,59565 1,59565
Materials:

7,0465567,110000,105B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 7,04655 7,04655

COST DIRECTE 8,64220

0,432115,00%DESPESES INDIRECTES
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,07431COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €115,02m3 Formigó HA-30/P/20/IV+Qb de consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm per a alçats, inclòs col·locació, vibrat
i curat

G450A355 Rend.: 18,715P- 66

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,18034/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

3,34384/R 20,860003,000A0121000 =xOficial 1ah

2,10740/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

2,06893/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 8,70051 8,70051
Maquinària:

0,47962/R 1,870004,800C1700006 =xVibrador intern de formigóh

6,20743/R 96,810001,200C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,42319/R 6,600001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

1,06952/R 16,680001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 8,17976 8,17976
Materials:

92,6625088,250001,050B0653P22 =xFormigó HA-30, consistència plàstica i granulat màxim 20
mm, classe d'expossició IV+Qb, a/c= 0.50, contingut ciment
350 kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 92,66250 92,66250

COST DIRECTE 109,54277

5,477145,00%DESPESES INDIRECTES

115,01991COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €94,03m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm per a fonaments i encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

G450M100 Rend.: 23,400P- 67

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,94402/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

1,78291/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

1,58291/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

1,49060/R 17,440002,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,80044 5,80044
Maquinària:

0,19179/R 1,870002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,48231/R 96,810000,600C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

0,85538/R 16,680001,200CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 3,52948 3,52948
Materials:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
80,2200076,400001,050B064M100 =xFormigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20

mm, classe d'expossició I, a/c= 0.65, contingut ciment 200
kg/m3, inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 80,22000 80,22000

COST DIRECTE 89,54992

4,477505,00%DESPESES INDIRECTES

94,02742COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,17kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor
de 500 N/mm2, col·locat

G4B0U020 Rend.: 270,000P- 68

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,01988/R 22,090000,243A0112000 =xCap de collah

0,20651/R 20,860002,673A0121000 =xOficial 1ah

0,18335/R 18,520002,673A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,40974 0,40974
Maquinària:

0,02801/R 40,020000,189C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,00535/R 2,140000,675C200U002 =xMàquina per a doblegar rodó d'acerh

0,00578/R 2,310000,675C200U003 =xCisalla elèctricah

Subtotal... 0,03914 0,03914
Materials:

0,011301,130000,010B0A142U0 =xFilferro recuit de diàmetre 1,6 mmkg

0,651000,620001,050B0B2U002 =xAcer corrugat B 500 S en barreskg

Subtotal... 0,66230 0,66230

COST DIRECTE 1,11118

0,055565,00%DESPESES INDIRECTES

1,16674COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €35,96m2 Encofrat i desencofrat pla vist a una cara, vertical, per a
estructures de base rectilínia d'alçària fins a 3 metres

G4D0U005 Rend.: 1,000P- 69

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

14,02715/R 22,090000,635A0112000 =xCap de collah

14,67488/R 19,360000,758A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 28,70203 28,70203
Materials:

0,210000,840000,250B0A143U0 =xFilferro recuit de diàmetre 3 mmkg

1,391501,210001,150B0A3UC10 =xClau acerkg

0,628320,420001,496B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,37172195,640000,0019B0D31000 =xLlata de fusta de pim3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 40Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,090648,240000,011B0D625A0 =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usosc.u

2,849002,590001,100B0D71120 =xTauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5
usos

m2

Subtotal... 5,54118 5,54118

COST DIRECTE 34,24321

1,712165,00%DESPESES INDIRECTES

35,95537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €24,71m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist, verticalG4D0U011 Rend.: 8,750P- 70

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,26229/R 22,090000,500A0112000 =xCap de collah

4,76800/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,34971/R 18,520003,000A013U001 =xAjudanth

5,97943/R 17,440003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,35943 18,35943
Maquinària:

1,19246/R 52,170000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,75429/R 6,600001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 1,94675 1,94675
Materials:

1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

0,160502,140000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 3,22450 3,22450

COST DIRECTE 23,53068

1,176535,00%DESPESES INDIRECTES

24,70721COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,12m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, horitzontalG4D0U015 Rend.: 8,100P- 71

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72716/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

10,30123/R 20,860004,000A0121000 =xOficial 1ah

6,85926/R 18,520003,000A013U001 =xAjudanth

6,45926/R 17,440003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,34691 26,34691
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,28815/R 52,170000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,81481/R 6,600001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,10296 2,10296
Materials:

1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

0,5949019,830000,030B0D629AU =xPuntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usoscu

3,390003,390001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,160502,140000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 5,94940 5,94940

COST DIRECTE 34,39927

1,719965,00%DESPESES INDIRECTES

36,11923COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,65m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist, verticalG4D0U016 Rend.: 8,100P- 72

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,36358/R 22,090000,500A0112000 =xCap de collah

5,15062/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,85926/R 18,520003,000A013U001 =xAjudanth

6,45926/R 17,440003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,83272 19,83272
Maquinària:

1,28815/R 52,170000,200C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

0,81481/R 6,600001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh

Subtotal... 2,10296 2,10296
Materials:

1,260000,420003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

3,390003,390001,000B0D7UC11 =xAmortització de tauler encadellat de fusta de pi de 22 mm,
per a 3 usos

m2

0,160502,140000,075B0DZA000 =xDesencofrantl

0,544001,360000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru

Subtotal... 5,35450 5,35450

COST DIRECTE 27,29018

1,364515,00%DESPESES INDIRECTES

28,65469COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €10,52m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa
la preparació de la base

G4DEU010 Rend.: 60,000P- 73

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,36890/R 22,090001,002A0112000 =xCap de collah

1,39136/R 20,860004,002A0121000 =xOficial 1ah

0,92600/R 18,520003,000A013U001 =xAjudanth

0,60073/R 18,040001,998A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,28699 3,28699
Maquinària:

0,08211/R 39,100000,126C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,43301/R 52,170000,498C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 0,51512 0,51512
Materials:

0,4095312,410000,033B032U010 =xSauló sense garbellar, inclòs cànon per extracció i transport
a l'obra

m3

0,063000,420000,150B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

5,740005,740001,000B0DFU001 =xAmortització de cindri metàl·licam3

Subtotal... 6,21253 6,21253

COST DIRECTE 10,01464

0,500735,00%DESPESES INDIRECTES

10,51537COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €320,21u Subministrament i col.locació de placa d'acer galvanitzat de
20 mm d'espesor y argolla de 20 mm de diàmetre anclat al
formigó amb 4 barres corrugats de 10 mm de diàmetre, amb
dimensions segons plànols

G4ZMZ001 Rend.: 0,186P- 74

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,75269/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

22,43011/R 20,860000,200A0121000 =xOficial 1ah

18,75269/R 17,440000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 64,93549 64,93549
Materials:

240,03000240,030001,000B44ZU10A =xPlaca d'ancoratge segons plànolsu

Subtotal... 240,03000 240,03000

COST DIRECTE 304,96549

15,248275,00%DESPESES INDIRECTES

320,21376COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €153,36u Subministrament i col.locació de cable d'acer galvanitzat de
16 mm de diàmetre per a fixació de depuradora. Inclòs part
proporcional de tirants i terminacions

G4ZMZ002 Rend.: 0,324P- 75

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,63580/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

12,87654/R 20,860000,200A0121000 =xOficial 1ah

10,76543/R 17,440000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,27777 37,27777
Materials:

108,7810012,020009,050B44ZU10B =xCable d'acer galvanitzat de 16 mm de diàmetreml

Subtotal... 108,78100 108,78100

COST DIRECTE 146,05877

7,302945,00%DESPESES INDIRECTES

153,36171COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,29m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 

G921U020 Rend.: 140,000P- 76

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,07889/R 22,090000,500A0112000 =xCap de collah

0,12886/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,20775 0,20775
Maquinària:

0,40564/R 56,790001,000C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph

0,42393/R 59,350001,000C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th

0,15757/R 44,120000,500C1502U20 =xCamió cisterna de 10000 lh

Subtotal... 0,98714 0,98714
Materials:

0,048000,960000,050B0111000 =xAiguam3

23,7960019,830001,200B037200U =xTot-u artificial, inclòs transport a l'obram3

Subtotal... 23,84400 23,84400

COST DIRECTE 25,03889

1,251945,00%DESPESES INDIRECTES

26,29083COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,00m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de
gruix, de forma i dimensions segons plànols, inclòs refinat i
compactació del terreny, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix,
llit de morter de 3 cm i totes les feines adients

G9F1U010 Rend.: 10,000P- 77

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20900/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

8,34400/R 20,860004,000A0121000 =xOficial 1ah

13,80400/R 19,720007,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 24,35700 24,35700
Maquinària:

0,97750/R 39,100000,250C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth

0,30875/R 12,350000,250C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh

0,86900/R 8,690001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah

1,20060/R 40,020000,300C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 3,35585 3,35585
Materials:

0,0948823,720000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3

6,7110067,110000,100B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,5098083,660000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3

10,5876010,380001,020B9F1UC10 =xLlambordí prefabricat de formigó de 8 cm de gruix, de
qualsevol forma i dimensions, sèrie 1

m2

Subtotal... 19,90328 19,90328

COST DIRECTE 47,61613

2,380815,00%DESPESES INDIRECTES

49,99694COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,05m3 Paviment de formigó HM-25, de consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc
i totes les feines adients

G9GA0006 Rend.: 6,000P- 78

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92042/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

6,95333/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

6,01333/R 18,040002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 13,88708 13,88708
Maquinària:

0,65833/R 3,950001,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 0,65833 0,65833
Materials:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
78,0255074,310001,050B064U330 =xFormigó HM-25, consistència plàstica i granulat màxim 20

mm, inclòs transport a l'obra
m3

0,302501,210000,250B0A3UC10 =xClau acerkg

2,100000,420005,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm

1,260001,260001,000B0D7UC02 =xAmortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10
usos

m2

Subtotal... 81,68800 81,68800

COST DIRECTE 96,23341

4,811675,00%DESPESES INDIRECTES

101,04508COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €112,16m3 Paviment de formigó HF-4,5, amb granular granític, de
qualsevol gruix, incloent estesa amb estenedora, vibratge,
estriat, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients

G9GA0032 Rend.: 24,000P- 79

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,92042/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

3,47667/R 20,860004,000A0121000 =xOficial 1ah

3,41500/R 20,490004,000A0130000 =xManobre especialistah

1,64333/R 19,720002,000A0132000 =xPeóh

Subtotal... 9,45542 9,45542
Maquinària:

0,47583/R 11,420001,000C1700002 =xEquip per a execució de junts en fresc de paviment de
formigó

h

3,00583/R 72,140001,000C170AG00 =xEstenedora de paviments de formigóh

2,18417/R 52,420001,000C170AG10 =xEnllestidora de paviments de formigóh

0,32917/R 3,950002,000C2005U00 =xRegle vibratori per a formigonat de soleresh

Subtotal... 5,99500 5,99500
Materials:

80,2935076,470001,050B060UU03 =xFormigó HF-4,5 MPa de consistència plàstica, amb 375
kg/m3 de ciment CEM IV/B 32,5 N i granulat granític, inclòs
transport a l'obra

m3

1,692000,940001,800B0813U01 =xAdditiu superfluidificant per a formigókg

9,380009,380001,000B0DZ1021 =xAmortització d'encofrat per m3 de formigó en paviments
rígids, fixat amb clavilles

u

Subtotal... 91,36550 91,36550

COST DIRECTE 106,81592

5,340805,00%DESPESES INDIRECTES

112,15672COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €33,31t Mescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

G9H1U512 Rend.: 110,000P- 80

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,20082/R 22,090001,000A0112000 =xCap de collah

0,37927/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

0,65600/R 18,040004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,23609 1,23609
Maquinària:

4,73327/R 74,380007,000C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h

0,50200/R 55,220001,000C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah

0,57573/R 63,330001,000C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th

0,60918/R 67,010001,000C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich

Subtotal... 6,42018 6,42018
Materials:

24,0700024,070001,000B9H1U512 =xMescla bituminosa en calent D-12, amb granulat granític,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica

t

Subtotal... 24,07000 24,07000

COST DIRECTE 31,72627

1,586315,00%DESPESES INDIRECTES

33,31258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €325,79t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 81

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

310,28000310,280001,000B055U001 =xBetum asfàltic tipus B-60/70t

Subtotal... 310,28000 310,28000

COST DIRECTE 310,28000

15,514005,00%DESPESES INDIRECTES

325,79400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,51m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 700,000P- 82

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,02980/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,02577/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 0,05557 0,05557
Maquinària:

0,04181/R 29,270001,000C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich

Subtotal... 0,04181 0,04181
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Materials:

0,384000,320001,200B055U024 =xEmulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIkg

Subtotal... 0,38400 0,38400

COST DIRECTE 0,48138

0,024075,00%DESPESES INDIRECTES

0,50545COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €332,94u Element per a escomesa de la xarxa d'aigua potable interior.
Inclou una trampilla amb comptador i doble vàlvules per a un
diàmetre de 20mm. També dues brides d'unió amb
canonada de polietilè de 20 mm de diàmetre.
Subministrament  i muntatge.

GABA001X Rend.: 0,126P- 83

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,11111/R 20,860000,200A0121000 =xOficial 1ah

29,39683/R 18,520000,200A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 62,50794 62,50794
Materials:

4,2340084,680000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

250,34000250,340001,000BTRAN101 =xTrampilla per a escomesa amb comptador i doble vàlvulau

Subtotal... 254,57400 254,57400

COST DIRECTE 317,08194

15,854105,00%DESPESES INDIRECTES

332,93604COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €100,00m Aíllament tèrmic canonades pontGAILLAM Rend.: 1,000P- 84

 €3.070,00u Bomba KSB model Amarex KRTF 40-250/122UG-S.
Capacitat d'impulsar un cabal unitari de 12,5 m3/h a 63 mca.
Inclou quadre elèctric.

GBOMBA Rend.: 1,000P- 85

 €148,28m Barana d'alumini anoditzat, amb muntants i brèndoles a 12
cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària, ancorada amb
fixacions mecàniques

GB131CC0 Rend.: 1,000P- 86

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,38700/R 20,860000,450A0121000 =xOficial 1ah

4,25960/R 18,520000,230A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 13,64660 13,64660
Materials:

15,080003,770004,000B0A63H00 =xTac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

u
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112,15000112,150001,000BB131CC0 =xBarana d'alumini anoditzat amb muntants i brèndoles a 12

cm de separació, de 100 a 120 cm d'alçària
m

Subtotal... 127,23000 127,23000
Altres:

% 0,3411713,646802,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,34117 0,34117

COST DIRECTE 141,21777

7,060895,00%DESPESES INDIRECTES

148,27866COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €504,00u Subministre i muntatge de cistella d'acer inoxidable AISI-316
en l'entrada d'aigua al pou de gruixuts.

GCISTE Rend.: 1,000P- 87

 €2.448,00u Subministrament i muntatge de cabalímetre electromagnètic
DN100

GCAB100 Rend.: 1,000P- 88

 €3.000,00u Caldereria inox AISI-316GCALDIN Rend.: 1,000P- 89

 €138,00m2 Execució de coberta de pissarra, amb aïllament interior de
4cm de poliuretà de densitat 40 kg/m3 i un pes entre 10 i 12
kg/m2, inclou biguetes de formigó i tot tipus de petit material
per al seu muntatge.

GCOBPISS Rend.: 1,000P- 90

 €12,30u Grao per a pou de registre d'acer galvanitzat de 220x330
mm, recobert amb polipropilè de color taronja, col.locat amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l.

GDDZ51D8 Rend.: 1,000P- 91

 €10,50m Subministre i col.locació de junta per a garantir l'estanqueïtat
sabata-mur.

GJUNTAES Rend.: 1,000P- 92

 €510,00u Subministre i col·locació de passamurs DN400 en acer
inoxidable AISI-316.

GPASIN Rend.: 1,000P- 93

 €1.070,46u Subministrament i muntatge de polipast amb forca d'acer
galvanitzat per a l'extracció de la cistella del pou de gruixuts.

GPOLIP Rend.: 1,000P- 94

 €600,00PA Reposició muret pontGREPOMUR Rend.: 1,000P- 95

 €1.950,00PA PA d'abonament íntegre de subministre i col·locació de
cartell informatiu de l'actuació.

GRETLOBR Rend.: 1,000P- 96

 €1.000,00u Tapes transitables GTAPES Rend.: 1,000P- 97
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 €50,72u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

HM31161J Rend.: 0,412P- 98

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,36893/R 15,180000,200A012M000 =xOFICIAL 1A MUNTADORH

6,33010/R 13,040000,200A013M000 =xAJUDANT DE MUNTADORH

Subtotal... 13,69903 13,69903
Materials:

34,1500034,150001,000BM311611 =xExtintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

u

0,250000,250001,000BMY31000 =xPart proporcional d'elements especials per a extintorsu

Subtotal... 34,40000 34,40000
Altres:

% 0,2054913,699331,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,20549 0,20549

COST DIRECTE 48,30452

2,415235,00%DESPESES INDIRECTES

50,71975COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €741,74u Subministrament i col·locació de cabalímetre
electromagnètic DN 65
Inclou materials necessaris per a instal·lació

O1CED65P Rend.: 1,000P- 99

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,04000/R 18,040001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 18,04000 18,04000
Materials:

688,38000688,380001,000BM1ED65P =xCabalímetre electromagnètic DN 65
Temperatura màxima fluid: 60ºC
Rang de cabals 0 a 120 m3/h

u

Subtotal... 688,38000 688,38000

COST DIRECTE 706,42000

35,321005,00%DESPESES INDIRECTES

741,74100COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €661,91m Clavament horitzontal de tub de 800 mm de diàmetre de
formigó armat amb camisa d'acer, pel procediment
d'empenta de crics hidràulics, incloent perforació en terreny
no classificat, extracció de material, càrrega i transport a
l'abocador, tub amb part proporcional de soldadura contínua
entre tubs, elements i feines adients necessàries per a
l'empenta segons indicacions en Plec de Prescripcions
Tècniques

O251U080 Rend.: 0,820P- 100

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

2,71585/R 44,540000,050C131U025 =xRetroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalenth

3,00549/R 49,290000,050C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h

31,81098/R 52,170000,500C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

418,97561/R 343,560001,000CF11U010 =xEquip de personal i maquinària complet per a clavament de
tubs amb empenta de crics hidràulics, amb perforació
rotativa, extracció de material i grup de soldadura elèctrica,
inclòs transport a obra, muntatges i desmuntatges en obra i
retorn a magatzem

h

Subtotal... 456,50793 456,50793
Materials:

173,87940170,470001,020BFG2U080 =xTub de formigó armat, amb camisa d'acer, de 800 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a soldar
i argollar

m

Subtotal... 173,87940 173,87940

COST DIRECTE 630,38733

31,519375,00%DESPESES INDIRECTES

661,90670COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €76,03m3 Mur d'escullera de qualsevol alçària, de pedra granítica fins
a 150 kg, procedent d'aportació, amb col·locació de la pedra
del parament vist a ma per a deixar-lo sensiblement pla i
rebliment de buits amb formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, mesurat sobre perfil teòric
segons plànols

O3J5U101 Rend.: 6,750P- 101

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,65452/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

3,09037/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

5,34519/R 18,040002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,09008 9,09008
Maquinària:

8,20889/R 55,410001,000C131U028 =xRetroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalenth

14,34222/R 96,810001,000C1701U10 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 22,55111 22,55111
Materials:

17,2800017,280001,000B0441000 =xBloc de pedra granítica fins a 150 kg, inclòs transport a l'obram3
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23,4885067,110000,350B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la

compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

Subtotal... 40,76850 40,76850

COST DIRECTE 72,40969

3,620485,00%DESPESES INDIRECTES

76,03017COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €381,91u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols i compliment de la norma UNE 1917.

ODD1U010 Rend.: 1,000P- 102

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52250/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

41,72000/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

36,08000/R 18,040002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 83,32250 83,32250
Maquinària:

14,00700/R 40,020000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,87000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,34000/R 16,680000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 24,21700 24,21700
Materials:

50,3325067,110000,750B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,9638084,680000,035B071UC01 =xMorter M-80m3

41,6500041,650001,000BDD1U002 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

28,6800028,680001,000BDD1U022 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

u

109,52000109,520001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

23,040005,760004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 256,18630 256,18630

COST DIRECTE 363,72580

18,186295,00%DESPESES INDIRECTES

381,91209COST EXECUCIÓ MATERIAL



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €387,06u Pou de registre de 80 cm de diàmetre i 1,60 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

OE21U010 Rend.: 1,000P- 103

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,52250/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

41,72000/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

40,98000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 88,22250 88,22250
Maquinària:

14,00700/R 40,020000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

1,87000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

8,34000/R 16,680000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 24,21700 24,21700
Materials:

50,3325067,110000,750B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,9638084,680000,035B071UC01 =xMorter M-80m3

41,6500041,650001,000BDD1U002 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 80 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

28,6800028,680001,000BDD1U022 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 80 a 60
cm de diàmetre i 60 cm d'alçària

u

109,52000109,520001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

23,040005,760004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 256,18630 256,18630

COST DIRECTE 368,62580

18,431295,00%DESPESES INDIRECTES

387,05709COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €534,06u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

OE21U012 Rend.: 0,750P- 104

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,36333/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

55,62667/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

54,64000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 117,63000 117,63000
Maquinària:

18,67600/R 40,020000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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2,49333/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

11,12000/R 16,680000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 32,28933 32,28933
Materials:

77,8476067,110001,160B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

4,2340084,680000,050B071UC01 =xMorter M-80m3

70,9300070,930001,000BDD1U004 =xBase prefabricada de pou de registre de D= 100 cm i 100 cm
d'alçària, amb forats per a tubs

u

73,1400073,140001,000BDD1U024 =xCon prefabricat de pou de registre amb reducció de 100 a 60
cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u

109,52000109,520001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t

u

23,040005,760004,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 358,71160 358,71160

COST DIRECTE 508,63093

25,431555,00%DESPESES INDIRECTES

534,06248COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €941,47u Pou de registre de 120 cm de diàmetre i 2,00 m d'alçària,
inclòs solera de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons,
segons plànols

OE21U014 Rend.: 0,500P- 105

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,04500/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

83,44000/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

81,96000/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 176,44500 176,44500
Maquinària:

28,01400/R 40,020000,350C1503U10 =xCamió grua de 5 th

3,74000/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

16,68000/R 16,680000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 48,43400 48,43400
Materials:

161,0640067,110002,400B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,4680084,680000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

235,47000235,470001,000BDD1U006 =xBase prefabricada de formigó armat de pou de registre de
D= 120 cm i 120 cm d'alçària, amb forats per a tubs

u

128,44000128,440001,000BDD1U026 =xCon prefabricat de formigó armat de pou de registre amb
reducció de 120 a 70 cm de diàmetre i 80 cm d'alçària

u
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109,52000109,520001,000BDDZU002 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de

fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de 40 t
u

28,800005,760005,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 671,76200 671,76200

COST DIRECTE 896,64100

44,832055,00%DESPESES INDIRECTES

941,47305COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,28m Suplement per major alçària de 1,60 m de pou de registre de
80 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

OE21U110 Rend.: 4,000P- 106

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38063/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah

10,43000/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

10,24500/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,05563 22,05563
Maquinària:

7,50375/R 40,020000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,46750/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

2,08500/R 16,680000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 10,05625 10,05625
Materials:

23,4885067,110000,350B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

2,5404084,680000,030B071UC01 =xMorter M-80m3

30,5600015,280002,000BDD1U012 =xAnell prefabricat de 80 cm de diàmetre i 50 cm d'alçària, per
a pou de registre

u

17,280005,760003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 73,86890 73,86890

COST DIRECTE 105,98078

5,299045,00%DESPESES INDIRECTES

111,27982COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €314,39m Suplement per major alçària de 2,00 m de pou de registre de
120 cm de diàmetre, amb anells prefabricats de formigó,
inclòs part proporcional de graons

OE21U114 Rend.: 2,400P- 107

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,30104/R 22,090000,250A0112000 =xCap de collah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,38333/R 20,860002,000A0121000 =xOficial 1ah

17,07500/R 20,490002,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 36,75937 36,75937
Maquinària:

12,50625/R 40,020000,750C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,77917/R 1,870001,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh

3,47500/R 16,680000,500CZ12U00A =xCompressor portàtil de 7/10 m3/min de cabalh

Subtotal... 16,76042 16,76042
Materials:

55,0302067,110000,820B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra

m3

8,4680084,680000,100B071UC01 =xMorter M-80m3

165,1163599,050001,667BDD1U016 =xAnell prefabricat de formigó armat de 120 cm de diàmetre i
60 cm d'alçària, per a pou de registre

u

17,280005,760003,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 245,89455 245,89455

COST DIRECTE 299,41434

14,970725,00%DESPESES INDIRECTES

314,38506COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,49u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa
dúctil, abatible i amb tancador de seguretatl, per a una
càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat

OE22U012 Rend.: 2,000P- 108

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,65675/R 22,090000,150A0112000 =xCap de collah

10,43000/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

10,24500/R 20,490001,000A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 22,33175 22,33175
Maquinària:

4,00200/R 40,020000,200C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 4,00200 4,00200
Materials:

1,6936084,680000,020B071UC01 =xMorter M-80m3

120,06000120,060001,000BDDZU004 =xBastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de
fosa dúctil, abatible i amb tancador de seguretat, per a
càrrega de ruptura de 40 t

u

Subtotal... 121,75360 121,75360

COST DIRECTE 148,08735

7,404375,00%DESPESES INDIRECTES
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

155,49172COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,44u Graó de polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de
diàmetre, col·locat, segons plànols

OE22U100 Rend.: 15,000P- 109

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,22090/R 22,090000,150A0112000 =xCap de collah

1,39206/R 20,860001,001A0121000 =xOficial 1ah

1,36737/R 20,490001,001A0130000 =xManobre especialistah

Subtotal... 2,98033 2,98033
Materials:

0,2540484,680000,003B071UC01 =xMorter M-80m3

5,760005,760001,000BDDZU010 =xGraó per a pou de registre de 300x300x300 mm, de
polipropilé amb ànima d'acer de 20 mm de diàmetre

u

Subtotal... 6,01404 6,01404

COST DIRECTE 8,99437

0,449725,00%DESPESES INDIRECTES

9,44409COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,31m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 3'' de diàmetre
nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat
al fons de la rasa i provat

OF21B211 Rend.: 2,000P- 110

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,20900/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

10,43000/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,68000/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 22,31900 22,31900
Maquinària:

7,80390/R 40,020000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 7,80390 7,80390
Materials:

0,453202,060000,220B0A71MU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 90 mm de diàmetre interioru

14,2000014,200001,000BF21B20U =xTub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 3´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35

m

8,4480056,320000,150BFW21B1U =xAccessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 3´´, per a roscar

u

1,360002,720000,500BFY21B1U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 3´´, roscat

u

Subtotal... 24,46120 24,46120
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 54,58410

2,729215,00%DESPESES INDIRECTES

57,31331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €107,31m Tub d'acer galvanitzat sense soldadura de 4'' de diàmetre
nominal, segons la norma DIN 2440 ST-35, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials, soldat i col·locat
al fons de la rasa i provat

OF21D211 Rend.: 0,943P- 111

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,68505/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

22,12089/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

20,53022/R 19,360001,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 47,33616 47,33616
Maquinària:

16,55122/R 40,020000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

Subtotal... 16,55122 16,55122
Materials:

0,508202,310000,220B0A71NU0 =xAbraçadora metàl.lica, de 110 mm de diàmetre interioru

20,3200020,320001,000BF21D20U =xTub d´acer galvanitzat sense soldadura de diàmetre 4´´,
segons la norma DIN 2440 ST-35

m

15,52350103,490000,150BFW21D1U =xAccessori per a tubs d´acer galvanitzat sense soldadura, de
diàmetre 4´´, per a roscar

u

1,960003,920000,500BFY21D1U =xPart proporcional d´elements de muntatge per a tubs d´acer
galvanitzat sense soldadura, de diàmetre 4´´, roscat

u

Subtotal... 38,31170 38,31170

COST DIRECTE 102,19908

5,109955,00%DESPESES INDIRECTES

107,30903COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,80m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFA30400 Rend.: 16,710P- 112

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26439/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

1,24835/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,31718/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,82992 3,82992
Maquinària:

0,24582/R 38,390000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30656/R 40,020000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,02196/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,57434 0,57434
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

49,6563048,210001,030BFB20400 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 49,69278 49,69278

COST DIRECTE 54,09704

2,704855,00%DESPESES INDIRECTES

56,80189COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,82m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U509 Rend.: 72,660P- 113

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06080/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,28709/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,50977/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,85766 0,85766
Maquinària:

0,17224/R 38,390000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,21536/R 40,020000,391C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01539/R 3,430000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01982/R 3,600000,400CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,42281 0,42281
Materials:

0,007680,960000,008B0111000 =xAiguam3

4,253904,130001,030BFB1U509 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 4,26158 4,26158

COST DIRECTE 5,54205

0,277105,00%DESPESES INDIRECTES

5,81915COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,72m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 110 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U511 Rend.: 68,180P- 114

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,06480/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,30595/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,54327/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 0,91402 0,91402
Maquinària:

0,18356/R 38,390000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,22599/R 40,020000,385C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01640/R 3,430000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,02160/R 3,600000,409CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,44755 0,44755
Materials:

0,010560,960000,011B0111000 =xAiguam3

5,984305,810001,030BFB1U511 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 110 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 5,99486 5,99486

COST DIRECTE 7,35643

0,367825,00%DESPESES INDIRECTES

7,72425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,97m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 160 mm
per a PN 6 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U516 Rend.: 18,920P- 115

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,23351/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

1,10254/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,04651/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 3,38256 3,38256
Maquinària:

0,21508/R 38,390000,106C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,26863/R 40,020000,127C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01940/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,22966/R 3,600001,207CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,73277 0,73277
Materials:

0,023040,960000,024B0111000 =xAiguam3

12,9780012,600001,030BFB1U516 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 160 mm,
PN 6, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 13,00104 13,00104
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 17,11637

0,855825,00%DESPESES INDIRECTES

17,97219COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,10m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 32 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U603 Rend.: 87,370P- 116

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05057/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,23875/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,44317/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,73249 0,73249
Maquinària:

0,14280/R 38,390000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,17864/R 40,020000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01276/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01520/R 3,600000,369CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,34940 0,34940
Materials:

0,000960,960000,001B0111000 =xAiguam3

0,916700,890001,030BFB1U603 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 32 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 0,91766 0,91766

COST DIRECTE 1,99955

0,099985,00%DESPESES INDIRECTES

2,09953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,63m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 63 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U606 Rend.: 79,170P- 117

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,05580/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,26348/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,48907/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,80835 0,80835
Maquinària:

0,15759/R 38,390000,325C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,19714/R 40,020000,390C1503U10 =xCamió grua de 5 th
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,01408/R 3,430000,325C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01760/R 3,600000,387CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,38641 0,38641
Materials:

0,003840,960000,004B0111000 =xAiguam3

3,213603,120001,030BFB1U606 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 63 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 3,21744 3,21744

COST DIRECTE 4,41220

0,220615,00%DESPESES INDIRECTES

4,63281COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,23m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm
per a PN 10 bar, amb unions termosoldades, inclòs part
proporcional d'accessoris i peces especials de polietilè,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFB1U609 Rend.: 72,660P- 118

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,06080/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

0,28709/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

0,53289/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 0,88078 0,88078
Maquinària:

0,17224/R 38,390000,326C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,21536/R 40,020000,391C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,01539/R 3,430000,326C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

0,01982/R 3,600000,400CZ1UU005 =xMàquina de confecció d'unions soldades de tubs de polietiléh

Subtotal... 0,42281 0,42281
Materials:

0,007680,960000,008B0111000 =xAiguam3

6,530206,340001,030BFB1U609 =xTub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, DN 90 mm, PN
10, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

m

Subtotal... 6,53788 6,53788

COST DIRECTE 7,84147

0,392075,00%DESPESES INDIRECTES

8,23354COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,57m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFBC0250 Rend.: 16,710P- 119

Unitats Preu Parcial Import€
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:

0,26439/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

1,24835/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,21664/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,72938 3,72938
Maquinària:

0,24582/R 38,390000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30656/R 40,020000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,24776/R 3,430001,207C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,80014 0,80014
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

21,6918021,060001,030BFB20250 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 250 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 21,72828 21,72828

COST DIRECTE 26,25780

1,312895,00%DESPESES INDIRECTES

27,57069COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €56,70m Tub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes,
col·locat al fons de la rasa i provat

OFBC0400 Rend.: 16,710P- 120

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,26439/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

1,24835/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

2,21664/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 3,72938 3,72938
Maquinària:

0,24582/R 38,390000,107C1502U10 =xCamió cisterna de 6000 lh

0,30656/R 40,020000,128C1503U10 =xCamió grua de 5 th

0,02196/R 3,430000,107C200U101 =xBombí per a proves de canonadesh

Subtotal... 0,57434 0,57434
Materials:

0,036480,960000,038B0111000 =xAiguam3

49,6563048,210001,030BFB20400 =xTub PEAD doble paret corrugat, DN 400 mm, rigidesa
circumferencial mínima 8 kN/m2.
Inclou junta per a unió i lubricant especial per a juntes

m

Subtotal... 49,69278 49,69278



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 63Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 53,99650

2,699835,00%DESPESES INDIRECTES

56,69633COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,05m3 Esgotament d'excavació a cel obert, rases i pous, amb
electrobomba submergible per a un cabal màxim de 30 m3/h
i alçària manomètrica total fins a 15 m

OJ616504 Rend.: 1,000P- 121

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,25032/R 20,860000,012A0121000 =xOficial 1ah

0,26160/R 17,440000,015A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,51192 0,51192
Maquinària:

0,39300/R 7,860000,050CZ112000 =xGrup electrògen de 20 a 30 kVAh

Subtotal... 0,39300 0,39300
Materials:

0,078001,560000,050BO128401 =xElectrobomba submergible amb diàmetre d'impulsió DN-80
mm, amb motor de 2,2 kW de potència i muntada amb
guardamotor

h

Subtotal... 0,07800 0,07800
Altres:

% 0,012800,512002,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%

Subtotal... 0,01280 0,01280

COST DIRECTE 0,99572

0,049795,00%DESPESES INDIRECTES

1,04551COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €254,69u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant brides. PN 16.
Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm). Segons a les
normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN
1074. Pes 25 Kg.

OK1V1VC04 Rend.: 1,000P- 122

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

20,86000/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

37,04000/R 18,520002,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 62,31800 62,31800
Maquinària:

3,76500/R 37,650000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,21700/R 52,170000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,98200 8,98200



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 64Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:

171,26000171,260001,000BFV1C004 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 100. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides llarga (DN + 200 mm).
Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 25 Kg.

u

Subtotal... 171,26000 171,26000

COST DIRECTE 242,56000

12,128005,00%DESPESES INDIRECTES

254,68800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €184,92u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 10,5 Kg.

OK1V1VC11 Rend.: 1,000P- 123

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

20,86000/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 63,99800 63,99800
Maquinària:

3,76500/R 37,650000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,21700/R 52,170000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,98200 8,98200
Materials:

103,13000103,130001,000BFV1C102 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 50. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta (0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 10,5 Kg.

u

Subtotal... 103,13000 103,13000

COST DIRECTE 176,11000

8,805505,00%DESPESES INDIRECTES

184,91550COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €195,59u Subministrament i col·locació de vàlvula de comporta de
fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant brides. PN 16. Distancia
entre brides corta (0,4 DN + 150 mm). Segons a les normes
Internacionals ISO 7259 - 1988 i Europea UNE EN 1074.
Pes 14 Kg.

OK1V1VC13 Rend.: 1,000P- 124

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

20,86000/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 65Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
38,72000/R 19,360002,000A0133000 =xAjudanth

Subtotal... 63,99800 63,99800
Maquinària:

3,76500/R 37,650000,100C15018U0 =xCamió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)h

5,21700/R 52,170000,100C150GU10 =xGrua autopropulsada de 12 th

Subtotal... 8,98200 8,98200
Materials:

113,30000113,300001,000BFV1C104 =xVàlvula de comporta de fossa dúctil DN 65. Unió mitjançant
brides. PN 16. Distancia entre brides corta ( 0,4 DN + 150
mm). Segons a les normes Internacionals ISO 7259 - 1988 i
Europea UNE EN 1074. Pes 14 Kg.

u

Subtotal... 113,30000 113,30000

COST DIRECTE 186,28000

9,314005,00%DESPESES INDIRECTES

195,59400COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €206,34u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola
DN 65 PN 10 

OK1V5B03 Rend.: 1,000P- 125

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah

20,86000/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

18,52000/R 18,520001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 43,79800 43,79800
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:

151,97000151,970001,000BFV5VB03 =xVàlvula de retenció de bola DN 65 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 185 Longitud 240 
Pes 12 kg 

u

Subtotal... 151,97000 151,97000

COST DIRECTE 196,51400

9,825705,00%DESPESES INDIRECTES

206,33970COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €257,76u Subministrament i col·locació de vàlvula de retenció de bola
DN 80 PN 10 

OK1V5B04 Rend.: 1,000P- 126

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,41800/R 22,090000,200A0112000 =xCap de collah



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 66Data: 11/10/12

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,86000/R 20,860001,000A0121000 =xOficial 1ah

18,52000/R 18,520001,000A013U001 =xAjudanth

Subtotal... 43,79800 43,79800
Maquinària:

0,74600/R 7,460000,100C150U004 =xFurgoneta de 3500 kgh

Subtotal... 0,74600 0,74600
Materials:

200,94000200,940001,000BFV5VB04 =xVàlvula de retenció de bola DN 80 PN 10 
Cos de fossa dúcti,l vàlvula d'alumini amb recobriment NBR. 
D 200 Longitud 260 
Pes 17 kg 

u

Subtotal... 200,94000 200,94000

COST DIRECTE 245,48400

12,274205,00%DESPESES INDIRECTES

257,75820COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4.000,00pa Partida alçada d'abonament íntegre per a les proves del
conjunt de la instal.lació

PPAPZ001 Rend.: 1,000P- 127
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 67Data: 11/10/12

PARTIDES ALÇADES

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20.000,00PA Drets i treballs escomesa elèctrica EDAR.EEDRETE1

 €12.000,00PA Drets i treballs escomesa elèctrica estació de bombament.EEDRETEB

 €6.000,00PA Estructura de suport pont, inclou treballs de desmuntatge
suports existents i substitució per nous suports per les
canonades existents i per les noves canonades.

GESTRPO

 €20.000,00PA Partida alçada a justificar per imprevistos, segons criteri de
la direcció facultativa.

GMILLIMP

 €12.000,00PA Partida alçada a justificar per a la demolició-reposició de
marges, accessos a finques i reposició de serveis afectats.

GREPMAR

 €5.834,63pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en
base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

XPA000SS
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Annex 20 – Pressupost per a coneixement de l’administració      Genís Carbó Serena 

            ETSECCPB 

 

Projecte de l'EDAR i dels col·lectors en alta al nucli urbà de Llavorsí (Pallars Sobirà) 

 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 497.526,00 € 

13% Despeses Generals 64.678,38 € 

6% Benefici Industrial 29.851,56 € 

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 592.055,94 € 

21% I.V.A. 124.331,75 € 

TOTAL P.E.C. (I.V.A. Inclòs) 716.387,69 € 

EXPROPIACIONS 1.840,07 € 

TOTAL PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRAC IÓ 718.227,76 € 


