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I. Introducció 

El present projecte denominat “Projecte de l'EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja 
(Vilobí d’Onyar)” es redacta amb la finalitat d’establir un sistema de depuració adequat per 
les aigües residuals del nucli de Salitja, que permeti abocar l’aigua tractada complint amb els 
límits establerts per la Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 
d’octubre de 2000. 

 

II. Objecte del projecte 

És objecte del present projecte la definició dels processos, de les obres i de les 
instal·lacions necessàries per a la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals del 
nucli urbà de Salitja, situat al terme municipal de Vilobí d’Onyar, a la comarca de la Selva. 

L’objectiu bàsic és dotar a la zona d’un sistema de sanejament d’aigües residuals adequat, 
amb un cost de manteniment baix, un alt rendiment de depuració i la suficient flexibilitat 
per que pugui adaptar-se a les variacions de cabal i de la càrrega contaminant dels 
abocaments. 

 

III. Antecedents i necessitat de projecte 

Actualment, les aigües residuals del nucli de Salitja són abocades sense rebre cap tipus de 
tractament previ a la riera de la zona, la riera de Riudevila, que a l’hora aboca les seves 
aigües al riu Onyar situat uns pocs centenars de metres aigües avall. Aquest abocament 
incontrolat dóna lloc a una reducció notable de l’estat ecològic de la riera, a més de 
provocar diverses molèsties com per exemple la proliferació d’insectes o la presència de 
males olors degut a la putrefacció de les aigües que sovint queden estancades. 

El projecte de construcció de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per al nucli 
urbà de Salitja és una de les actuacions contemplades en el Programa de Sanejament de les 
Aigües Residuals Urbanes (PSARU) de 2005, Annex 1: Llistat d’actuacions programades en 
l’actualització 2010 del PSARU 2005 al segon escenari (de 2009 a 2014).  

El PSARU 2005 té com a objecte global la millora de l’estat ecològic dels cursos d’aigua, 
mitjançant la definició de solucions de tractament de les aigües residuals a les 
aglomeracions de Catalunya. S’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el 
tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE (DMA), per la qual 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 
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En el POUM del municipi de Vilobí d’Onyar aprovat en sessió de data 29 juliol de 2010, a 
l’annex Estudi de la xarxa de sanejament, també es deixa constància de la insuficiència de les 
infraestructures de sanejament existents en l’actualitat i de la necessitat de construir una 
estació depuradora al nucli de Salitja, per així reduir el impacte sobre el medi ambient i 
adaptar-se a la normativa. 

 

IV. Dades de partida 

1) Característiques de l’emplaçament 

L’àmbit d’actuació del present projecte és el nucli urbà de Salitja, pertanyent al terme 
municipal de Vilobí d’Onyar, situat al nord-est de la comarca de la Selva. 

El municipi de Vilobí d’Onyar, amb una extensió de 32,80 km2, es troba al nord-est de la 
Depressió Prelitoral i l’element que més el caracteritza geogràficament és el cràter del volcà 
de la Crosa, que constitueix l’edifici volcànic amb el diàmetre més gran de Catalunya. 
Comprèn tres nuclis de població: Vilobí d’Onyar, que és el centre administratiu del terme, 
Sant Dalmai i Salitja, el nucli més petit demogràficament.  

Salitja es troba a la riba esquerra del riu Onyar, que drena pràcticament tot l’àmbit 
municipal de Vilobí d’Onyar, i limita amb les poblacions de Sant Dalmai, Estanyol, 
Aiguaviva, Riudellots de la Selva i Vilobí d'Onyar. La seva economia es basa en 
l’agricultura, majoritàriament conreus de cereals i arbres fruiters, i la ramaderia. Com a 
edifici singular, hi trobem l’església parroquial de Santa Maria que és una reconstrucció del 
segle XVIII, ja que es va aixecar sobre l'antiga església del poble, del segle XIII. 

El nucli de Salitja té una estratègica posició geogràfica, ja que està situat a només 1 km de 
l’Aeroport de Girona Costa Brava i a uns 10 km de la ciutat de Girona, amb la qual 
comunica per la carretera N-II i per les carreteres secundàries GI-533 i GI-534.  

2) Clima 

Salitja s’inscriu en un clima de tipus mediterrani prelitoral i té molt poca influència de la 
Tramuntana. Aquest clima es caracteritza per ser temperat i humit amb influència marítima.  

La temperatura mitjana al hivern es situa entre els 1,5 i 14 ºC, sent gener el mes més fred, i 
a l’estiu entre els 15,5 i 28,5 ºC, assolint-se les temperatures màximes anuals durant la 
primera setmana d’agost generalment. La mitjana anual de precipitació es situa en 745,1 
mm. És a dir, que sense ser extraordinàriament abundants, les precipitacions tampoc són 
febles. No obstant, durant els últims anys, aquest valor ha tingut una clara tendència a 
disminuir. La tardor és l’estació amb més pluja, mentre que l’estiu és l’estació més seca. 
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Per a la redacció de l’Annex 7, Climatologia, s’han utilitzat les dades meteorològiques des del 
1970 fins al 2011 de l’estació meteorològica de l’Aeroport de Girona Costa Brava, ja que és 
la més propera al nucli de Salitja. 

3) Topografia 

Per a la realització d’aquest projecte, s’ha treballat amb plànols cartogràfics de la zona a 
escala 1:1000 i 1:5.000, en format digital CAD, publicats per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC). Les principals característiques de la zona de projecte són la presència de la 
riera de Riudevila i d’un relleu pla, que afavoreix l’explotació agrària. La topografia de la 
zona es pot observar més detingudament al Plànol nº3, Topografia, del Document núm. II. 

4) Geologia 

A l’Annex 5, Geologia i Geotècnia, es pretén descriure les principals característiques 
geològiques i geotècniques dels terrenys de la zona on s’implantarà l’estació depuradora, 
així com altres aspectes complementaris d’interès, que a efectes de disseny i construcció 
s’hauran de tenir presents. Aquest estudi s’ha realitzat a partir d’estudis publicats per grups 
d’investigació i la consulta de diversos plànols del Institut Geològic de Catalunya (IGC). 

El terme municipal de Vilobí d’Onyar es troba a la Depressió de la Selva, encaixada entre 
les serralades litoral i prelitoral dels Catalànids. Des del punt de vista litològic, es tracta 
d’una depressió del basament paleozoic reblerta de materials neògens. 

La zona de projecte es caracteritza bàsicament per l’absència d’un relleu important ja que 
pertany a l’extensa plana al·luvial del riu Onyar, ocupada per conreus gràcies a l’acumulació 
de materials al·luvials. Es tracta d’un territori relativament heterogeni, amb materials que 
van des del Paleozoic fins a materials molt moderns del Quaternari, passant per materials 
del Neogen que són els que tenen més representativitat.   

5) Sistema de sanejament i problemàtica actual 

El nucli urbà de Salitja consta d’una xarxa de sanejament de tipus unitària que serveix la 
totalitat del nucli. Els diàmetres nominals de les canonades estan compresos entre 200 i 300 
mm. El traçat en planta d’aquesta xarxa pot veure’s al Plànol nº4 del Document núm. II, 
Xarxa de sanejament existent. 

L’orografia de Salitja fa que es divideixi la xarxa en dues conques que disposen del mateix 
punt d’abocament de les aigües residuals, l’actual decantador de Salitja. Aquest últim 
permet retenir els sòlids abans que les aigües residuals siguin abocades a la llera. En altres 
paraules: un cop les aigües residuals han passat pel decantador, són abocades a la riera de 
Riudevila sense realitzar-se cap tipus de tractament previ.  

El fet que les aigües residuals sense tractar siguin abocades a la llera resulta altament 
perjudicial degut a la contaminació que això provoca al medi ambient i a la conseqüent 
generació de males olors a la zona circumdant del decantador. A més a més, aquesta 
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contaminació provoca perjudicis no només per Salitja i pel propi municipi de Vilobí 
d’Onyar, sinó també per les poblacions aigües avall de la riera de Riudevila, ja que aquesta 
desemboca al riu Onyar.  

6) Població 

A l’hora de dimensionar una estació depuradora d’aigües residuals, és de vital importància 
realitzar un estudi demogràfic del nucli que permeti estimar la població prevista per l’any 
horitzó, en aquest cas l’any 2037.  

Les dades de la població actual s’han extret del Institut d’Estadística de Catalunya 
(IDESCAT) i a partir de la evolució demogràfica històrica del municipi de Vilobí d’Onyar 
s’ha realitzat la previsió de creixement per al nucli de Salitja. En aquesta prognosi de 
població també s’han tingut en compte les característiques pròpies del nucli, com per 
exemple el seu futur planejament urbanístic, i estudis realitzats pel propi Ajuntament. 

En el conjunt de tot el municipi de Vilobí d’Onyar, només un petit percentatge dels 
habitatges són destinats a segones residències. Aquests habitatges es concentren a més a la 
urbanització de Can Tarré i al veïnat de Can Bells, la qual cosa implica que els habitatges de 
Salitja es poden qualificar de residència habitual. Per altra banda, la població flotant del 
municipi, com són els turistes, els estudiants o els treballadors temporals per exemple, és 
insignificant respecte la població fixa. Per aquests motius, no s’ha considerat la presència de 
població estacional en el dimensionament de la futura EDAR de Salitja. 

Per a determinar la població futura del nucli de Salitja, i a falta de dades més precises, s’ha 
tingut en compte el creixement mig anual del municipi de Vilobí d’Onyar entre 1998 i 2011, 
igual a 2,68%. Com la població actual de Salitja és de 303 habitants, la població a l’any 
horitzó ascendeix doncs als 587 habitants, dada amb la qual s’ha dimensionat la futura 
estació depuradora. 

7) Cabals a tractar 

Els valors dels cabals més representatius pel dimensionament de la planta de depuració 
proposada es troben recollits a la Taula 1 següent. Aquests valors corresponen a l’any 
horitzó, és a dir a l’any 2037. 
 

Valor del Cabal 

Cabal mig diari (m3/dia) 94 

Cabal mig horari (m3/h) 3,91 

Cabal punta horari (m3/h) 11,66 

Cabal mínim horari (m3/h) 1,96 

Cabal de dilució (m3/h) 39,14 
 

Taula 1: Cabals afluents a l’’EDAR del nucli de Salitja 
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8) Càrregues contaminants 

Per a la realització d’aquest projecte, malauradament no es disposa dels mitjans necessaris 
per a fer una campanya de control i analitzar la contaminació de les aigües de rebuig de 
Salitja. Per altra banda, tampoc s’han pogut aconseguir dades analítiques de cap tipus per 
part de l’Ajuntament.  

No obstant, sí que es disposa dels valors de contaminació de l’aigua afluent de l’actual 
EDAR en funcionament de Vilobí d’Onyar i de valors teòrics de càrregues contaminants, 
és a dir valors estàndards i habituals en la planificació d’estacions depuradores en petits 
municipis (J. García i A. Corzo, 1995). 

Per proximitat, seria lògicament més adient utilitzar unes dades de disseny similars a les de 
l’EDAR de Vilobí d’Onyar. No obstant, com a Vilobí es tracten aigües tant urbanes com 
industrials, les càrregues de contaminació són molt altes i no s’adeqüen al cas de Salitja, on 
les aigües residuals són només de tipus domèstic. És a dir que, malgrat el caire generalista 
dels valors estàndards de càrregues contaminants, s’ha considerat preferible adoptar aquests 
valors teòrics i no els valors de la depuradora de Vilobí. 

Els valors finals de disseny de les càrregues contaminants per la planta de tractament de 
Salitja, corresponents als valors teòrics dels petits municipis de Catalunya, es poden trobar a 
la Taula 2. 
 

Paràmetre Concentració (mg/l) 

DBO5 250 

DQO 532 

MES 188 

Fòsfor Total 11 

Nitrogen Total 47 
 

Taula 2: Càrregues contaminants de disseny de l’EDAR de Salitja 

 

9) Qualitat de l’aigua efluent 

Pels petits municipis de menys de 2000 habitants, com és el nostre cas, la Directiva 
Europea 91/271/CEE no estableix uns límits numèrics de concentracions o percentatges 
de reducció, sinó que simplement afirma que s’ha de realitzar un tractament adequat, que és 
aquell que després de l’abocament permeti respectar els objectius de qualitat del medi 
receptor. La resta de municipis en canvi deuen complir amb uns requisits especificats. 

A falta d’objectius específics, aplicarem els mateixos requisits de qualitat a l’aigua tractada 
que els exigits a la resta de municipis. Aquests estan recollits a la Taula 3 següent.  
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Paràmetre Concentració (mg/l) % mínim de reducció 

DBO5 25 70 - 90 

DQO 125 40 

MES 30 90 

Fòsfor Total 2 80 

Nitrogen Total 15 70 - 80 
 

Taula 3: Qualitat de l’efluent segons la Directiva 91/271/CEE 

 

V. Estudi d’alternatives 

L’objectiu d’aquest estudi és el d’analitzar les diferents alternatives existents per depurar les 
aigües residuals de Salitja amb un sistema de sanejament suficient per tal que l’abocament 
de les aigües regenerades a la riera compleixi amb la qualitat exigida per la Directiva Marc 
de l’Aigua. L’estudi d’alternatives es divideix en tres apartats: 

- Solució General, on s’aborden les diverses opcions possibles per al tractament de les 
aigües residuals del nucli, considerant la necessitat o no de fer un sistema de 
depuració conjunt o específic.  

- Tractament, on s’avalua quin és el tipus de tractament que més s’adequa a les 
característiques del nucli de Salitja en termes d’eficiència tècnica, econòmica i 
ambiental. 

- Ubicació, on s’estudia quin és l’emplaçament del nucli més idoni per la construcció 
de la futura estació depuradora. 

1) Solució general 

A l’hora de definir un sistema que solucioni el sanejament de les aigües residuals a Salitja, 
s’han considerat les següents possibles actuacions: 

- Sistema de col·lectors que porti l’aigua des de Salitja fins a l’EDAR, ja construïda i 
en funcionament, situada al nucli de Vilobí d’Onyar. 

- Sistema de sanejament conjunt per als nuclis de Sant Dalmai i de Salitja. 
- Sistema de sanejament propi per al nucli de Salitja. 
- Solució zero, és a dir, cap sistema de tractament per a les aigües residuals de Salitja. 

Cal mencionar que aquesta alternativa zero és només utilitzada com a referència, però en 
cap cas com a solució real, degut al impacte ambiental sobre el medi fluvial i els riscos 
sanitaris per la flora, la fauna i l’ésser humà que implica. 

Per a seleccionar l’alternativa d’actuació més adient pel cas del nucli urbà de Salitja, s’ha 
realitzat una valoració econòmica de cadascuna de les alternatives i una apreciació del 
impacte ambiental que suposen. 
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Com s’explica detalladament a l’Annex 8, Estudi d’Alternatives. Solució General, l’alternativa 
que resulta més econòmica és la tercera. En efecte, la longitud dels col·lectors i la necessitat 
d’estacions de bombeig per transportar les aigües residuals augmenten considerablement 
tant els costos de construcció com els de manteniment i explotació de les dues primeres 
alternatives.  

Per altra banda, en el cas de les dues primeres alternatives es necessitaran més 
infraestructures, formades per col·lectors i estacions de bombeig, per poder transportar les 
aigües residuals d’un nucli urbà a un altre. Això últim implicarà més impacte social i 
mediambiental. A més, en el cas de transportar les aigües residuals de Salitja fins a l’EDAR 
de Vilobí d’Onyar, s’hauria de travessar el riu Onyar, la qual cosa comportaria 
addicionalment un impacte ambiental negatiu sobre el medi fluvial. 

Per tots aquests motius, s’opta per realitzar un sistema de sanejament específic per les 
aigües residuals del nucli urbà de Salitja, ja que es tracta de l’alternativa més adient tant 
econòmicament com mediambientalment. 

2) Tractament 

Un cop escollida la millor solució per sanejar les aigües residuals de Salitja, es procedeix a 
analitzar quin és el sistema de tractament que millor s’adequa a les característiques del nucli. 
Per a la redacció d’aquest Annex 9, Estudi d’Alternatives. Tractament, s’han seguit les 
indicacions i recomanacions del llibre Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades, de 
R. Collado Lara. 

El procés de selecció es divideix en dues etapes. En la primera, es realitza una preselecció 
de les diferents alternatives de tractament existents, basada únicament en dos criteris: el 
grau d’aplicació de les diferents alternatives de depuració en funció del rang de població i la 
superfície necessària per a cada tipus de tractament. En la segona etapa, es sotmeten els 
tipus de tractament que no hagin estat descartats en la primera fase a un segon anàlisi basat 
en consideracions econòmiques, tècniques, socials i ambientals.  

Aquest segon anàlisi, o anàlisi multicriteri, es basa en els criteris de selecció següents: 

- Superfície necessària per habitant equivalent 
- Simplicitat en la construcció 
- Costos de construcció 
- Explotació i manteniment 
- Costos d’explotació i manteniment 
- Rendiments d’eliminació dels contaminants 
- Estabilitat i fiabilitat de la depuració 
- Impacte ambiental  
- Producció de fangs 

Cada criteri o aspecte es valora per a cadascuna de les alternatives o bé amb unitats de 
mesura (m2/hab, €/hab, €/hab·any, litres fang/m3, etc) o bé amb apreciacions de tipus 
adimensional (S: Simple, MS: Molt Simple, C: Complexa, P: Poc, R: Regular, etc). 
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Posteriorment, es tradueixen aquestes valoracions en xifres numèriques, de l’1 al 10, com si 
fos una nota. 

L’última etapa del segon anàlisi consisteix en realitzar una matriu final de selecció, on es 
recullen tots els criteris de selecció considerats i les seves valoracions numèriques per a 
cada tipus de tractament preseleccionat. S’atribueix a cada criteri un pes parcial específic, en 
funció de la importància que se li doni, tenint en compte les característiques pròpies de 
l’àrea on s’executa el projecte. És important fer aquesta ponderació de la forma més 
objectiva possible. 

La matriu final de selecció resultant de l’anàlisi d’alternatives de tractament apareix a 
continuació, a la Taula 4. 

 

VARIABLES 
Alternatives 

PES Llit de 
torba 

Aiguamoll 
construït 

Llacuna 
anaeròbia 

Aeració 
perllongada 

Llit 
bacterià 

Superfície necessària 9 7 8 10 10 10 

Simplicitat en la 
construcció 

9 10 8 5 7 8 

Costos de construcció 8 8 10 6 7 12 

Explotació i 
manteniment 

8 9 10 3 5 12 

Costos d’explotació i 
manteniment 

4 9 10 4 6 12 

Rendiments 
d’eliminació 

7 7 5 8 7 10 

Estabilitat i fiabilitat de 
la depuració 

6 6 5 6 5 8 

Producció de fangs 9 10 9 6 8 10 

Impacte Ambiental 7 7 5 7 8 18 

TOTAL 736 806 774 610 706 100 

NOTA 7,4 8,1 7,7 6,1 7,1  
•  

Taula 4: Matriu final de selecció 

 

Tal i com es pot observar a la Taula 4, l’alternativa de sanejament més adient per l’estació 
depuradora del nucli urbà de Salitja és l’aiguamoll construït. Aquest tipus de tractament té 
nombrosos avantatges, tant ambientals, com tècnics i econòmics.  

No obstant, és necessari afegir un tractament de les aigües residuals previ a l’aiguamoll per 
evitar problemes de funcionament, ja que les aigües brutes que hi entrin no poden contenir 
certes substàncies que podrien afectar a la seva vegetació. És per això que prèviament a 
l’aiguamoll s’instal·larà un tractament primari constituït per una fossa sèptica. Finalment, a 
la sortida de l’aiguamoll, l’aigua sanejada serà recollida per un sistema de drenatge inferior i 
tornada al medi ambient. 
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Per tant, la línia de tractament proposada per l’estació depuradora del nucli de Salitja és: 

- Pretractament: Canal de desbast 
- Tractament Primari: Fossa sèptica 
- Tractament Secundari: Aiguamoll construït de flux subsuperficial horitzontal 

3) Ubicació 

L’última etapa de l’estudi d’alternatives té com a objectiu determinar la millor localització 
possible, dins del nucli de Salitja, per a l’estació depuradora d’aigües residuals.  

Les alternatives d’emplaçament seleccionades es poden veure a la Figura 1 següent, on es 
ressalta en groc el punt d’abocament actual de la xarxa de sanejament. 
 

 

Figura 1: Alternatives d’ubicació per l’EDAR de Salitja. (Font: ICC) 

 

Com en el cas de l’estudi d’alternatives de tractament, també s’ha fet servir per la ubicació 
un anàlisi multicriteri. Els criteris considerats han estat:  

- Longitud i tipologia dels col·lectors 
- Accessibilitat de la parcel·la 
- Impacte mediambiental 
- Acceptació social 
- Característiques del terreny  
- Planejament urbanístic 

 

La matriu final de selecció que resulta de l’anàlisi multicriteri es pot apreciar a continuació, 
a la Taula 5. 
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VARIABLES 
Alternatives 

PES 
1 2 3 

Longitud i tipologia dels col·lectors 10 10 6 12 

Accessibilitat de la parcel·la 4 10 10 18 

Impacte ambiental 9 3 7 25 

Acceptació social 3 5 9 25 

Característiques del terreny 8 8 8 8 

Planejament urbanístic 8 8 7 12 

TOTAL 652 660 800 100 

NOTA 6,5 6,6 8,0 
•  

Taula 5: Matriu final de selecció 

 

Després de l’anàlisi multicriteri realitzat, ha resultat que la millor ubicació és la de 
l’alternativa 3. Es tracta d’una parcel·la situada al sud-oest del nucli urbà, propera a la 
Granja de Can Sabenc i a la riera de Riudevila. Per tal de fer-hi arribar les aigües residuals, 
caldrà un col·lector d’uns 275 metres de llargària. Es vetllarà a que el traçat del col·lector 
coincideixi amb els límits entre camps, per tal de pertorbar el menys possible els agricultors. 

La situació d’aquesta parcel·la és òptima per diversos motius, entre ells que es troba a una 
distància suficient del nucli per no molestar a la població, però tampoc gaire llunyana per 
tal que els costos dels col·lectors no siguin excessivament elevats. Altres punts claus que 
han fet que aquesta ubicació sigui l’escollida són la seva bona accessibilitat i el seu baix 
impacte visual.  

 

VI. Descripció de les obres 

L’esquema general de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Salitja és el 
següent: 

- Col·lector d’arribada 
- Sobreeixidor d’entrada 
- Pretractament format per un canal de desbast 
- Tractament primari consistent en dues fosses sèptiques en paral·lel 
- Tractament secundari format per un sistema de dos aiguamolls construïts de flux 

subsuperficial horitzontal 
- By-pass general de la planta 
- Col·lector de sortida i abocament a la riera de Riudevila 
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El dimensionament de les diferents fases de tractament de l’estació depuradora es troben 
detingudament detallats a l’Annex 12, Dimensionament. 

1) Col·lector d’arribada 

El col·lector d’arribada uneix l’actual decantador de Salitja amb la parcel·la de l’estació 
depuradora. Les aigües residuals seran transportades en làmina lliure i per gravetat, per tal 
de reduir els costos a l’Ajuntament durant la fase d’explotació de la planta. 

El col·lector està dividit en 4 trams i la seva longitud total és igual a 266,80 metres. Té una 
pendent de 0,5%, pendent mínima exigida per raons constructives, i està format per 
canonades de PEAD de 200 mm de diàmetre. En total, ha estat necessària la instal·lació de 
cinc pous de registre. Aquests últims s’han d’instal·lar a cada canvi de direcció o bé cada 50 
metres com a molt.  

Al Plànol nº5 del Document núm. II, Col·lector d’arribada, es poden veure les seves 
característiques principals, el seu traçat en planta, el seu perfil longitudinal i el seu 
replanteig. 

2) Sobreeixidor d’entrada 

El sobreeixidor està situat a l’entrada de l’estació depuradora i és una estructura de gran 
importància en tota la planta, ja que evita la sobrecàrrega de cabal en les instal·lacions que 
tracten aigües de xarxes de clavegueram unitàries. En altres paraules, permet descarregar al 
mitjà natural l’excés d’aigües pluvials que no pot admetre la planta de tractament, evitant 
així el seu mal funcionament o fins i tot la seva possible inundació, amb tots els danys que 
això últim provocaria.  

El tipus de sobreeixidor que s’utilitza en aquest projecte és de descàrrega lateral, en el sentit 
de circulació de les aigües per la xarxa. Consisteix en una arqueta de planta rectangular en la 
que a certa alçada d’aigua, tota aquella fracció de cabal que tingui una làmina d’aigua 
superior a aquella alçada, no entrarà a la depuradora. Aquesta aigua, que anomenarem cabal 
sobreeixit, serà separada i derivada cap a un canal que envia les aigües directament a la riera 
de Riudevila, on s’hi col·locarà una reixa amb separació entre barrots de 50 mm per evitar 
abocar sòlids de grans dimensions al medi ambient.   

El dimensionament del sobreeixidor es basa en el fet que l’aigua residual excedent es troba 
tant diluïda que la concentració dels contaminants és similar a la que tindria si estigués 
tractada. Per tant, el sobreeixidor es dimensiona de forma pràctica per a que comenci a 
actuar quan es superi deu vegades el cabal mig residual que arriba a la depuradora.  

Les dimensions de l’arqueta del sobreeixidor es recullen a la Taula 6 següent. 
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Paràmetre Valor (m) 

Amplada 0,25 

Alçada 0,30 

Longitud del llavi 0,40 

Longitud total 0,60 
 

Taula 6: Dimensions de l’arqueta del sobreeixidor 

3) Pretractament 

El pretractament consisteix en un canal de desbast i es troba situat a continuació del 
sobreeixidor. Es tracta del primer procés unitari que es troba l’aigua residual al arribar a la 
depuradora.  

En el canal de desbast, es separen primer els sòlids de grans dimensions, gràcies a la seva 
intercepció mitjançant unes reixes. La funció d’aquesta reixa de grossos és evitar que els 
sòlids de grans dimensions obturin, malmetin o decantin en els conductes posteriors de la 
planta de tractament. Les barres de la reixa es col·locaran verticalment, amb una inclinació 
de 30º respecte la vertical, i tindran una amplada de 10 mm.  

Seguidament es produeix un desarenat, ja que al tenir el canal una secció més gran que el 
col·lector d’arribada, disminueix la velocitat de l’aigua. Aquest desarenador, anomenat de 
flux horitzontal, permet que els sòlids pesants de grandària superior a 200 µm decantin, 
evitant així la seva sedimentació en posteriors canals i conduccions, protegint de l’abrasió i 
prevenint sobrecàrregues en les posteriors fases de tractament.  

Les dimensions finals del canal de desbast es poden veure a la Taula 7. 
 

Paràmetre Valor (m) 

Amplada 0,25 

Alçada 0,30 

Longitud 3,00 
 

Taula 7: Dimensions del canal de desbast 

4) Tractament primari 

L’aigua residual procedent del pretractament arriba al tractament primari, constituït per 
dues fosses sèptiques d’idèntiques característiques, on s’elimina gran part dels sòlids en 
suspensió i de la matèria orgànica. En efecte, per a un bon funcionament de l’aiguamoll i 
per evitar la seva colmatació, és indispensable realitzar una bona reducció dels sòlids de 
l’aigua afluent. El fet de disposar de dues fosses en paral·lel dotarà de flexibilitat al sistema, 
ja que en cas de que una d’elles estigui fora de servei, ja sigui per neteja, manteniment o 
reparació, l’altra podrà seguir funcionant amb normalitat.  
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El funcionament de la fossa sèptica es basa en la retenció de les aigües que condueix a la 
sedimentació de la matèria en suspensió i la seva acumulació en el fons en forma de llots o 
fangs que s’aniran descomponent per via anaeròbica. Aquest procés de descomposició 
s’anomena digestió i permet reduir el volum de fangs considerablement gràcies a la 
producció de gasos, principalment diòxid de carboni i metà. És important la construcció de 
xemeneies per evacuar aquests gasos. No obstant, aquesta producció de gasos dificulta la 
sedimentació, i degut a això les fosses es dissenyaran amb dos compartiments units per 
orificis a mitja alçada, amb l’objectiu de laminar el cabal d’entrada.  

Les dues fosses sèptiques es construiran soterrades i en paral·lel. Les seves dimensions 
apareixen resumides a la Taula 8. 
 

Paràmetre Valor (m) 

Longitud 

Total 13,70 

Primer compartiment 9,15 

Segon compartiment 4,55 

Amplada 4,60 

Alçada 2,35 
 

Taula 8: Dimensions de la fossa sèptica 

5) Tractament secundari 

L’aigua procedent de les fosses sèptiques arriba al tractament secundari, realitzat mitjançant 
un sistema de dos aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal. 

El principal avantatge d’aquest tipus d’aiguamolls és que l’aigua discorre horitzontalment a 
través d’un llit de grava i sense aflorar a la superfície, evitant l’aparició d’olors, la 
proliferació de mosquits vectors de patògens i el possible contacte de les persones amb les 
aigües residuals parcialment tractades. Per evitar la contaminació de les aigües subterrànies, 
la bassa haurà de ser impermeabilitzada. 

En el llit de grava es planten i desenvolupen els macròfits, que són la vegetació pròpia dels 
aiguamolls i permetran la degradació de la matèria orgànica de l’aigua residual circulant. En 
aquest cas, l’espècie de macròfit escollida és el canyís (Phragmites Australis), ja que presenta 
un molt bon rendiment, i es plantarà amb una densitat de tres exemplars per metre quadrat. 
El creixement del canyís serà ràpid ja que les condicions són òptimes: aigua, nutrients i 
moltes hores de llum natural. 

La depuració de l’aigua ens els aiguamolls es basa en dos processos diferents: la degradació 
aeròbia en la part superior degut a l’oxigen que recullen les parts aèries de les plantes, i la 
degradació aeròbia anaeròbia que es produeix en el replè on creix la vegetació. Els sòlids en 
suspensió juntament amb les restes de vegetació pateixen un compost en la capa superior. 

El dimensionament de l’aiguamoll es realitza en dos fases: 
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- El dimensionament biològic, on s’obté la superfície necessària. 
- El dimensionament hidràulic, on s’obtenen les característiques geomètriques. 

Les dimensions finals dels aiguamolls construïts, ambdós idèntics i construïts en paral·lel, 
apareixen a la Taula 9.  
 

Paràmetre Valor 

Longitud 46 m 

Amplada 26 m 

Profunditat total 0,70 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,30 m 

Potència del medi granular 0,40 m 

Pendent 1 % 
 

 

Taula 9: Dimensions de l’aiguamoll construït 

6) By-pass general 

A l’entrada de les fosses sèptiques i dels aiguamolls construïts s’han disposat arquetes amb 
by-passos i vàlvules, per tal de poder desviar l’aigua cap al col·lector de sortida en cas de 
que fos necessari, per exemple degut a un mal funcionament o a operacions de 
manteniment i reparació. 

7) Col·lector de sortida 

El col·lector de sortida de l’estació depuradora consisteix en una canonada de PEAD de 
200 mm de diàmetre. Aquest col·lector aboca a la riera de Riudevila tant l’aigua tractada de 
la planta com, en cas de precipitacions, l’aigua de pluja recollida en els embornals. Està 
format per una única alineació recta que té una longitud de 43,25 metres i un pendent del 
0,5%. 

 

VII. Estudi d’inundabilitat 

A l'Annex 6, Estudi Hidrològic i d’Inundabilitat, es realitza un estudi d'inundabilitat per 
determinar si la ubicació de l’estació depuradora es troba en zona inundable, degut a què el 
seu emplaçament és molt proper a la riera de Riudevila. Per a la realització d’aquest estudi 
s’han seguit les directrius marcades per la “Guia de Recomanacions tècniques per als estudis 

d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada per l’Agència Catalana de l’Aigua al març de 2003. 

Després de calcular el cabal de la riera quan aquesta porta les aigües pluvials corresponents 
a un període de retorn de 500 anys, mitjançant el programa de càlcul HEC-HMS, i realitzar 
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un perfil de la seva secció transversal, s’ha pogut concloure que la làmina d'aigua no arriba a 
assolir la cota d'instal·lació de l'estació depuradora. 

A l'hora de dissenyar el procés, també s'ha tingut en compte aquesta dada per assegurar que 
totes les línies piezomètriques, amb les seves respectives cotes de funcionament, no 
quedaven per sota d’aquesta cota d’inundabilitat, en especial l’obra de sortida. Amb aquest 
motiu, ha estat necessària la instal·lació de l’estació de bombeig. A l'Annex 13, Càlculs 

Hidràulics, es detallen les cotes piezomètriques segons el punt del tractament. 

 

VIII. Expropiacions i serveis afectats 

A l’Annex 16, Expropiacions i Serveis Afectats, es recull tota la informació relacionada amb 
l’ocupació del sòl i els serveis afectats per l’execució de les obres del present projecte 
constructiu.  

A la Taula 10 següent es pot veure un resum de les afeccions del sòl. Per a cada tipus 
d’afecció del sòl, és a dir expropiació definitiva, servitud de pas o zona d’ocupació 
temporal, es pot veure la superfície necessària i la seva valoració econòmica. Pel que fa als 
serveis, no es preveu que hi hagi afectació en cap de les xarxes existents. 

 

Tipus d’afecció 
TOTAL 

Paràmetre Expropiació 
definitiva Servitud de pas Ocupació 

temporal 
Superfície (m2) 4499,33 2254,52 4878,13 10411,98 

Cost (€) 8998,66 1127,26 1219,53 11345,45 
 

Taula 10: Valoració econòmica de les afeccions del sòl 

 

IX. Explotació i manteniment 

Un dels principals avantatges de la depuració per aiguamolls construïts és la seva simplicitat 
d’explotació i el seu baix cost de manteniment. Tot i així, aquest sistema requereix d’un cert 
manteniment durant el seu funcionament. Pel bon funcionament de la planta, és necessària 
la presència d’un operador familiaritzat amb el procés i que sàpiga interpretar els possibles 
símptomes de mal funcionament, a més de ser capaç de prendre les mesures oportunes. 

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

- Cura de l’obra civil: neteja de la unitat de pretractament, del tractament primari, de les 
tanques, camins ... 

- Detecció de problemes de funcionament i adopció de mesures correctores 
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Aquests dos punts del manteniment son complementaris, ja que la deixadesa de l’obra civil 
condueix a problemes de funcionament. A l’Annex 17, Explotació i Manteniment, s’expliquen 
més en detall les diferents tasques a realitzar per a cadascuna de les fases de tractament, així 
com les mesures de seguretat i d’higiene que haurà de seguir l’operador. 

El cost anual total de manteniment de l’obra ascendeix a SETZE MIL SET-CENTS 
SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (16.716,73 €/any). 

 

X. Urbanització 

1) Accés a les instal·lacions 

L’accés a l’estació depuradora de Salitja es realitzarà a partir d’un camí ja existent a 
l’actualitat. Es tracta d’un camí en bon estat i d’uns 4 metres d’ample. El primer tram està 
asfaltat i el segon tram és de terra. S’hi accedeix per la carretera secundària GI-534 que 
voreja el nucli urbá de Salitja, és a dir la Carretera de Vilobí d’Onyar Estanyol. L’accés a 
aquest camí distarà de 305 metres de la planta. 

El camí discorre per la llera esquerra de la riera de Riudevila i no presenta cap mena de 
servitud més enllà dels vehicles d’ús agrícola i els turismes de la Granja de Can Sabenc. 
Presenta un traçat en bon estat i de fàcil circulació degut a la planura dels camps que 
recorre.  

Com l’únic trànsit que s’hi preveu en aquest camí d’accés és el del camió de recollida de 
fangs generats per les fosses sèptiques un cop cada 2 anys o el d’algun turisme per realitzar 
el manteniment de la planta, és a dir un trànsit mínim, no es considera necessari cap mena 
d’intervenció sobre aquest i es considera prou resistent per a absorbir les càrregues d’aquest 
trànsit mencionat. Així doncs, un cop construïda l’EDAR, aquest camí seguirà tenint la 
mateixa configuració. 

2) Pavimentació 

El paviment que es farà servir a l’interior de l’EDAR estarà format per llambordins 
prefabricats de formigó col·locats sobre 3-5 cm de sorra, 10 cm de formigó de baixa 
qualitat (H-100) i l’esplanada compactada. Els principals avantatges dels llambordins és que 
es tracta d’un paviment antilliscant i que poden resistir càrregues pesades sense trencar-se. 

Per proporcionar al paviment de llambordins un confinament lateral al llarg de tot el seu 
perímetre, es col·locarà una vorada als extrems de la plataforma, per evitar desplaçament de 
les peces, l’obertura de les juntures o la pèrdua de unió entre els llambordins. Finalment, el 
paviment presentarà un pendent de l’1% per tal de poder drenar per gravetat l’aigua que 
caigui sobre ells, cap als embornals de recollida d’aigües pluvials.  
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Pel que fa a la circulació de vehicles, es preveu que aquesta serà molt petita. Al voltant dels 
aiguamolls tan sols es preveu la circulació de vehicles en moments puntuals en que es faci 
necessari actuar en els aiguamolls. Durant la resta del temps, circularan majoritàriament 
persones ja que no és necessària maquinària lleugera per al manteniment diari de la planta. 

La zona preparada al tràfic és la zona d’entrada i al costat de les fosses sèptiques i de la 
caseta de control. En aquesta zona haurà de poder entrar el camió encarregat de buidar els 
fangs de les fosses cada 2 anys.  

3) Drenatge superficial 

S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la superfície de la 
planta depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una manera ordenada a 
l’exterior de l’estació depuradora evitant sobretot l’erosió dels talussos i la formació 
d’acumulacions d’aigua en qualsevol zona. Així mateix, aquest sistema evitarà que l’aigua 
que pugui caure sobre els vials vagi a parar als aiguamolls, ja que aquesta afectaria als 
processos de depuració. En efecte, en ser un aigua eminentment pura, dilueix la carrega 
orgànica i disminueix el temps de permanència hidràulica de l’aigua en els aiguamolls. 

El drenatge superficial es fa mitjançant dues canalitzacions soterrades. L’aigua de pluja és 
recollida mitjançant embornals i es conduirà fins al col·lector de sortida a través de 
canonades de PEAD de 160 mm de diàmetre. Aquestes canonades es connecten a l’últim 
by-pass permetent d’aquesta manera drenar cap a la riera de Riudevila sense que l’aigua de 
pluja entri al circuit de depuració. 

4) Abastament d’aigua 

S’ha decidit instal·lar una aixeta d’aigua potable. Aquesta permet netejar els estris i realitzar 
certes tasques de manteniment, com per exemple la neteja de les reixes de desbast. A més, 
la presencia d’aigua potable a l’estació és necessària per higiene a més de per consum ja que 
hi haurà un operari treballant-hi diàriament.  

L’aigua potable s’obté de la connexió a la xarxa general d’aigua potable que arriba fins a 
Salitja. La connexió fins a la parcel·la on s’ubicarà la EDAR es realitzarà mitjançant una 
conducció en PEAD de 50 mm de diàmetre que seguirà el traçat del camí d’accés. L’aixeta 
es troba a la caseta de control. 

5) Impermeabilització 

Per a la impermeabilització dels aiguamolls construïts d’aquest projecte es farà ús de 
làmines sintètiques, donat que els terrenys de la zona i els terrenys d’aportació tenen una 
permeabilitat inadequada per contenir les aigües dels aiguamolls. A més, és vital prevenir i 
evitar qualsevol tipus de contaminació de les aigües subterrànies.  

Com aquests terrenys poden tenir grans angulosos, igual que les graves de reomplert dels 
aiguamolls, es podria arribar a danyar la làmina sintètica. Per a aquest motiu, s’utilitzarà una 
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làmina de PEAD de 3 mm d’espessor, i dues capes de geotèxtil de 300 g/m2 col·locades 
per sota i sobre d’aquesta làmina, a fi de protegir-la dels grans angulosos. Aquestes tres 
capes ocuparan tota la superfície dels aiguamolls i dels talussos corresponents. A més a 
més, es realitzarà una prolongació d’uns 50 cm per tal fixar-les correctament al terreny. 

6) Subministrament elèctric 

És necessari portar la xarxa elèctrica fins a la parcel·la de l’estació depuradora per tal 
d’alimentar el sistema de bombament i l’enllumenat tant de la caseta de control com de 
l’estació depuradora mateixa. La connexió es farà a partir de la xarxa elèctrica de baixa 
tensió que arriba a Salitja seguint el traçat del camí d’accés i fins arribar a la caseta de 
control. Des d’allà s’enviaran cables a les instal·lacions que requereixin subministrament 
elèctric. 

7) Enllumenat 

Tot i que les tasques a desenvolupar per l’operari durant l’explotació de la depuradora es 
poden realitzar durant les hores de llum, per tal de garantir condicions de seguretat durant 
les hores de foscor, s’ha cregut convenient i necessari instal·lar una xarxa d’enllumenat que 
permeti desplaçar-se i identificar els vials, la caseta de control i els diferents processos de 
depuració. 

S’ha optat doncs per col·locar tres fanals de columna tubular de potència de 225W, situats 
a l’entrada de l’estació, així com il·luminació de terra en el perímetre de la parcel·la, 
bàsicament per il·luminar els vials. La instal·lació d’aquest enllumenat exterior es realitzarà 
amb cable d’aïllament de 6 mm2

 de secció mínima. L’encesa es podrà fer manualment des 
de la caseta de control. 

8) Enjardinament 

• A la planta 

La jardineria permet millorar l’aspecte general de la planta i reduir el seu impacte ambiental. 
S’ha decidit enjardinar la zona propera als accessos a la planta, amb un objectiu 
eminentment estètic. Aquesta àrea enjardinada ocupa un total de 240,4 m2.  

S’ha evitat la instal·lació d’espècies que requereixin de reg de forma habitual i s’han plantat 
espècies autòctones, i doncs habituades a la climatologia de la zona. Com a arbusts, s’ha 
escollit el bruc d’escombres (Erica scoparia) i el bruc boal (Erica arborea). Pel que fa als arbres, 
s’utilitza l’alzinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale). Ambdues espècies es poden trobar en 
diversos punts del municipi de Vilobí d’Onyar, i són especialment representatives en els 
punts propers al sector de la Crosa, que seria el cas de Salitja 

• Macrofits dels aiguamolls 
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En els aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal, s’ha decidit la utilització de 
canyís (Phragmites australis) amb una densitat de tres exemplars per metre quadrat. Aquesta 
planta és ben freqüent a totes les zones humides, canals i basses. Viu sempre amb els 
rizomes a dintre del sediment sota l'aigua, malgrat que esporàdicament es pot trobar en sec 
i llavors sol estar mal desenvolupat. Es caracteritza per la seva tija alta i esvelta coberta per 
fulles llargues i amples. La inflorescència apareix a la part superior ampla i sedosa, una mica 
penjant. Les espiguetes tenen llargs cilis, que li donen aquesta textura una mica sedosa. 
Floreix a l'estiu i a la tardor. 

 

XI. Afeccions a la llera pública, PEIN, ZMT i Xarxa 
Natura 2000 

Les afeccions a la llera pública, Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), Zona Marítimo-
Terrestre (ZMT) i Xarxa Natura 2000 s’han estudiat a l’Annex 19, on s’ha pogut comprovar 
que les actuacions previstes en el present projecte no afecten cap d’aquestes zones. 

 

XII. Impacte ambiental 

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

Evaluación de Impacto Ambiental de projectes. Aquesta llei defineix en els seus annexes I i II 
els projectes que requereixen ser sotmesos al procediment de Evaluación de Impacto Ambiental 
(EIA). Com el present projecte no es troba dins d’un espai protegit ni està recollit en cap 
dels dos annexes mencionats anteriorment, no és necessari doncs que es sotmeti a una 
Avaluació d’Impacte Ambiental.  

No obstant, es realitza igualment a l’Annex 20, Impacte Ambiental, un petit estudi on es 
presenten els diferents impactes provocats per les obres i les mesures correctores 
necessàries per minimitzar-los. Els impactes s’han dividit en tres àmbits diferents: medi 
físic, medi biòtic i ésser humà. 

La conclusió principal que s’extreu d’aquest estudi és que les afeccions i les alteracions en el 
medi ambient són mínimes. A més, les mesures correctores permeten corregir i pal·liar 
aquests impactes i deixar en primer pla els efectes positius que suposa la construcció de 
l’estació depuradora cap al medi receptor i la qualitat de vida generada en el seu entorn. 

Les principals alteracions provocades per l’obra, descrites a l’Annex 20, i per els quals 
s’aplicaran mesures correctores, són: 

- Ocupació del terreny on es va a implantar l’EDAR 
- Sorolls i pols durant la fase de construcció 
- Risc de proliferació d’insectes (especialment mosquits). 
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XIII. Termini d’execució de les obres 

El termini previst per l’execució de les obres projectades s’estableix en SIS (6) mesos, des 
del dia següent a la firma de l’Acta de Replanteig fins a la posta a punt de les instal·lacions. 

A l’annex 21, Planificació de l’obra, s’indica mitjançant un diagrama de barres els temps 
previstos per l’execució de les diferents activitats de l’obra, assenyalant l’ordre de prioritats. 

 

XIV. Termini de garantia 

El període de garantia es xifra en DOTZE (12) mesos a partir de la data de recepció 
provisional, durant el qual l’empresa constructora tindrà al seu càrrec exclusiu la 
conservació de les obres, amb l’obligatorietat d’entregar-les en l’acta de la recepció 
definitiva, en perfectes condicions. 

 

XV. Seguretat i Salut 

Segons marca el Real Decreto 1627/1997, s’han de complir les regulacions de seguretat 
mínima fixades a la pròpia llei per a qualsevol activitat que tingui relació directa o indirecta 
amb les obres que contempla el present projecte.  

Amb els plànols continguts a l’Annex 22, Estudi de Seguretat i Salut, i segons marca el 
pressupost al mateix Annex, el cost de Seguretat i Salut s’eleva a un total de ONZE MIL 
SET-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (11.712,41 €). 

 

XVI. Pressupost 

Al Document núm. IV del present projecte es recull el pressupost general de les obres. El 
Pressupost per a Coneixement de l’Administració del projecte constructiu de l’EDAR i 
col·lectors del nucli de Salitja (Vilobí d’Onyar) queda desglossat a continuació: 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)                                  355.485,79 € 
 

Despeses Generals (13%) ................................................................................... 46.213,15 € 

Benefici Industrial (6%) ...................................................................................... 21.329,15 € 
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SUBTOTAL                                                                                                     423.028,09 € 

 

IVA (21%) ............................................................................................................ 88.835,90 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)                      511.863,99 € 
 

Expropiacions i Indemnitzacions ...................................................................... 11.345,45 €     

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

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ     523.209,44 € 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració (PCA) puja a la quantitat de CINC-
CENTS VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-
QUATRE CÈNTIMS (523.209,44 €). 

 

XVII. Revisió de preus 

De conformitat amb el disposat en el Decret 1.757/1974 del 31 de Maig i en el Decret Llei 
2/1.964 del 4 de Febrer i les seves Normes Complementàries, els preus de les obres als que 
es refereix aquest projecte es podran revisar, i es farà servir la fórmula polinòmica nº 9: 
Suministro y distribución de agua. Saneamiento. Estaciones depuradoras. Estaciones de bombeo. Obras de 

desagüe. Drenajes. 

Aquesta fórmula és la següent: 

�� = 0,33 ·
��

�	
+ 0,16 ·

�

	
+ 0,20 ·

��

�	
+ 0,16 ·

��

�	
+ 0,15 

Sent, 

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

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

�� l’índex del cost de la mà d’obra en el moment de l’execució t 

	 l’índex del cost de l’energia en la data de licitació 

� l’índex del cost de l’energia en el moment de l’execució t 
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�	 l’índex del cost del ciment en la data de licitació 

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

�	 l’índex del cost de materials siderúrgics en la data de licitació 

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

 

Els índexs a aplicar seran els especificats pel Ministerio de Hacienda en l’instant de la 
revisió. 

 

XVIII. Índex del projecte 

DOCUMENT NÚM. I: MEMÒRIA I ANNEXOS 
 

Annex nº1: Antecedents 

Annex nº2: Estudi demogràfic 

Annex nº3: Cabals i qualitat 

Annex nº4: Topografia 

Annex nº5: Geologia i geotècnia 

Annex nº6: Estudi hidrològic i d’inundabilitat 

Annex nº7: Climatologia 

Annex nº8: Estudi d’alternatives. Solució General 

Annex nº9: Estudi d’alternatives. Tractament 

Annex nº10: Estudi d’alternatives. Ubicació 

Annex nº11: Reportatge fotogràfic 

Annex nº12: Dimensionament 

Annex nº13: Càlculs hidràulics 

Annex nº14: Càlculs estructurals 

Annex nº15: Replanteig 

Annex nº16: Expropiacions i serveis afectats 

Annex nº17: Explotació i manteniment 

Annex nº18: Urbanització i jardineria 
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Annex nº19: Afeccions a la llera pública, PEIN, ZMT i Xarxa Natura 2000 

Annex nº20: Impacte ambiental 

Annex nº21: Planificació de l’obra 

Annex nº22: Estudi de Seguretat i Salut 

Annex nº23: Justificació de preus 

Annex nº24: Pressupost per a coneixement de l’Administració 

 

DOCUMENT NÚM. II: PLÀNOLS 
 

Plànol nº1: Situació 

Plànol nº2: Emplaçament 

Plànol nº3: Topografia 

Plànol nº4: Xarxa de sanejament existent 

Plànol nº5: Col·lector 

Plànol nº6: Diagrama de procés 

Plànol nº7: Esquema general de la EDAR 

Plànol nº8: Replanteig 

Plànol nº9: Línia d’aigües 

Plànol nº10: Seccions transversals de la EDAR 

Plànol nº11: Urbanització 

Plànol nº12: Pretractament 

Plànol nº13: Fossa sèptica 

Plànol nº14: Aiguamolls construïts 

Plànol nº15: Pou de registre 

Plànol nº16: Detalls varis 

Plànol nº17: Caseta de control 

 

DOCUMENT NÚM. III: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

DOCUMENT NÚM. IV: PRESSUPOST 
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Amidaments 

Quadre de preus nº1 

Quadre de preus nº2 

Pressupost 

Resum del pressupost 

Pressupost d’execució per contracte 

 

XIX. Declaració d’obra completa 

A efectes de la Llei de Contractes del Sector Públic 30/2007 i la Llei de l’Obra Publica 
3/2007 es fa constar que el contingut d’aquest projecte constitueix una obra completa 
susceptible de ser lliurada a l’ús públic general. 

 

XX. Conclusions 

El present projecte d’execució suposa una solució vàlida i molt adequada per al tractament 
d’aigües residuals del nucli urbà de Salitja al municipi de Vilobí d’Onyar.  

Tot i integrant-se de la millor manera possible en el medi, la planta depuradora plantejada 
aporta una solució per tractar les aigües residuals de Salitja i retornar-les al medi natural 
amb els condicionants de càrregues contaminants que estableix l’actual normativa de la 
Directiva Marc de l’Aigua. D’aquesta manera, es millora l’estat ecològic de la zona, reduint 
el greu impacte ambiental que suposava l’abocament directe d’aquestes aigües sense cap 
tipus de tractament previ. 

En la present memòria, així com en la resta de documents que formen aquest projecte 
constructiu, es faciliten totes les dades necessàries per a la construcció d’aquesta estació 
depuradora. 
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I. Introducció 

Un estudi previ de la zona objecte d’anàlisi és vital per a la correcta concepció d’un projecte 
constructiu. Per a això, en aquest annex s’especifiquen els condicionants físics propis de la 
zona en què s’emplaçarà l’obra, com poden ser els criteris de caire territorial o hidrogràfic. 
D’altra banda, també es descriu el marc legal i els antecedents tècnics establerts a Catalunya, 
focalitzant en el tema de depuració d’aigües residuals i en la zona d’actuació del present 
projecte, el nucli de Salitja.  

 

II. Àmbit d’actuació 

L’àmbit d’actuació del present projecte és el nucli urbà de Salitja, pertanyent al municipi de 
Vilobí d’Onyar situat al nord-est de la comarca de la Selva. 
 

 

Figura 1.1: Situació geogràfica de la comarca de la Selva (Font: Pàgina web del Consell Comarcal de la Selva) 

 

La Selva és una comarca de Catalunya ubicada entre la Serralada Transversal i la Costa 
Brava. Limita al nord amb les comarques de la Garrotxa, el Gironès i el Baix Empordà, a 
l’oest amb la comarca de Osona, al sud amb les comarques del Maresme i del Vallès 
Oriental i finalment a l’est amb el Mar Mediterrani. Té una superfície de 995,1 km2 i una 
població de gairebé 145000 habitants. Queda distribuïda en 26 municipis, dels quals Santa 
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Coloma de Farners és la capital administrativa i Blanes el municipi més poblat, amb 
aproximadament 40.000 habitants. La Selva està situada majoritàriament a la província de 
Girona. Així doncs, un dels municipis, Fogars de la Selva, pertany a la província de 
Barcelona. 

El terme municipal de Vilobí d’Onyar, amb una extensió de 32,80 km2 i una altitud mitjana 
de 148 m.s.n.m., es situa a l’extrem de llevant de la comarca, al nord-est de la Depressió 
Prelitoral. Més de la meitat del terme municipal de Vilobí correspon a la plana, on trobem 
majoritàriament conreus de cereals i arbres fruiters, mentre que la resta del territori el 
formen petits turons de poca altitud com la Crosa de Sant Dalmai i el Turó de Sant Llop. 
Aquest últim és el punt més elevat del municipi, amb 233 metres d’alçada. No obstant, 
l’element que més caracteritza geogràficament aquest municipi és el cràter del volcà de la 
Crosa, que constitueix l’edifici volcànic amb el diàmetre més gran de Catalunya. 

Gràcies a la seva estratègica posició geogràfica, Vilobí d’Onyar compte amb la presència de 
nombroses infraestructures en el seu interior: l’autopista AP-7, l’eix transversal C-25, les 
carreteres secundàries GI-533, GIV-5341 i GIV-5334, el Tren d’Alta Velocitat i en un futur 
l’Eix Ferroviari Transversal. No obstant, Vilobí destaca principalment per la presència de 
l’Aeroport de Girona Costa Brava, l’únic aeroport internacional de la província de Girona. 
Aquest està situat al nord-est del municipi i ha experimentat en els últims anys un 
creixement constant en el nombre de vols i usuaris. 

El municipi de Vilobí comprèn tres nuclis de població: Salitja, Sant Dalmai i Vilobí 
d’Onyar, que és el centre administratiu del terme. També cal esmentar la presència de 
diferents urbanitzacions, com Can Tarré, i petits veïnats, com Can Bells i la Sarreda.  

El poble de Salitja està situat a només 1 km de l’Aeroport de Girona Costa Brava i a uns 10 
km de la ciutat de Girona, amb la qual comunica per la carretera N-II i per les carreteres 
secundàries GI-533 i GI-534. Salitja es troba a la riba esquerra del riu Onyar, que drena 
pràcticament tot l’àmbit municipal de Vilobí d’Onyar, i limita amb les poblacions de Sant 
Dalmai, Estanyol, Aiguaviva, Riudellots de la Selva i Vilobí d'Onyar. És el nucli de població 
més petit demogràficament. 

 

III. DMA (Directiva Marc de l’Aigua) 

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

1) Protecció d’aigües 

La Directiva promou la protecció de totes les aigües (superficials, de transició, marines, 
zones humides i subterrànies) per tal de: 
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- Prevenir-ne el deteriorament i millorar l'estat dels ecosistemes aquàtics. 
- Promoure un ús sostenible de l'aigua a través de l'estalvi, la reutilització, etc. 
- Assegurar la reducció progressiva de la contaminació i evitar noves agressions 

ambientals. 
- Reduir els efectes d'inundacions i sequeres. 

2) Mesures 

La finalitat de la Directiva és aconseguir un bon estat de l'aigua a través de mesures 
hidrològiques, ecològiques, econòmiques i socials. Els aspectes més destacables són: 

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

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

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

Per aconseguir el bon estat de les aigües al final del 2015, objectiu fonamental de la 
Directiva, aquest text normatiu exigeix un seguit de treballs que cal fer dins d'un calendari 
preestablert. 

3) Valors límits 

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

 

Concentració (mg/l) Reducció (%) 
DBO5 25 70-90 
MES 35 90 
DQO 125 75 

 

Taula 1.1: Exigències de qualitat pels abocaments d’aigua 

 

 

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

1) Introducció 

El Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 2005 (PSARU 2005), redactat per 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), és un instrument de la planificació hidrològica 
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desenvolupat pel Pla de Sanejament de Catalunya, aprovat pel Govern de la Generalitat al 
novembre de 1995.  

El PSARU 2005 té com a objecte global la millora de l’estat ecològic dels cursos d’aigua, 
mitjançant la definició de solucions de tractament de les aigües residuals a les 
aglomeracions de Catalunya. S’emmarca entre la Directiva 91/271/CEE sobre el 
tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva 2000/60/CE (DMA), per la qual 
s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües. 

2) Línies d’actuació 

Els objectius del PSARU 2005 són conseqüència de l’estudi i anàlisi de l’anterior programa 
PSARU 2002 i es concreten en diferents línies d’actuació: 

- Optimització d’inversions 
- Sanejament del creixement urbà 
- Ordenament d'abocaments industrials 
- Reutilització d'aigües depurades 
- Abocament de sobreeixidors 

3) Mesures d’intervenció 

La relació d'actuacions que acompanya el present PSARU 2005 és la mateixa, en termes 
generals, que l’aprovat a l'any 2002 però amb algunes diferències degudes a l'actualització 
dels llistats on s'han tingut en consideració les dades obtingudes a partir de la recent edició 
del document IMPRESS d'assoliment d'objectius de qualitat de masses d'aigua i risc 
d'incompliment de la Directiva 2000/60/CE, i també a noves consideracions respecte de la 
capacitat de l'Agència d'inversió en casos on no hi té la competència (cas d'urbanitzacions, 
tant residencials com industrials).  

Així, s'han agrupat les actuacions en programades i no programades. 

• Actuacions programades 

En el document PSARU 2005 apareix una llista exhaustiva i concreta d'actuacions en 
sistemes existents exigibles per la Directiva Marc de l'Aigua per a l'any 2015 agrupades en 
dos escenaris (de 2006 a 2008 i de 2009 a 2014). En els sistemes amb població equivalent 
inferior a 2000, i no previstos al primer escenari, el tractament proposat és més exigent que 
l'adequat segons els termes de la directiva 91/271/CE.  

La resta d'actuacions sobre sistemes existents s'ordenen de tal manera que quedin en el 
primer escenari aquelles que siguin d'obligat compliment i afectin la contaminació concreta 
del medi i alguns usos prioritaris. 

En el llistat d’actuacions programades en l’actualització 2010 del PSARU 2005, a l’escenari 
2009-2014, es preveu la construcció d’una Estació Depuradora d’aigües Residuals i dels 
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seus col·lectors al nucli urbà de Salitja (Vilobí d’Onyar), amb un pressupost de 199.900 
euros. 
 

 

Figura 1.2: Actuació prevista per l’ACA en el nucli de Salitja dins l’actualització 2010 del PSARU 2005 

 

• Actuacions no programades o candidates 

Respecte del PSARU 2002, el PSARU 2005 opta per no considerar certes actuacions que 
anaven destinades a resoldre el sanejament de determinades urbanitzacions i activitats 
econòmiques concretes, així com d'altres derivades d'una insuficient intervenció 
administrativa.  

En un primer apartat de l’annex de les actuacions no programades, es fa referència a les 
actuacions que, després d'haver estat preses en consideració, resten com a candidates 
incorporar-se al Programa. Es tracta principalment d'urbanitzacions, que van aparèixer al 
PSARU 2002, i que corresponen a sistemes de sanejament de menys de 2.000 habitants 
equivalents. En un segon apartat, apareix una llista amb actuacions que no són objecte del 
finançament de l'Agència Catalana de l’Aigua per no suposar millores al medi, per tractar-se 
d'activitats econòmiques d'interès particular i en algun cas per ser alternatives a una 
actuació ja programada. 

  

V. Anàlisi de la situació actual 

1) Sistema de clavegueram i sanejament actual 

El nucli de Salitja consta d’una xarxa de sanejament de tipus unitari que serveix la totalitat 
del nucli urbà. La majoria dels diàmetres nominals de les canonades d’aquesta xarxa estan 
compresos entre 0,30 m i 0,20 m. 

L’orografia d’aquest nucli fa que es divideixi la xarxa en dues conques, delimitades a la 
figura 1.1, que disposen del mateix punt d’abocament de les aigües residuals: 
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- Conca Salitja Nord: Té una superfície de 4,19 Ha aproximadament i està formada 
per la zona nord del nucli de Salitja. La xarxa unitària recull les aigües residuals i 
pluvials amb col·lectors de formigó de 200 mm de diàmetre nominal, i les aboca al 
decantador de Salitja. 
 

- Conca Salitja Sud: Està constituïda per la zona sud del nucli de Salitja i recobreix 
una àrea de 7,27 Ha aproximadament. La xarxa unitària recull la totalitat de les 
aigües amb col·lectors de formigó des de 200 a 300 mm de diàmetre nominal i les 
aboca finalment al decantador de Salitja. 

 

 

Figura 1.1: Conques de Salitja (Fonts: ICC, Ajuntament de Vilobí d’Onyar) 

 

Actualment, el nucli de Salitja disposa d’una EBAR (Estació de Bombeig d’Aigües 
Residuals). Aquesta recull les aigües residuals procedents del costat est de la conca Salitja 
Sud i les impulsa fins al col·lector de la conca residual corresponent. La resta de les aigües 
residuals, que representen la major part, són transportades per gravetat fins al decantador.  

Les aigües residuals i pluvials del nucli de Salitja són doncs recollides per una mateixa xarxa 
de clavegueram que les condueix fins al decantador de Salitja, el qual permet retenir els 
sòlids abans que les aigües residuals siguin abocades a la llera. És a dir que un cop les aigües 
residuals han passat pel decantador, són abocades a la riera de Riudevila sense realitzar-se 
cap tipus de tractament previ. Al mapa topogràfic de la figura 1.2 es pot observar on es 
troba situat aquest decantador i per tant el punt d’abocament de les aigües residuals. A la 
figura 1.3 apareix una fotografia d’aquest decantador. 
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Figura 1.2: Punt d’abocament de les aigües residuals a la riera de Riudevila (Fonts: ICC i Ajuntament de Vilobí) 

 

 

Figura 1.3: Decantador de Salitja (Font pròpia) 

 

El fet que les aigües residuals siguin abocades sense cap tipus de tractament a la Riera és 
altament perjudicial degut a la contaminació que això provoca al medi ambient i a la 
conseqüent generació de males olors a la zona circumdant del decantador. A més a més, 
aquesta contaminació resulta perjudicial no només per Salitja i pel propi municipi de Vilobí 
d’Onyar, sinó també per les poblacions aigües avall de la riera de Riudevila, ja que aquesta 
desemboca al riu Onyar.  
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A la figura 1.4 es pot veure una imatge de la riera just en el punt d’abocament de les aigües 
residuals, on es detecta clarament la presència d’aquestes aigües insalubres. La figura 1.5 és 
una ampliació d’una zona on han quedat estancades aquestes aigües.  

 

 

Figura 1.4: Abocament incontrolat de les aigües residuals de Salitja a la riera de Riudevila (Font pròpia) 

 

 

Figura 1.5: Presència d’aigües residuals estancades a la riera de Riudevila. Ampliació. (Font pròpia) 



Annex 1. Antecedents 
 

9 

2) Afeccions al medi 

De manera general, l’abocament directe i incontrolat de les aigües residuals sense 
tractament previ o amb un tractament previ insuficient és un gran problema, ja que es 
contamina el medi greument i pot comportar problemes en la salut pública.  

A continuació es descriuen les principals conseqüències d’aquests tipus d’abocaments: 

• Al medi ambient: eutrofització 

Un riu, un llac o un embassament sofreix eutrofització quan les seves aigües pateixen un 
enriquiment exagerat de nutrients. Això comporta un creixement desmesurat de 
determinades plantes i organismes. Aquests, al morir, es podreixen i omplen l’aigua de 
males olors, donant-li un aspecte malsà i disminuint la seva qualitat. A més, aquest procés 
de putrefacció consumeix progressivament l’oxigen de l’aigua, indispensable per la majoria 
d’éssers vius, provocant la destrucció de l’ecosistema. 

• A la 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. Els metalls pesats posseeixen una gran persistència en l’ambient i el perill més 
important resideix en que petites concentracions s’acumulin progressivament en els 
organismes al llarg de la cadena tròfica, procés que es denomina bioacumulació. Per a 
aquest motiu, es poden trobar concentracions molt altes d’aquests elements en els teixits 
biològics encara que es trobin molt diluïts al medi. Aquests productes són transmesos al 
llarg de la cadena alimentaria, arribant a produir concentracions molt altes. És doncs molt 
important controlar aquests components en zones afectades per afluents industrials. 

• A la salut pública 

Les aigües residuals tenen una importància elevada en la salut pública degut a que un dels 
seus component principals són les excretes humanes, la qual cosa implica que aquestes 
aigües poden transportar nombrosos microorganismes causants de malalties, anomenats 
patògens. Són moltes les malalties transmeses per l’aigua, entre elles destaquen la còlera, la 
disenteria, el tifus, la gastroenteritis, l’hepatitis, etc. Aquestes afeccions estan directament 
relacionades amb la sensibilitat del medi i la importància de l’abocament.  

3) Estat de les masses d’aigua 

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) avalua l’estat actual de les masses d’aigua a tot el 
territori català en el seu document IMPRESS. Per fer-ho, es basa en una sèrie d’indicadors, 
d’entre els quals destaca l’abocament a les lleres de rius com a font de contaminació, on els 
vessaments sense tractar puntuen molt negativament.  

L’objectiu d’aquest document és marcar les línies de treball que cal seguir per a assolir els 
requisits de la DMA (Directiva Marc de l’Aigua). En efecte, aquesta directiva europea 
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pretén aconseguir abans de l’any 2015 un bon estat de les masses d’aigua superficials dels 
estats membres de la comunitat europea, mitjançant el desenvolupament de mesures de 
protecció, millora i regeneració d’aquestes masses. A la figura 1.6 es pot veure que l’estat 
ecològic actual dels rius de Catalunya encara no assoleix aquests nivells de qualitat requerits 
per la DMA. 
 

 

Figura 1.6: Estat de les masses d’aigua a Catalunya i al nucli d’estudi (Font: ACA) 

 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, la riera de Riudevila desemboca al riu Onyar, afluent 
del Ter. La conca hidrogràfica del riu Onyar es situa a la depressió de la Selva (comarques 
del Gironès i la Selva), a l’extrem nord de la Depressió Prelitoral. Aquest riu té una longitud 
de 34 km i s’estén en una àrea d’uns 300 km2. L’Onyar neix al peu del massís de les 
Guilleries. Seguidament creua, entre altres, el municipi de Vilobí d’Onyar i, finalment, 
desemboca al Ter per la dreta a la ciutat de Girona.  

A la zona del projecte, als voltants de la riera de Riudevila, estem en realitat a la capçalera 
del riu Onyar. Aquesta capçalera es comporta de manera natural com un riu temporal, 
assecant-se durant els mesos d’estiu. El riu Onyar presenta també un cabal condicionat al 
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règim de precipitacions, assolint els seus mínims durant els mesos d’estiu. Això últim 
representa un problema, ja que la disminució del cabal durant els mesos d’estiu impedeix la 
dilució de les aigües residuals, produint-se així una disminució de la qualitat físico-química 
de l’aigua en els punts que es troben aigües avall d’aquests abocaments.  

Si observem la figura 1.6, es pot constatar que al voltant de la zona del projecte l’estat mig 
de les masses d’aigua és moderat. En altres paraules, no es compleix l’estat bo que 
requereix com a mínim la DMA. 

 

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

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, en sessió de data 29 de juliol de 2010, va acordar aprovar 
inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM-2010. 

El POUM és un document públic, executiu i obligatori. Les seves determinacions tenen 
caràcter prioritari sobre qualsevol disposició municipal amb un objectiu semblant i la seva 
interpretació no podrà contradir, en cap cas, les instruccions que es derivin de l’actual 
legislació urbanística. 

En aquest document, concretament a l’annex Estudi de la xarxa de sanejament, es realitza una 
avaluació del funcionament de la xarxa de sanejament del municipi, per tal d’estudiar la 
suficiència de les infraestructures existents en l’actualitat i proposar, en cas necessari, les 
mesures d’actuació adients per tal de garantir el correcte funcionament d’aquesta xarxa en 
un futur. En aquest sentit, es determina que hi ha una manca de sanejament de les aigües 
residuals en tot el municipi.  

Les aigües residuals de la capital del municipi, Vilobí d’Onyar, es tracten en una EDAR de 
tipus fangs activats dissenyada per una capacitat de tractament de 619 m3/dia. No obstant, 
aquesta rep actualment un cabal residual de 735 m3/dia i per tant ja és insuficient per 
tractar les aigües residuals de la població. Es proposa per tant la seva ampliació perquè 
tingui una capacitat de tractament de fins a 1562 m3/dia. 

Per altra banda, tant la població de Sant Dalmai com la de Salitja no posseeixen en 
l’actualitat cap tipus de tractament per les seves aigües residuals i aquestes són abocades de 
forma incontrolada a la llera. Ambdues poblacions compten no obstant amb decantadors, 
que permeten retenir els sòlids abans de que les aigües residuals siguin abocades al riu 
Onyar en el cas de Sant Dalmai i a la riera de Riudevila en el cas de Salitja. Es preveu doncs 
en el POUM, tant per Sant Dalmai com per Salitja, la substitució de l’actual decantador per 
una estació depuradora. 
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I. Introducció 

En aquest apartat es realitza un estudi demogràfic del nucli de Salitja, que pertany al 
municipi de Vilobí d’Onyar. Per realitzar aquest estudi poblacional, es descriuen les 
característiques pròpies del nucli, ja que el planejament d’aquest té i tindrà una gran 
influencia en l’evolució de la població.  

En efecte, a l’hora de dimensionar una Estació Depuradora d’Aigües Residuals, és de vital 
importància realitzar una correcta estimació de la població prevista per l’any horitzó, que 
per una EDAR s’estima en 25 anys. Així doncs, en el cas que aquí ens ocupa, l’any horitzó 
d’aquest projecte és l’any 2037. 

Un cop determinada la població prevista en l’any citat, i juntament amb els paràmetres 
establerts al tercer annex, Cabals i Qualitat, es podrà procedir al dimensionament de l’estació 
depuradora proposada. 

 

II. Context històric  

Els orígens del terme municipal de Vilobí d’Onyar es remunten a l’època romana, degut a la 
seva proximitat amb la Via Augusta, una important via romana de comunicació que unia la 
península d'Hispània amb Roma.  

El poble de Salitja es troba a la riba esquerra del riu Onyar i a recés del volcà de la Crosa. 
La data més antiga en què es documenta Salitja és a l'any 1019, amb la forma Seliga i, 
posteriorment, Saligia. Com a edifici singular, hi trobem l’església parroquial de Santa Maria 
que és una reconstrucció del segle XVIII, ja que es va aixecar sobre l'antiga església del 
poble, del segle XIII.  

 

III. Població actual i caracterització 

1) Població de Vilobí d’Onyar 

La població total aproximada del municipi de Vilobí d’Onyar era de 3000 habitants a l’any 
2011, dels quals gairebé 2200, és a dir un 73 %, vivien al nucli de Vilobí d’Onyar. La 
densitat de població del municipi és de 92,95 hab/km2, valor situat molt per sota de la 
mitjana de la comarca de la Selva (137,41 hab/km2) i també de Catalunya (233 hab/km2).  

La població es concentra majoritàriament en els nuclis de població, és a dir Vilobí, Salitja, 
Sant Dalmai, la urbanització de Can Tarré, el veïnat de Can Bells i el de la Sarreda. Certa 
part de la població viu fora dels nuclis urbans, en cases distribuïdes en l’entorn agrícola dels 



Annex 2. Estudi Demogràfic 
 

2 

pobles i, de manera menys important, una altra part de la població resideix a l’entorn del 
barri de l’aeroport.  

La població s’agrupa en diferents sectors com són: l’agricultura (que representa un  8,1%), 
la indústria (amb un 27,0%), la construcció (11,3%) i els serveis (amb un 53,5%). Pel que fa 
a l'estructura per edats, el 17,9 % de la població censada té menys de 15 anys, el 66,5 % 
entre 15 i 65 anys i el 15,6 % més de 65 anys. Aquestes dades s’han obtingut a través de 
l’IDESCAT. 

2) Població de Salitja 

Actualment, segons fonts del Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT), Salitja té una 
població de 303 habitants. No obstant, com ja s’ha comentat a la introducció, a l’hora de 
fer el dimensionament de la seva depuradora cal treballar amb la població futura del nucli, a 
un horitzó de 25 anys.  

És doncs necessari realitzar una predicció de com evolucionarà la seva població. Per a això, 
s’aplicarà un creixement continu estimat de la població en base a la fórmula següent, on n 

és el nombre d’anys que passen (en el nostre cas 25) i g el creixement continu esperat de 
Salitja: 

������� = ������	 · �1 + ��
� 

 

IV. Prognosi de població 

1) Població fixa i estacional 

L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) de Vilobí d’Onyar, Salitja i Sant Dalmai (Juliol 2010) estima que en el conjunt de 
tot el municipi de Vilobí d’Onyar, tot i que no es disposa de dades concretes, només un 
petit percentatge dels habitatges són destinats a segones residències. Aquests habitatges es 
concentrarien a més a la urbanització de Can Tarré i al veïnat de Can Bells, la qual cosa 
implica que els habitatges de Salitja es poden considerar de residència habitual. 

Per altra banda, aquest mateix estudi afirma que la població flotant de Vilobí d’Onyar, és a 
dir la població que resideix un temps en el municipi i que no està empadronada, com són 
els turistes, els estudiants o els treballadors temporals per exemple, es pot considerar 
insignificant respecte la població fixa.  

2) Prognosi de població 

Per fer aquesta prognosi de la població, és necessari conèixer el creixement del nucli urbà 
de Salitja. Per a això, ens basarem en l’estudi de l’evolució històrica de la població del 
municipi de Vilobí d’Onyar.  
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Segons el fogatjament de 1553, la població de Vilobí d'Onyar era de 111 focs distribuïts 
d'aquesta manera: 59 a Vilobí, 27 a Salitja i 25 a Sant Dalmai. En el cens de 1787, els 
habitants declarats no arribaven al miler en tot el municipi.   

La població de Vilobí es va començar a incrementar notablement als inicis del segle XIX, 
arribant als 1367 habitants al 1860. No obstant, a l’any 1900 la població disminuí als 1103 
habitants, però seguidament va augmentar fins als 1765 habitants en tant sols 30 anys.  

Aquest sostingut creixement demogràfic va continuar fins als inicis dels anys 1950, moment 
en què la tendència es va veure invertida. Aquesta pèrdua de població va ser deguda 
principalment a un èxode rural molt important. Part de la població, majoritàriament jove, 
va marxar del poble per buscar altres llocs amb millors perspectives laborals i millors 
oportunitats. Efectivament, en dues dècades, la població es va reduir fins a arribar a tenir 
només 1564 habitants al 1970.   

Aquesta tendència de decreixement de la població es va mantenir fins a finals dels anys 60, 
moment en el qual es va iniciar la construcció de l’Aeroport de Girona Costa Brava. A 
partir de la dècada de 1970, gràcies a la presència d’aquesta infraestructura, així com la 
presència cada cop més nombrosa d’immigració, es va reiniciar un cert increment de la 
població que ha perdurat fins al moment actual. En els recomptes de 1975 i 1981, el 
municipi de Vilobí comptava amb 1646 i 1810 habitants respectivament, tendència que ha 
continuat, encara que de forma més moderada, durant els darrers anys. Així doncs, la 
població al 1991 era de 2083 habitants, a l’any 2001 de 2239 i a l’any 2005 de 2664. 

Per realitzar la prognosi de població de Salitja, ens centrarem en la evolució demogràfica de 
Vilobí d’Onyar durant els últims anys. Aquesta evolució, des de 1998 fins a 2011, apareix a 
la taula 1.1. Per veure-la amb més claredat, s’han representat aquestes dades a la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1: Evolució de la població a Vilobí d’Onyar des de 1998 fins a l’actualitat 
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Municipi de Vilobí d'Onyar 

Any Població (hab) Creixement (%) 

1998 2153 -  
1999 2182 1,35 
2000 2223 1,88 
2001 2239 0,72 
2002 2328 3,97 
2003 2430 4,38 
2004 2504 3,05 
2005 2664 6,39 
2006 2718 2,03 
2007 2756 1,40 
2008 2862 3,85 
2009 2956 3,28 
2010 3032 2,57 
2011 3031 -0,03 

 

Taula 2.1: Evolució de la població a Vilobí d’Onyar (IDESCAT) 

 

En la figura 2.1 s’observa clarament que en els últims 14 anys, és a dir entre 1998 i 2011, hi 
ha hagut un creixement continuat de la població fixa en el municipi de Vilobí d’Onyar. Les 
dades de la taula 2.1 mostren un creixement mig anual del 2,68 %, amb un valor màxim de 
6,39 % al 2005 i un valor mínim de -0,03 % al 2011.  

En el moment de determinar l’evolució de la població en els propers 25 anys, aplicarem 
durant els càlculs un creixement esperat del 2,68 %, valor que correspon amb el creixement 
mig anual dels últims anys. No obstant, com durant l’últim any la població de Salitja no 
només no ha incrementat, sinó que s’ha reduït lleugerament, es podria pensar que seria més 
oportú utilitzar un percentatge de creixement poblacional lleugerament inferior a aquest 
2,68 %. Tot i així, pels motius que s’expliquen a continuació, opinem que és important 
mantenir aquest percentatge i no utilitzar-ne un d’inferior, ja que creiem que es tracta d’un 
esdeveniment puntual.  

Així doncs, d’una banda, la privilegiada situació del municipi de Vilobí a les proximitats de 
l’àrea metropolitana de Girona, situada a una distància de només 15 km per carretera, fa 
previsible que aquest creixement segueixi sent sostingut en el present i futur immediat per 
la gent que surti de la ciutat tot buscant zones tranquil·les no molt allunyades de la capital 
per ser utilitzades com a ciutat dormitori. Així doncs, Vilobí d’Onyar és un municipi on 
encara es pot gaudir d’un context rural i paisatgísticament molt conservat. A més, un segon 
incentiu de creixement de la població és el fet que els costos dels habitatges són clarament 
inferiors que a la capital de la província, Girona. 

Per altra banda, s’ha de tenir també en compte el planejament urbanístic de Salitja. Degut a 
la falta de terreny edificable en el poble de Salitja, la gent jove es veu impossibilitada a 
trobar un habitatge a preu assequible i en conseqüència es veu obligada a traslladar-se a 
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altres llocs en contra de la seva voluntat, la qual cosa explicaria majoritàriament aquest 
decrement poblacional recent. A l’any 2010, l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, responent a 
les demandes de la població, va proposar resoldre el tema plantejat mitjançant la creació 
d’un sector urbanitzable delimitat a l’est del nucli de Salitja, amb una superfície total de 
24.359 m2.  

Aquest sector de desenvolupament residencial possibilitaria la construcció de trenta-set 
habitatges i la creació de nous equipaments. Si es considera una ocupació de 3 habitants per 
habitatge, hi haurà per tant un augment de la població de 111 habitants. A la figura 2.2 es 
pot veure amb claredat l’emplaçament d’aquest nou sector urbanitzable. 

 

 

Figura 2.2: Planejament urbanístic de Salitja (Font: POUM de Vilobí d’Onyar, any 2010) 

 

La població futura de Salitja, pel dimensionament de l’estació depuradora, es calcula doncs 
a partir de l’equació següent i amb un creixement esperat del 2,68 %:  

������� = ������	 · �1 + ��
� = 303 · �1,0268��� = 587	ℎ�� 

 

La planta de tractament d’aigües residuals de Salitja es dissenya doncs per una població 
horitzó de 587 habitants equivalents. 
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I. Introducció 

Per al correcte dimensionament d’una estació depuradora, és necessari conèixer els 
paràmetres que caracteritzen les aigües residuals que arriben a la planta: els seu cabal i la 
seva càrrega contaminant. La manera òptima de conèixer aquests paràmetres és a través de 
campanyes d’aforament de cabals representatius i la determinació de les concentracions 
dels diferents contaminants presents mitjançant assajos normalitzats.  

Donat el caràcter d’aquest projecte, no ha estat possible realitzar assajos per determinar els 
cabals o les concentracions actuals dels contaminants. Degut a això, en el present annex es 
fa una estimació d’aquests paràmetres a partir de l’estudi de les característiques pròpies del 
nucli de Salitja i de dades bibliogràfiques.  

 

II. Cabals de disseny 

1) Terminologia 

Per tal d’aclarir la terminologia emprada en el present projecte, tot seguit es dóna la 
definició dels diferents conceptes que s’utilitzen al llarg del mateix. Així doncs, es 
defineixen els següents tipus de cabals: 

• Cabal mig diari de disseny (QMD) 

És el cabal mig diari d'aigües residuals (urbanes més industrials) que circula pels col·lectors 
existents i que es tracta a la planta depuradora, en temps sec. S'expressa en m3/d. 

• Cabal mig horari de disseny (QMH) 

És el cabal mig horari d'aigües residuals (urbanes més industrials) que circula pels 
col·lectors existents i que es tracta a la planta depuradora. Es calcula a partir del cabal mig 
diari de disseny, és a dir que és igual al cabal mig diari dividit entre les hores del dia: 
QMD/24. S'expressa en m3/h. 

• Cabal punta horari de disseny (QPH) 

És el màxim cabal que, en un determinat moment, s'estima que pot entrar a la planta 
depuradora. Es calcula multiplicant el cabal mig horari de disseny QMH pel factor punta 
obtingut a partir de la següent fórmula (Batanero, 1994): 
 

�� = 1,15 + 2,575

���  
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• Cabal mínim horari de disseny (QMINH) 

És el cabal mínim que s’estima que pot entrar a la planta depuradora. Es determina a partir 
del cabal mig horari de disseny QMH multiplicant-lo per un factor mínim de 0,5. S’expressa 
en m3/h. 

• Cabal de dilució (QD) 

És el cabal que pot entrar a la planta depuradora en temps de precipitacions i un cop passat 
el sobreeixidor d'emergència situat a la seva capçalera. Aquest cabal rebrà també alguna 
mena de tractament.  

Es calcula com a 10 vegades el QMH en els trams de gravetat i s'expressa en m3/h. Aquest 
criteri d’elecció de factor igual a 10 s’ha fet seguint les recomanacions de J. García Serrano i 
A. Corzo Hernández (2008). En efecte, amb aquest factor de dilució, l’aigua residual es 
troba tant diluïda que la concentració dels contaminants és similar a la que hi hauria en una 
aigua tractada. 

• Dotació d’abastament  

A falta d’informació més detallada degut a la manca d’estudis, per realitzar el 
dimensionament de l’estació depuradora ens hem basat en les dades facilitades en el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) redactat per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar 
al 2010. En aquest document, es considera com a dotació de consum domèstic un valor 
mig de 200 litres/hab·dia.  

2) Cabals de disseny 

Actualment, no hi ha cap activitat industrial a la zona d’estudi segons fonts de 
l’Ajuntament. En quant a explotacions ramaderes, Salitja compte amb un total de cinc 
granges, no obstant totes tracten de forma autònoma les seves aigües residuals. Degut a 
això, considerem que les aigües residuals de Salitja es limiten a les de tipus urbà o domèstic. 
Pel càlcul dels cabals d’entrada a la planta, utilitzem doncs només els paràmetres base 
següents: 

- La població de disseny, és a dir a l’any horitzó, determinada a l’Annex 2 titulat 
Estudi Demogràfic. 

- La dotació d’abastament, estimada en 200 litres/hab·dia. Com no s’espera un canvi 
d’hàbits en la població en un futur, es manté la dotació actual per la població de 
l’any horitzó. 

Recordem que no s’ha realitzat cap tipus de diferenciació entre la població estacional i la 
permanent ja que la població del municipi és bàsicament fixa.  

Per altra banda, durant els càlculs dels cabals de disseny, considerem que arribarà a l’estació 
depuradora només un 80 % del cabal d’abastament. En efecte, abans d’assimilar el cabal 
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d’aigües residuals al consum d’aigua, s’ha de descomptar un percentatge que representa la 
part d’aigua utilitzada per al rec o que sofreix pèrdues per infiltració, fuites, etc. 

Així doncs, obtenim el cabal mig diari de disseny com segueix: 

��� 	��� ���� � = �������ó	��	����� !	"ℎ��$ × &�'���ó ( ��
ℎ�� · ���* × 0,80 

��� 	= -., -/	 ��� ���� � 

 

El cabal mig diari de disseny per la nostra planta depuradora és doncs, arrodonint a l’alça, 
de 94 m3/dia. Aquesta dada servirà posteriorment a l’hora d’escollir l’alternativa de 
tractament més adequada, ja que els diferents tipus de tractament existents tenen un rang 
òptim d’utilització que sovint ve definit per la població a la que donaran servei. 

Coneixent el cabal mig diari de disseny, es pot determinar el cabal mig horari de disseny: 

�� 	= ��� 24� = ., -1	 ��� ℎ� � 

A partir del cabal mig horari, es pot calcular el factor punta i per conseqüent el cabal punta 
horari de disseny QPH: 

�2 	= �� × �� = �� × (1,15 + 2,575

��� * 

�2 	= 11, 33	 ��� ℎ� � 

Finalment, calculem el cabal mínim horari de disseny QMINH i el cabal de dilució QD: 

��45 	= 0,5 × �� = 1, -3	 ��� ℎ� � 

�� 	= 10 × �� = .-, 16	 ��� ℎ� � 

3) Resum de resultats 

Els valors dels cabals més representatius pel dimensionament de la planta de depuració 
proposada, situada a Salitja, es troben recollits a la taula 3.1. Recordem que són valors que 
corresponen a l’any horitzó, és a dir l’any 2037. 
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Valor del Cabal 

Cabal mig diari (m3/dia) 94 

Cabal mig horari (m3/h) 3,91 

Cabal punta horari (m3/h) 11,66 

Cabal mínim horari (m3/h) 1,96 

Cabal de dilució (m3/h) 39,14 
 

Taula 3.1: Cabals afluents a l’’EDAR del nucli de Salitja  

 

III. Càrregues contaminants 

1) Terminologia 

Per tal d’aclarir els conceptes que s’utilitzaran al llarg del projecte, es pot veure a 
continuació un recull dels termes emprats juntament amb la seva definició. Així doncs, 
tenim els següents tipus de càrregues contaminants: 

• pH 

És un índex de la mesura d’acidesa o alcalinitat d’una solució. Per a les dissolucions, el pH 
mesura la concentració de ions hidroni H3O

+. Si les aigües residuals urbanes no contenen 
abocaments industrials sense pretractar, el seu pH oscil·la entre 6,5 i 8,5, valors on els 
processos de depuració no plantegen problemes. 

• Sòlids Totals (ST), Matèria en Suspensió (MES) i Matèria Dissolta (MD) 

És la fracció en pes de matèria que resta com a residu de l’evaporació a 103-108 ºC d'una 
aigua residual durant un mínim de 24 hores. Els sòlids totals es poden classificar en dues 
fraccions: els Sòlids Suspesos (SS) o Matèria en Suspensió (MES) i els Sòlids Filtrables (SF) 
o Matèria Dissolta (MD). 

La Matèria en Suspensió o MES és la fracció en pes de sòlids totals que resten retinguts en 
fer passar l’aigua residual a través d’un filtre, generalment de fibra de vidre, de pas 
aproximat de 0,2 µm o inferior. La matèria que passa pel filtre es denomina Matèria 
Dissolta (MD) i està constituïda per molècules i partícules de mida inferior a la mida 
efectiva del porus del filtre.  

La Matèria en Suspensió (MES) es pot dividir en dues fraccions: els sòlids sedimentables 
(Ssed) i els sòlids no sedimentables. Els sòlids sedimentables es defineixen com aquells que 
es dipositen en el fons d’un got cònic, anomenat con Imhoff, després d’un període de 60 
minuts. 

Tant la MES com la MD, és a dir el conjunt de ST, es poden classificar en dues fraccions: la 
matèria orgànica o volàtil (anomenada també Sòlids Volàtils) i la matèria inorgànica o 
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mineral (cendres). Per distingir ambdues fraccions, s’ha de posar la mostra ja secada 
prèviament a 103-108ºC en una mufla a 550ºC durant una hora. Els sòlids que es queden 
representen la matèria inorgànica i el pes perdut durant el procés representa els sòlids 
volàtils (SV). 

• Demanda bioquímica d’Oxigen (DBO5) 

Aquest paràmetre defineix la contaminació orgànica de les aigües residuals i es determina a 
partir del consum d'oxigen d'una mostra mantinguda a 20 ºC i en absoluta obscuritat 
durant un període d’incubació de 5 dies. El resultat s’expressa en mg O2/L. 

• Demanda Química d’Oxigen (DQO) 

La DQO d’un aigua és un paràmetre de qualitat que representa la quantitat d’oxigen 
equivalent a la d’oxidant químic necessari per convertir la matèria orgànica continguda a 
l’aigua residual en CO2, H2O i NH3. El resultat d’aquest assaig d’oxidació per via química 
s’expressa també en mg O2/L. 

• Nitrogen Total Kjeldahl (NTK) 

Defineix el nitrogen amoniacal potencial d’un aigua. Inclou el nitrogen en forma d’ió amoni 
i el nitrogen orgànic que pot transformar-se en ió amoni. És un paràmetre important a les 
EDAR ja que mesura el nitrogen capaç de ser nitrificat a nitrits i nitrats i, posteriorment i 
en el seu cas, desnitrificat a nitrogen gasós. No inclou, per tant, els nitrats ni els nitrits. 

• Fòsfor (P) 

Aquest element es troba en les aigües en forma de fosfats o polifosfats. És important el seu 
coneixement ja que és un nutrient limitant habitualment i és un element decisiu en 
l’eutrofització de les masses d’aigües superficials. 
 

2) Càrregues contaminants de disseny 

En aquest apartat es defineixen les dades de contaminació de les aigües afluents de la futura 
planta de tractament de Salitja. Com ja s’ha mencionat anteriorment, per a la realització 
d’aquest projecte no es disposa dels mitjans necessaris per analitzar les característiques de 
les aigües de rebuig i tampoc es disposa de dades per part de l’Ajuntament.  

Degut a això, per determinar els valors de les càrregues contaminants s’haurà de fer una 
estimació a partir de dades teòriques, és a dir valors estàndards i habituals en la planificació 
d’estacions depuradores, i de dades pràctiques, en aquest cas els valors que corresponen a 
l’actual EDAR en funcionament a Vilobí d’Onyar.  

Com a dades teòriques, s’ha utilitzat la velocitat d’emissió màssica unitària (VEMU) en 
petits municipis de Catalunya (García J. i Corzo A., 1995), ja que les aigües afluents de 
Salitja provenen en la seva totalitat de zona urbana sense usos industrials. Un cop fixades 
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aquestes velocitats d’emissió màssica unitàries, i coneixent la dotació d’aigua residual, les 
concentracions dels diferents contaminants es determinen amb la fórmula següent: 

7 = 89:; · 1000& · 0,8  

Sent, 

7 la concentració de contaminant en mg/l 

89:; la velocitat d’emissió màssica unitària, en g/hab·dia 

& la dotació d’abastament, en l/hab·dia 
 

A la taula 3.2 apareixen ambdós valors teòrics, les velocitats d’emissió màssica unitàries i les 
concentracions per cadascun dels diferents contaminants. 

 

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

DBO5 250 40 

DQO 531,25 85 

MES 187,5 30 

Fòsfor Total 10,625 1,7 

Nitrogen Total 46,875 7,5 
 

Taula 3.2: Càrregues de contaminació teòriques 

 

Com a dades pràctiques, s’ha extret de la pàgina web de la Agència Catalana de l’Aigua la 
qualitat de l’afluent de disseny a la EDAR del nucli de Vilobí d’Onyar. A la taula 3.3 
apareixen agrupades ambdues dades, les dades teòriques de la taula 3.2 anterior i les dades 
pràctiques de la depuradora de Vilobí d’Onyar.  

 

Concentració (mg/l) 

Paràmetre Dades teòriques EDAR Vilobí 

DBO5 250 350 

DQO 531,25 800 

MES 187,5 300 

Fòsfor Total 10,625 35 

Nitrogen Total 46,875 65 
 

Taula 3.3: Càrregues de contaminació teòriques i pràctiques 
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Per proximitat, seria lògicament més adient utilitzar unes dades de disseny similars a les de 
l’EDAR de Vilobí. No obstant, si comparem entre elles les dades recollides a la taula 3.3 
podem veure que els valors són molt diferents. En efecte, a Vilobí es tracten aigües tant 
urbanes com industrials, i per tant les càrregues de contaminació són molt més altes i no 
s’adeqüen al cas de Salitja.   

En conseqüència, utilitzarem com a càrregues contaminants de disseny per la planta de 
tractament de Salitja els valors teòrics dels petits municipis de Catalunya. Els valors finals 
de disseny, arrodonits a l’alça, es troben a la taula 3.4.  

 

Paràmetre Concentració (mg/l) 

DBO5 250 

DQO 532 

MES 188 

Fòsfor Total 11 

Nitrogen Total 47 
 

Taula 3.4: Càrregues contaminants de disseny de l’EDAR de Salitja 

 

IV. Qualitat de l’aigua tractada 

Pels petits municipis de menys de 2000 habitants, com és el nostre cas, la Directiva 
Europea 91/271/CEE no estableix uns límits numèrics de concentracions o percentatges 
de reducció, sinó que simplement afirma que s’ha de realitzar un tractament adequat, que és 
aquell que després de l’abocament permeti respectar els objectius de qualitat del medi 
receptor. La resta de municipis en canvi deuen complir amb uns requisits especificats. 

A falta d’objectius específics, aplicarem els mateixos requisits de qualitat a l’aigua tractada 
que els exigits a la resta de municipis. Aquests estan recollits a la taula 3.5 següent.  

 

Paràmetre Concentració (mg/l) % mínim de reducció 

DBO5 25 70 - 90 

DQO 125 40 

MES 30 90 

Fòsfor Total 2 80 

Nitrogen Total 15 70 - 80 
 

Taula 3.5: Qualitat de l’efluent segons la Directiva 91/271/CEE 
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I. Introducció 

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

de l’estació depuradora d’aigües residuals de Salitja i dels col·lectors que l’abasteixen.  

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

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

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

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

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

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

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

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

descarregar tota la informació necessària.  

 

I. Plànols topogràfics 

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

Salitja, situada al municipi de Vilobí d’Onyar, pertanyent a la comarca de la Selva.  

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

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

del Institut Cartogràfic de Catalunya en format CAD. 

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

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

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

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

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

zona així com el replanteig de les bases. 

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

d’aigua natural, la riera de Riudevila, i un terreny amb pendents extremadament suaus que 

són ideals per a l’explotació agrària. 

A continuació s’adjunta el plànol topogràfic obtingut a partir de la base topogràfica del 

Institut Cartogràfic de Catalunya i que correspon al Plànol nº3, titulat “Topografia”. 
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I. Introducció 

En el present annex es pretén descriure les característiques geològiques i geotècniques dels 
terrenys a on es preveu implantar els col·lectors així com de la parcel·la que ocuparà la 
futura estació depuradora d’aigües residuals del nucli urbà de Salitja, mencionant totes 
aquelles recomanacions que a efectes de disseny i construcció s’hauran de tenir presents. 

No obstant, cal destacar que donat que el projecte forma part d’un treball de fi de carrera, 
no es disposen dels medis ni de les capacitats econòmiques suficients per a dur a terme un 
exhaustiu reconeixement geològic i geotècnic del sòl a la zona on es durà a terme el 
projecte. És per això que, per poder conèixer els materials geològics que conformen el 
terreny, s’ha realitzat un recull d’estudis publicats per grups d’investigació i s’han consultat 
diversos plànols del Institut Geològic de Catalunya (IGC).  

 

II. Estructura geològica general 

El terme municipal de Vilobí d’Onyar pertany a la comarca de la Selva que, juntament amb 
la comarca del Gironès, forma part de la Depressió de la Selva. Aquesta es manté a una 
altitud de 100 a 200 m.s.n.m. i inclou dues conques hidrogràfiques, Onyar i Santa Coloma.  

1) Context geomorfològic 

La Depressió de la Selva integra un sistema de zones enfonsades que es troben a l’extrem 
nord de la depressió Prelitoral Catalana i que s’estenen des del nord-est de la fossa 
tectònica del Vallès fins a l’extrem sud de la serralada Transversal. En conjunt conformen 
una petita depressió que queda encaixada entre les serralades litoral i prelitoral dels 
Catalànids.  

Així, es pot veure a la figura 5.1 com la Depressió de la Selva limita a l’oest amb el massís 
de les Guilleries, al sud-oest amb el llindar de Maçanet, que la separa de la fossa del Vallès, 
al sud i al sud-est amb la serralada de la Selva Marítima i a l’est amb el massís de les 
Gavarres.  

L’enfonsament es va produir com a conseqüència de la tectònica distensiva que afecta el 
marge occidental de la Mediterrània des de començaments del Neogen, i que ha donat lloc 
a un seguit de fosses tectòniques que s’estenen des del mar del Nord fins a la costa 
mediterrània meridional de la Península Ibèrica. 
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Figura 5.1: Grans unitats de relleu de les terres gironines (Font: Pujadas, M. et ál.) 

2) Context litològic  

La Depressió de la Selva constitueix, com s’ha pogut veure a l’apartat anterior, una unitat 
tancada i ben definida des d’un punt de vista morfològic i geogràfic. No obstant, també es 
dona aquest cas des d’un punt de vista litològic. Així doncs, tot i que en la plana selvatana 
afloren un ampli espectre de materials, es podria dir a grans trets que es tracta d’una 
depressió del basament paleozoic reblerta de materials neògens.  

En efecte, tant el sòcol de la fossa com els massissos que l’envolten estan formats per 
roques del Paleozoic (plutòniques i hipabissals) i, en menor proporció, metasediments. La 
fossa pròpiament dita està reblerta de sediments detrítics neògens i quaternaris aportats 
pels cursos fluviotorrencials provinents dels massissos que l’encerclen.  

Finalment, en els marges de la depressió es poden trobar diversos afloraments puntuals de 
roques volcàniques (basanites i basalts alcalins), degut a què es van produir importants 
manifestacions volcàniques, sobretot durant el Neogen, lligades a la tectònica distensiva 
abans esmentada. 
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III. Estructura geològica de la zona del projecte 

1) Context geomorfològic 

Referent al relleu i a la morfologia del territori, dins l’àmbit municipal de Vilobí d’Onyar, la 
zona es caracteritza bàsicament per l’absència d’un relleu important, degut a la composició 
litològica, amb materials tous o molt meteoritzats, que provoquen que les elevacions no 
siguin gaire importants, donant origen a formes arrodonides i suaus. La cota del municipi 
es situa entorn dels 150 metres d’altitud; els punts més alts són l’edifici volcànic de la Crosa 
de Sant Dalmai i el Turó de Sant Llop, on s’assoleixen els 233 m.s.n.m. 

Un altre factor important a destacar és que el riu Onyar travessa el municipi, originant una 
plana al·luvial extensa i ocupada per conreus gràcies a l’acumulació de materials al·luvials. 
Aquesta plana s’eixampla al sector oriental.  

2) Context litològic 

Si ens centrem en l’entorn del terme municipal de Vilobí d’Onyar, es pot dir d’aquest que 
és un territori relativament heterogeni amb materials que van des del Paleozoic fins a 
materials molt moderns del Quaternari, passant per materials del Neogen que són els que 
tenen més representativitat.   

• Materials del Paleozoic (Període Carbonífer-Permià) 
 

o Granodiorites 
o Marbres massius i marbres bandejats 
o Esquist, paragneis amb intercalacions de quarsites, amfibolites i materials 

granititzats.   
 

• Materials del Neogen 
 

o Llims i sorres arcòsiques de colors clars amb nivells prims de sorres argiloses, 
argiles i conglomerats. El municipi està format majoritàriament per aquests 
materials, que conformen el rebliment de la Depressió de la Selva. 
 

• Materials del Quaternari 
 

o Acumulacions de piroclastes. Constitueixen el con volcànic de la Crosa, que 
correspon a una de les àrees més rellevants pels seus valors naturals dins el 
municipi. 
 

En l’àmbit dels cursos fluvials del riu Onyar i del riu Bagastrà, trobem: 
 

o Graves, sorres, llims i lutites. Representen els sediments més moderns. Es troben a 
la llera actual, a la plana d'inundació ordinària i a la terrassa més baixa, entre 0 i 2 
metres per damunt del nivell del riu.  

o Llims arenosos de color ocre i gris amb còdols dispersos. Se situen entre 9 i 12 
metres respecte de la cota del riu. 
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Figura 5.2: Mapa geològic de la zona de Salitja. Escala 1/28.000. (Font: Institut Geològic de Catalunya) 

 

Qvpc 

Qtd 

NPlac 

NPlac 

NPlac 

Qtd 

Ggd 

Ggd 

mm_ÇOrc 1 

mr_ÇOrp 1 

Qt 1 

Qt 1 



Annex 5. Geologia i Geotècnia 

5 

Si ens centrem en canvi en la zona més propera al nucli urbà de Salitja, que és la nostra 
zona d’estudi, es pot veure clarament al mapa de la figura 5.2 com predominen els dos 
materials següents: 

- Llims i sorres arcòsiques amb nivells d’argiles i conglomerats. Són materials del 
Pliocè, que és la segona època del període Neogen.  

- Lutites i graves. S’interpreten com a terrasses fluvials degradades. Pertanyen al 
Plistocè superior i a l’Holocè, que són els períodes del Quaternari.  

Al nord de la zona d’estudi, apareix una gran àrea de piroclasts directament lligada a la 
presència del volcà de la Crosa de Sant Dalmai, que és de tipus explosiu. Aquest volcà, 
degut al fet que és un dels dos volcans de la Depressió de la Selva més ben conservats, està 
catalogat com un espai d’interès geològic (codi 356).  

 

IV. Treball de camp a la zona de projecte 

1) Estructura geològica 

• Nivell superficial 

Tota la parcel·la de l’estació depuradora és ocupada per cultius agrícoles. A les zones on no 
hi ha aquesta coberta vegetal, es poden observar materials al·luvials, llims i argiles fins als 
40 cm de profunditat aproximadament. 

- Litologia: Formació superficial de caràcter antròpic. 
- Classificació: Terra vegetal. 
- Compacitat: Poc compacte, no consolidat, gran assentament. 

 

 

Figura 5.3: Nivell superficial (Font pròpia) 



Annex 5. Geologia i Geotècnia 

6 

• Nivell de llims i sorres 

La capa inferior a l’anterior està formada per alternança de materials arcòsics i argiles.  

- Litologia: Sorres arcòsiques i argiles. 
- Compacitat: Compacitat mitja a baixa. 

 

 

Figura 5.4: Fotografia del sòl de la zona d’estudi 

 

 

Figura 5.5: Fotografia del sòl proper a la zona d’estudi 

2) Excavabilitat 

Després del treball de camp a la zona de la parcel·la, es pot afirmar que es podrà treballar 
amb retroexcavadora convencional ja que les diferents capes observades no presenten cap 
problema d’excavabilitat. 
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3) Geometria dels talussos 

La geometria dels talussos més adient per al condicionament de la parcel·la, és la geometria 
3H/2V. Aquest pendent proporciona una bona estabilitat i facilita les tasques de 
revegetació. 

Per als càlculs de les empentes del terreny sobre estructures de contenció de terres, podran 
aplicar-se els següents paràmetres: 

- Cohesió (c’): 2,0 t/m2 
- Angle de fregament intern(Ф’): 35º 
- Pes específic aparent (γ): 2,1 t/m2 

 

V. Hidrologia 

1) Introducció 

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. 

La DMA defineix les masses d'aigua com a unitats de gestió sobre les que es realitzarà el 
programa de mesures per tal d'assolir els objectius marcats per la Directiva. 

2) Masses d’aigua 

En relació a les aigües subterrànies, Salitja queda definida dins de la massa d’aigua de la 
Selva, una de les 53 masses d’aigua subterrànies identificades a Catalunya.  

Aquesta massa limita al nord amb la Serralada Transversal i el riu Ter, a l’oest amb la 
serralada Prelitoral, al sud amb la serralada Litoral i a l’est amb el massís de les Gavarres. A 
la figura 5.6 es pot veure amb més detall la seva situació geogràfica. 

La massa d’aigua de la Selva conté gran varietat d’aqüífers diferents. Trobem materials 
metamòrfics i granítics d’edat paleozoica, materials detrítics neògens i al·luvials quaternaris. 
A continuació es detallen les seves característiques principals: 

- Extensió total: 291 km2 
- Tipologia litològica dominant: Detrític (no al·luvial) 
- Altres tipologies litològiques: Al·luvial, Granit i Paleozoic 
- Característiques hidràuliques dominants: Aqüífers lliures i confinats amb predomini 

dels lliures 
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Concretament, l’aqüífer situat al subsòl del municipi de Vilobí d’Onyar, i doncs de Salitja, 
s’anomena Aqüífer al·luvial de l’Onyar. És un aqüífer quaternari format per materials al·luvials 
i caracteritzat per tenir diferents nivells de graves i sorres. Es tracta d’un aqüífer lliure que 
predomina a la plana i on els pous que se n’abasten són de poca profunditat.  
 

 

Figura 5.6: Situació geogràfica de la massa d’aigua (Font: Pàgina web de la ACA) 

3) 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. 

No obstant, alguns sondejos realitzats al terme municipal de Vilobí d’Onyar indiquen que el 
nivell freàtic es situa a una profunditat respecte al terra que oscil·la entre 1,38 fins a 7,38 
metres. 
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VI. Risc sísmic 

S’han analitzat globalment les característiques sísmiques de la zona, seguint la “Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02)”, aprovada pel 
Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre (BOE nº244 de l’11 octubre de 2002). 

A la figura 5.7 s’observa el mapa de zones sísmiques de Catalunya, realitzat per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya. Aquest mapa està referit a un sòl de tipus mitjà que, segons la 
classificació geotècnica utilitzada, correspon a un sòl de tipus A (roques compactes) i es 
troba a 45% dels municipis. 

  

 

Figura 5.7: Mapa sísmic de Catalunya (Font: ICC) 

 

No obstant, cada tipus de sòl té una resposta particular en front del fenomen sísmic. En 
efecte, els sòls tous, semi-compactats o no cohesionats amplifiquen el moviment sísmic. 
Basant-se en el mapa anterior i tenint en compte la classificació geotècnica de cadascun dels 
944 municipis de Catalunya, es pot elaborar un nou mapa sísmic. Aquest mapa, que apareix 
a la figura 5.8, és més representatiu dels riscos en front a activitats sísmiques ja que té en 
compte l’efecte del sòl existent (tou o dur) en cada punt. 
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Tal i com es veu en el mapa, el municipi de Vilobí d’Onyar es troba en la zona VII 
d’intensitat, amb un risc mitjà. Aleshores cal fer un estudi més intensiu de la comarca de la 
Selva per veure realment quin és el risc a la zona de projecte. 

 

 

Figura 5.8: Mapa sísmic de Catalunya tenint en compte el tipus de sòl (Font: ICC) 

 

A la figura 5.9 es mostra el mapa de sismicitat de la zona nord-est de Catalunya entre 1977 i 
1997. En aquest mapa, on el nivell de detall és superior al de la figura 5.8, es pot veure que 
la majoria dels sismes detectats durant aquest període de temps es concentren en realitat al 
sud de la comarca de la Selva.  

Si s’estudia detingudament el municipi de Vilobí d’Onyar es pot observar que, tot i que 
s’hagin detectat als voltants de la zona de projecte alguns moviments sísmics situats entre 3 
i 4 de l’escala Richter, la majoria dels moviments generats entre 1977 i 1997 són inferiors al 
nivell 3 de l’escala Richter.  

Finalment, afegir que segons el mapa de perillositat sísmica de la figura 5.10, per la zona de 
Salitja es considerarà un valor d’acceleració sísmica bàsica ab igual a 0,06·g (sent g 
l’acceleració de la gravetat igual a 9,81 m/s2) i un coeficient de contribució k igual a 1. 
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Figura 5.9: Mapa de sismicitat de Catalunya 1977 – 1997 amb llegenda (Font: IGC) 

 

 

Figura 5.10: Mapa de perillositat sísmica (Font: Ministeri de Foment) 
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VII. Estudi geotècnic a realitzar 

Les característiques geotècniques definides en aquest annex són solament aproximades, per 
tant, abans de iniciar l’obra cal fer un estudi geotècnic complert que confirmi que les 
hipòtesis fetes en aquest annex són correctes o queden dins el costat de la seguretat. 

A continuació doncs, s’indiquen les característiques del terreny que s’haurien d’estudiar a 
fons en un estudi geotècnic. 

a) Zona dels col·lectors 

Al llarg de tota la traça on s’implantaran els col·lectors d’aigües residuals, s’hauria de 
determinar: 

- Tipus de materials on el col·lector es trobarà confinat. 
- Estabilitat de talussos a les parets de les rases a executar per a la col·locació del 

col·lector. 
- Agressivitat dels terrenys confrontants al col·lector per definir el grau de protecció 

que farà falta o el tipus de material de construcció a utilitzar. 
- Possible aprofitament dels materials extrets dels llocs d’emplaçament del col·lector. 

 

b) Zona d’implantació de l’estació depuradora 

A les parcel·les on es construirà el sistema d’aiguamolls s’haurà de determinar: 

- Tipus de materials 
- Estabilitat dels talussos 
- Capacitat portant dels terrenys 
- Possible aprofitament dels materials 
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I. Introducció 

Aquest annex té dos objectius principals. El primer és determinar si la ubicació de l’estació 
depuradora es troba en zona inundable, degut a què el seu emplaçament és molt proper a la 
riera de Riudevila. Calcularem doncs quin serà el cabal de la riera quan aquesta porti les 
aigües pluvials corresponents a un temps de retorn de 500 anys. 

El segon objectiu consisteix en calcular el cabal de pluja per un període de retorn donat. 
Així doncs, com la xarxa d’evacuació d’aigües del nucli de Salitja és unitària, és necessari 
conèixer aquest cabal per tal de poder dimensionar els col·lectors que portaran les aigües 
residuals fins a la planta de tractament i el seu sobreeixidor.  

Per a la realització d’aquest estudi s’hauran de seguir les directrius marcades per la “Guia de 
Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local”, publicada per 
l’Agència Catalana de l’Aigua al març de 2003. 

 

II. Estudi d’inundabilitat 

1) Introducció 

Existeixen tres tipus de zones inundables: 

- Zona Fluvial (ZF): És la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de 
l’avinguda de període de retorn de 10 anys. 

- Sistema Hídric (SH): És la zona ocupada pel cabal d’avinguda de període de retorn 
igual a 100 anys. 

- Zona Inundable (ZI): És la zona ocupada per un cabal de període de retorn de 500 
anys. 
 

D’acord amb els criteris tècnics de l’Agència Catalana de l’Aigua, el cabal de disseny per a 
determinar la inundabilitat de les infraestructures correspon al de l’avinguda associada a un 
cabal de 500 anys de període de retorn.  

A continuació, estimarem primer el cabal que portarà la riera Riudevila en cas de pluges 
corresponents a un temps de retorn de 500 anys i, seguidament, calcularem a partir de la 
secció transversal de la riera a quina cota arribaria la làmina d’aigua en aquest cas. 

2) Definició de la conca 

En la figura següent es mostra la superfície ocupada per la conca de la riera de Riudevila 
que afectarà a la nostra zona de projecte.  
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Figura 6.1: Superfície ocupada per la conca de la riera de Riudevila (Font: ICC) 

 

 

Figura 6.2: Ampliació de la figura anterior 6.1 

 

A la taula següent es resumeixen les característiques principals d’aquesta conca de la riera 
de Riudevila: àrea, desnivell, longitud màxima, pendent i percentatge d’impermeabilització. 

 

EDAR 

EDAR 
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Paràmetre Valor 

Àrea (km2) 2,21 

Cota aigües amunt (m) 167,0 

Cota aigües avall (m) 121,7 

Desnivell 45,3 

Longitud màxima (km) 2,20 

Pendent (%) 2,059 

Impermeabilització (%) 5,4 
 

Taula 6.1: Característiques de la conca de la riera de Riudevila 

 

• Càlcul del temps de concentració 
 

El temps de concentració es defineix com el temps transcorregut des del final de la pluja 
fins al final de l’hidrograma. Utilitzarem la fórmula de Témez ja que s’ha pogut comprovar 
que a Catalunya dóna bons resultats. Aquesta última distingeix les conques urbanes de les 
no urbanes i, al seu torn, diferencia les no urbanes entre les rurals i urbanitzades.  

Com la nostra conca té un grau d’urbanització superior al 4%, no podem considerar-la rural 
i haurem d’aplicar l’expressió característica de les conques urbanitzades: 

�� = 1
1 + �� · (2 − �) · 0,3 · �

�
��,���

�,��
 

Sent, 

�� el temps de concentració, en hores 

� el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u, km2/km2 

� la longitud del curs principal, en km 

� el pendent mitjà del curs principal expressat en tant per u, m/m 

 

�� = 1
1 + �0,054 · (2 − 0,054) · 0,3 · �

2,20
0,0206�,���

�,�� = 0,862	ℎ 

 

Finalment, la nostra conca d’estudi té un temps de concentració Tc igual a 0,862 hores, és a 
dir aproximadament 52 minuts. 
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• Càlcul del temps de retard 
 

El temps de retard, o Tlag, es calcula a partir de la fórmula que el SCS (Soil Conservation 
Service) va deduir de l’estudi dels hidrogrames unitaris de moltes conques rurals grans i 
petites: 

�� ! = 0,6 · �� = 0,517	ℎ 

 

• Càlcul del nombre de corba 
 

El nombre de corba NC és un nombre adimensional que es pot relacionar amb el llindar 
d’escorrentiu P0 segons la fórmula següent proposada per Témez: 

#� = 5000
$% − 50 

 

El SCS va tabular el NC segons l’ús del sòl, el pendent, les característiques hidrològiques i 
el grup del sòl. El sòl de la nostra conca es pot classificar com a sòl de tipus B, és a dir com 
a un sòl que quan està molt humit té una capacitat d’infiltració moderada.  

La classificació de la nostra conca d’estudi es pot apreciar a la taula 6.2, on els valors de NC 
que hi apareixen són els que s’apliquen per a condicions antecedents d’humitat de tipus II, 
les quals corresponen a condicions normals. Al no trobar-se la nostra conca ni en 
condicions seques (tipus I) ni en condicions humides (tipus III), podem utilitzar 
directament els valors de la taula.  

 

Ús del sòl Característiques 
hidrològiques Percentatge (%) Valor de NC 

Masses Forestals (boscos, 
garriga, etc) Molt espessa 20 43 

Roques impermeables Pendent < 0,03 5 93 

Rotació de conreus densos Pendent < 0,03 25 67 

Praderies Bona 
Pendent < 0,03 50 48 

 
TOTAL 100 54 

 

Taula 6.2: Classificació del sòl de la conca d’estudi i valors del nombre de corba NC en condicions antecedents 

d’humitat de tipus II (Font: Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, Agència 

Catalana de l’Aigua) 

 

La nostra conca d’estudi té doncs un nombre de corba igual a 54, valor que utilitzarem 
durant el càlcul del cabal. 
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3) Definició de la pluja de projecte 

Les pluges tenen un caràcter estocàstic i doncs es poden tractar com una variable aleatòria. 
Per tant, si es considera el valor de la precipitació diària Pd, la precipitació diària (Pd)T 
associada a un període de retorn de T anys es defineix com la precipitació diària que té una 
probabilitat d’ésser superada per la precipitació diària màxima anual Pd en un any qualsevol 
de: 

#(#& ≥ (#&)() = 1
� 

En aquest cas, com T és igual a 500 anys, tenim: 

#(#& ≥ (#&)() = 1
500 = 0,002 

 

Per determinar el valor de la precipitació diària associada a un període de retorn de 500 
anys, necessari en el nostre estudi d’inundabilitat, s’ha consultat els mapes d’isomàximes de 
precipitació de l’Estudi pluviomètric de la Planificació de l’Espai Fluvial (PEF) de les 
conques del Baix Ter.  

 

 

Figura 6.3: Isomàximes de precipitació a la conca del Ter, T=500 anys (Font: PEF de les conques del Baix Ter, 

any 2003) 
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Figura 6.4: Ampliació de la figura 6.3 i senyalització de la zona de projecte 

 

La precipitació diària Pd corresponent a la nostra zona de projecte és doncs de 315 
mm/dia, per un període de retorn de 500 anys.  

Una vegada coneguda la precipitació diària, es pot calcular la intensitat de precipitació 
segons la fórmula de Témez següent, on es defineix una intensitat de pluja per a un temps 
D determinat: 

)*)& = �)+)&�
�,-,./*-,.�,-,./+

 

Sent, 

) la intensitat de precipitació per a una durada efectiva de la pluja de t hores corresponent 
al període de retorn considerat, expressada en mm/h 

)+ la intensitat horària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’una hora, en mm/h 

)& és la intensitat mitjana diària per al període de retorn considerat, que és la intensitat de 
precipitació per a una durada efectiva de la pluja d’un dia, expressada en mm/h 

0 la durada efectiva de la pluja per la qual es vol calcular la intensitat I, expressada en hores 

 

El quocient 12.234 és característic de la zona d’estudi i es pot extreure del mapa d’isolínies de 

la instrucció 5.2-IC de drenatge superficial del Ministeri de Foment, a la figura 6.5. Aquest 
quocient, també anomenat factor regional, és igual a 11,3 per la nostra zona d’estudi. 
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Figura 6.5: Mapa d’isolínies I1/Id (Font: Instrucción 5.2-IC Drenaje Superficial, Ministerio de Fomento) 

 

Havent determinat el factor regional corresponent a la zona de Salitja, la fórmula de Témez 
queda d’aquesta manera: 

)* = #&24 · (11,3)
�,-,./*-,.�,-,./+  

 

Amb aquesta expressió es poden calcular les intensitats associades a cada interval de temps. 
En aquest cas s’ha escollit un interval de temps t igual a 1h per una duració total de 24h.  

A continuació, es presenta la taula 6.3 on s’han recollit les dades de les intensitats, les 
intensitats ponderades, les intensitats ponderades per blocs alternats i la precipitació. Les 
intensitats ponderades s’han calculat amb les expressions següents:  

)+5 = )+ 

)65 = )6 · 06 − )6/+ · 06/+06 − 06/+  
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Temps (h) Intensitat 
(mm/h) 

Intensitat ponderada 
(mm/h) 

Intensitat ponderada per 
blocs alternats (mm/h) 

Precipitació 
(mm) 

1 148,31 148,31 2,42 148,31 

2 95,51 42,71 2,73 191,02 

3 72,77 27,29 3,11 218,31 

4 59,59 20,07 3,57 238,38 

5 50,84 15,81 4,15 254,18 

6 44,53 12,98 4,90 267,16 

7 39,73 10,96 5,91 278,12 

8 35,95 9,45 7,32 287,57 

9 32,87 8,27 9,45 295,84 

10 30,32 7,32 12,98 303,16 

11 28,16 6,55 20,07 309,71 

12 26,30 5,91 42,71 315,62 

13 24,69 5,37 148,31 320,99 

14 23,28 4,90 27,29 325,90 

15 22,03 4,50 15,81 330,40 

16 20,91 4,15 10,96 334,55 

17 19,91 3,84 8,27 338,40 

18 19,00 3,57 6,55 341,97 

19 18,17 3,33 5,37 345,29 

20 17,42 3,11 4,50 348,40 

21 16,73 2,91 3,84 351,32 

22 16,09 2,73 3,33 354,05 

23 15,51 2,57 2,91 356,62 

24 14,96 2,42 2,57 359,05 
 

Taula 6.3: Intensitats i precipitació per T = 500 anys 
 

4) Càlcul del cabal 

A partir de l’àrea total de la conca, el seu percentatge d’impermeabilitat, el temps de retard, 
el nombre de corba i els valors d’intensitat ponderada per blocs alternats, el programa 
HEC-HMS ens proporciona per la conca de la riera de Riudevila un cabal de 57,2 m3/s. A 
la figura 6.6 es pot veure la representació gràfica de la solució calculada pel programa. 



Annex 6. Estudi Hidrològic i d’Inundabilitat 

9 

 

Figura 6.6: Solució calculada pel programa HEC-HMS 

5) Inundabilitat 

A continuació es comprova, amb la fórmula de Manning, si l’àrea fluvial és suficient per a 
evacuar aquesta aigua sense inundar l’EDAR. 

A partir del mapa topogràfic a escala 1:1000 proporcionat pel Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC), s’ha traçat la secció de la riera al seu pas per l’emplaçament on es situarà la 
futura estació depuradora de Salitja. Com es pot veure a la figura 6.7, la secció s’ha 
simplificat per una successió de rectes de diferents pendents. 

 

 

Figura 6.7: Secció transversal simplificada de la riera de Riudevila al seu pas per l’EDAR (Sense escala) 
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Una vegada tenim la secció transversal del riu, podem calcular el cabal que pot transportar 
la riera en funció del calat gràcies a la fórmula de Manning. Aquesta fórmula és aplicable 
per canals de secció uniforme, però s’utilitza en aquest cas per un primer càlcul 
aproximatiu.  

7 = 8 · 9 · :;� <= · √) 
Sent, 

K la inversa del coeficient de rugositat 

RH el radi hidràulic, és a dir la relació entre superfície i perímetre mullat, en m 

I el pendent de la solera, en tant per u 

Q el cabal, en m3/s 

A l’àrea mullada, en m2 
 

Els resultats dels càlculs s’han recollit a la taula 6.4 següent, on es relaciona per cada cota de 
la làmina d’aigua de la riera de Riudevila el cabal que pot ésser transportat. S’ha utilitzat un 
coeficient de Manning de 0,025, corresponent a un llit tortuós i net, i una pendent 
longitudinal de la solera del 1,47%.  

S’ha remarcat en verd el conjunt de les dades corresponents al cabal de 57,20 m3/s, que és 
el cabal resultant dels càlculs amb el programa HEC-HMS. 

 

Calat (m) Perímetre 
mullat (m) 

Àrea mullada 
(m2) 

Radi hidràulic 
(m) 

Velocitat 
(m/s) 

Cabal 
(m3/s) Cota (m) 

0,50 2,225 0,497 0,223 1,785 0,89 121,0 

0,60 6,381 0,902 0,141 1,316 1,19 121,1 

0,70 10,537 1,718 0,163 1,448 2,49 121,2 

0,80 14,693 2,947 0,201 1,662 4,90 121,3 

0,90 18,849 4,588 0,243 1,891 8,67 121,4 

1,00 23,005 6,641 0,289 2,118 14,07 121,5 

1,10 27,160 9,106 0,335 2,340 21,31 121,6 

1,20 31,316 11,983 0,383 2,556 30,63 121,7 

1,30 35,472 15,272 0,431 2,765 42,23 121,8 

1,40 39,628 18,972 0,479 2,968 56,31 121,9 

1,41 39,867 19,198 0,482 2,980 57,20 121,91 

1,50 43,784 23,085 0,527 3,165 73,07 122,0 
 

Taula 6.4: Relació entre calat i cabal 
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Com es pot veure a la taula anterior, la capacitat de la secció és gran. El valor del calat pel 
cabal de projecte, és a dir el cabal corresponent a un període de retorn de 500 anys, arriba a 
la cota de 121,91 m. La cota de la EDAR en canvi es situa entre 123,5 m i 123 m 
aproximadament, la qual cosa significa que queda ben protegida de les inundacions en cas 
de pluges amb un període de retorn de fins a 500 anys. 

 

III. Càlcul del cabal d’aigües pluvials 

1) Introducció 

El cabal degut a les aigües pluvials que arriba al decantador de Salitja és tota l’aigua que la 
xarxa de clavegueram unitària pot evacuar de la precipitació caiguda en l’àrea del nucli urbà 
de Salitja.  

2) Mètode Racional 

Per a obtenir aquest cabal màxim d’escorrentiu degut a les aigües pluvials, s’utilitza el 
Mètode Racional, un mètode simplificat però que dóna molt bons resultats.  

Aquest mètode calcula el cabal màxim Q d’escorrentiu superficial d’una pluja d’intensitat I 
que cau sobre una conca amb una superfície S, que comença de manera instantània i és 
constant durant un temps mínim igual al temps de concentració de la conca TC. La 
detracció de l’aigua per evapotranspiració i infiltració es realitza mitjançant el coeficient 
d’escorrentiu C, que és la relació entre el cabal punta Q i el cabal obtingut multiplicant I·S. 

No obstant, la hipòtesi de pluja neta constant no és real i a la pràctica existeixen variacions 
en la seva distribució temporal que augmenten els cabals punta. És per això que s’aplica un 
coeficient de majoració K del cabal punta calculat per corregir aquest error. Aquest 
coeficient s’anomena coeficient d’uniformitat. 

Finalment, la fórmula del mètode racional s’expressa com segueix: 

7 = 9 · % · ) · ?3,6 = @1 + �A+,��
�A+,�� + 14B ·

% · ) · ?
3,6  

Sent, 

9 el coeficient d’uniformitat, adimensional 

�A el temps de concentració, expressat en hores 

% el coeficient d’escorrentiu, adimensional 

? la superfície d ela conca, en km2 
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) la intensitat de precipitació corresponent a una durada efectiva de la pluja D igual al 

temps de concentració �A de la conca 
 

• Definició de la conca 
 

En el moment de definir l’àrea de la conca de Salitja es té en compte la suma de l’àrea 
urbanitzada actual del nucli, l’àrea no urbanitzada que aporta cabal a la xarxa de 
clavegueram i la futura àrea urbanitzada de Salitja, el creixement de la qual està previst al 
POUM de Vilobí d’Onyar. Finalment, es troba una àrea total de 111260,50 m2. 

De la cartografia s’extreu que la longitud de la conca L és igual a 0,462 km i que el pendent 
mig j és igual a 2,1 %. Aquest pendent s’ha calculat a partir de la diferència entre la cota 
màxima i la cota mínima, 143,90 m i 134,20 m respectivament, dividit per la longitud total 
de la conca. 

Els habitatges de Salitja són de tipus unifamiliar i tots tenen el seu jardí o fins i tot hortet. A 
més, el nucli compte amb alguns espais comunitaris, com per exemple un jardinet públic i 
un parc infantil a la Plaça de l’Església. S’ha agafat doncs un percentatge 
d’impermeabilització del 35 %. A les figures 6.8 i 6.9 següents es poden veure uns exemples 
de la tipologia de cases que trobem a Salitja. 

 

 

Figura 6.8: Casa unifamiliar amb jardí a Salitja (Font pròpia) 

 

 

Figura 6.9: Casa unifamiliar amb hortet a Salitja (Font pròpia) 
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Finalment, la taula 6.5 recull les característiques principals de la conca de Salitja. 

 

Paràmetre Valor 

Àrea (km2) 0,1113 

Cota màxima (m) 143,9 

Cota mínima (m) 134,2 

Desnivell 9,7 

Longitud màxima (km) 0,462 

Pendent (%) 2,1 

Impermeabilització (%) 35 
 

Taula 6.5: Resum de les característiques de la conca de Salitja 
 

• Temps de concentració 
 

Pel càlcul del temps de concentració TC utilitzem la fórmula de Témez però, aquest cop, la 
conca és urbana. En efecte, té un grau d’urbanització superior al 4 % de la seva àrea total i 
té el clavegueram complet i el curs principal canalitzat, impermeable i de petita rugositat. 
Apliquem doncs l’expressió següent: 

�� = 1
1 + 3 · �� · (2 − �) · 0,3 · �

�
��,���

�,��
 

Sent, 

�� el temps de concentració, en hores 

� el grau d’urbanització de la conca expressat en tant per u, km2/km2 

� la longitud del curs principal, en km 

� el pendent mitjà del curs principal expressat en tant per u, m/m 

�� = 1
1 + 3 · �0,35 · (2 − 0,35) · 0,3 · �

0,462
0,021�,���

�,�� = 0,106	ℎ 

 

Finalment, la conca de Salitja té un temps de concentració Tc igual a 0,106 hores, és a dir 
aproximadament 6 minuts i mig. 
 

• Intensitat de precipitació 
 

La intensitat de precipitació It es calcula amb la fórmula de Témez, sent 11,3 el factor 
regional ja mencionat anteriorment: 
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)* = #&24 · (11,3)
�,-,./(C-,.�,-,./+  

 

A l’hora de dimensionar la xarxa de sanejament unitària d’un nucli urbà, s’utilitza la 
precipitació diària associada a un període de retorn de 10 anys. Per conèixer aquest valor, 
consultarem els mapes d’isomàximes de precipitació del PEF de les conques del Baix Ter.  

 

 

Figura 6.10: Isomàximes de precipitació a la conca del Ter, T=10 anys (Font: PEF de les conques del Baix Ter) 

 

 

Figura 6.11: Ampliació de la figura 6.10 i senyalització de la zona de projecte 
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La precipitació diària Pd corresponent a la nostra zona de projecte és doncs de 135 
mm/dia, per un període de retorn de 10 anys.  

Amb aquestes dades ja podem calcular la intensitat de precipitació: 

)* = 135
24 · (11,3)�,-,./�,+��-,.�,-,./+ = 218,07	DD/ℎ 

 

• Coeficient d’escorrentiu 
 

El coeficient d’escorrentiu C defineix la proporció de la component superficial de la 
precipitació i s’obté a partir d’aquesta fórmula: 

% = (#& − #�5) · (#& + 23 · #�5)(#& + 11 · #�5)�  

Sent, 

#& el volum de precipitació diària 

#�5 el llindar d’escorrentiu o, el que és el mateix, el mínim de pluja que ha de caure per tal 
que hi hagi escolament 
 

Aquest llindar d’escorrentiu #�5 és igual a #�, el llindar d’escorrentiu calculat amb el model 
del Soil Conservation Service (SCS), multiplicat per un factor regional igual a 1,3 en el cas 
de Catalunya: 

#�5 = 1,3 · #� 
 

Els valors del llindar d’escorrentiu #� es troben a la Guia Tècnica de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local. La classificació de la 
conca de Salitja apareix a la taula 6.6, juntament amb els valors corresponents de #�. S’ha 
considerat un sòl de tipus B com a l’apartat anterior. 

 

Ús del sòl Característiques 
hidrològiques Percentatge (%) Valor de P0 

Roques impermeables Pendent < 0,03 35 4 

Praderies Bona 
Pendent < 0,03 65 54 

 
TOTAL 100 36,5 

 

Taula 6.6: Classificació del sòl de la conca d’estudi i valors del llindar d’escorrentiu P0 en condicions antecedents 

d’humitat de tipus II (Font: Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local, ACA) 
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El valor del llindar d’escorrentiu #�5 de la nostra conca d’estudi és doncs: 

#�5 = 1,3 · #� = 1,3 · 36,5 = 47,45 
 

Havent determinat aquest llindar, es pot procedir a calcular el coeficient d’escorrentiu: 

% = (#& − #�5) · (#& + 23 · #�5)(#& + 11 · #�5)� = 0,2488 

 

• Cabal d’avinguda 
 

Amb tot, ja es pot calcular el cabal d’avinguda amb l’expressió del Mètode Racional:  

7 = 9 · % · ) · ?3,6 = @1 + �A+,��
�A+,�� + 14B ·

% · ) · ?
3,6 = 1,685	D< F=  

 

3) Canonades actuals 

La xarxa de clavegueram de Salitja és de tipus unitària, i està formada per col·lectors de 
formigó de 200 i 300 mm de diàmetre nominal. El nucli de Salitja es troba en realitat dividit 
en dues conques diferents (veure Annex 1, Antecedents): 

- Conca Salitja Nord, amb una superfície de 4,19 Ha aproximadament i formada per 
la zona nord del nucli. La xarxa unitària recull les aigues residuals i pluvials amb 
col·lectors de formigó de 200 mm de diàmetre, i les aboca al decantador de Salitja. 

- Conca Salitja Sud, amb una superfície aproximada de 7,27 Ha i formada per la zona 
sud del nucli. La xarxa unitària està formada per col·lectors de formigó des de 200 a 
300 mm de diàmetre nominal, i aboca també les seves aigües al decantador. 

Al decantador de Salitja arriben doncs dues canonades: una primera de 200 mm de 
diàmetre provinent de la conca Nord i una segona de 300 mm provinent de la conca Sud.  
 

 

Figura 6.12: Decantador de Salitja (Font pròpia) 
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La figura 6.12 mostra el decantador de Salitja, on s’ha senyalitzat en vermell la canonada de 
formigó de 200 mm de diàmetre que recull les aigües de la conca Nord. 

4) Conclusions 

Com ja s’ha mencionat a l’Annex 1, Antecedents, la funció de l’actual decantador de Salitja és 
la de retenir els sòlids abans que les aigües residuals siguin abocades a la riera.  

Per a la construcció de l’estació depuradora de Salitja no caldrà enderrocar l’actual 
decantador, ja que se li donarà la funció de sobreeixidor. L’actual canonada que connecta el 
decantador amb la riera s’utilitzarà com a canal de desguàs de les aigües pluvials, calculades 
en aquest apartat, i es construirà una nova canonada de 200 mm de diàmetre, a la base del 
decantador, que servirà per evacuar les aigües residuals. 

Aquesta canonada de 200 mm és en realitat el col·lector que portarà les aigües residuals fins 
a la futura estació depuradora de Salitja. Aquest diàmetre és suficient per transportar les 
aigües residuals del nucli. Per conèixer més detalls sobre el seu dimensionament, cal anar a 
l’Annex 13, Càlculs Hidràulics. En cas de pluja, el col·lector anirà ple, i per aquest motiu es 
construeix un sobreeixidor a l’entrada de l’estació depuradora. 
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I. Introducció 

En el present annex de climatologia, es pretén realitzar una recopilació el més exacte 
possible de les dades climàtiques que corresponen a la nostra zona de projecte. Aquestes 
dades s’utilitzaran en els càlculs d’avingudes, en l’estudi d’alternatives o també en certs 
aspectes relacionats amb la posta en obra. 

Per a realitzar aquest estudi climatològic, s’ha fet ús de la informació obtinguda a l’estació 
meteorològica de l’Aeroport de Girona Costa Brava, ja que és la més propera a l’obra. Les 
seves coordenades són:  
 

 
Est Nord Altitud (m) 

UTM31N - ED50 480466,6 4640200,6 127 
UTM31N - ETRS89 480373,0 4639996,0 127 

 

Taula 7.1: Coordenades UTM de l’Observatori meteorològic de l’Aeroport de Girona (Font: Agència Estatal de 

Meteorologia) 

 

II. Descripció general 

La comarca de la Selva està protegida contra l’entrada de masses d’aire fred provinents del 
Nord gràcies a la cadena muntanyosa dels Pirineus. No obstant, la serralada pirinenca 
també s’oposa a l’arribada de les masses d’aire continental seques, la qual cosa facilita la 
penetració de l’aire marítim arrossegat pel vent de llevant i carregat d’humitat.  

Un cop aquest aire marítim penetra a la zona, es veu frenat per la presència de nombrosos 
relleus a la Selva, com són el Montnegre, el Montseny, les Guilleries i el Far, que actuen de 
barrera i fan que aquesta humitat arrossegada pels vents de llevant provoqui pluges en els 
vessants enlairats selvatans durant tot l’any. Aquestes pluges, intenses i freqüents, 
condicionen les característiques climàtiques de tot el sector i, en conseqüència, provoquen 
que la Selva sigui la comarca litoral més humida de Catalunya.  

Les precipitacions anuals mitjanes arriben als més de 1000 mm als vessants del Montseny i 
Guilleries, però a mesura que ens anem apropant a la costa, on les temperatures són també 
més suaus, les precipitacions es van reduint fins als 700 mm.  

La tardor acostuma a ser l’estació més plujosa, a causa de la major freqüència dels vents de 
llevant. En canvi, durant el conjunt dels tres mesos d’estiu, és a dir juny, juliol i agost, cauen 
només de 150 a 170 mm de pluja, o sigui que l’eixut estival característic dels climes 
mediterranis és molt atenuat en aquest sector. De totes maneres, s’ha de tenir en compte 
que el caràcter mediterrani presenta unes irregularitats considerables entre anys plujosos i 
anys més secs que no es veuen expressades per les mitjanes. 
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En general, es pot dir que el clima de Vilobí d’Onyar, situat a la Depressió de la Selva, és de 
tipus mediterrani prelitoral. Aquest clima es caracteritza per ser marítim amb tendència 
humida i temperada. A més, el municipi té molt poca influència de la Tramuntana. 

 

III. Temperatura 

La temperatura mitjana anual es situa a bona part de la comarca entre els 14 i els 15 ºC, 
arribant fins els 16 ºC a la costa. Al cim del Montseny són en canvi inferiors als 10 ºC. 

Aquest cicle anual de temperatures mitjanes senyala un màxim durant els quatre mesos de 
calor estival, on la mitjana és superior als 20 ºC, i un mínim durant el gener, que és el mes 
més fred, amb una temperatura mitjana de 6 ºC.  

No obstant, el nostre propòsit és centrar-nos en Vilobí d’Onyar, municipi on s’ubicarà el 
projecte. Per a això utilitzarem les dades obtingudes per part de l’Observatori Meteorològic 
de l’Aeroport de Girona. Aquesta estació meteorològica es situa a tant sols 1 km de Salitja, 
la nostra zona d’estudi.  

A la figura 7.1 apareix una recopilació, des de l’any 1970, de les temperatures mitjanes 
mínimes i màximes mensuals de la zona. En aquesta figura es pot veure clarament que els 
mesos més càlids són juliol i agost. En els darrers anys, les temperatures màximes anuals, 
mai superiors a 40ºC, han tingut lloc durant la primera setmana d’agost.  

Per altra banda, el mes més fred de l’any, amb diferència, és el mes de gener. No obstant, la 
temperatura més baixa de l’any pot registrar-se durant qualsevol dels tres mesos de l’hivern 
(gener, febrer o desembre). 

 

 

Figura 7.1: Mitjanes mensuals de temperatures mínimes i màximes a Vilobí d’Onyar des del 1970 fins al 2011 
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IV. Precipitacions 

Si observem el mapa de la precipitació anual mitjana a Catalunya, es pot estimar a primera 
vista pel conjunt del terme municipal de Vilobí d’Onyar un valor de precipitació anual 
mitjana comprès entre 800 i 900 mm. Aquest valor, comparat amb la resta de municipis 
catalans, és relativament fort. 

 

 

Figura 7.2: Mapa pluviomètric de Catalunya (Font: Institut cartogràfic de Catalunya) 

 

No obstant, s’ha de tenir en compte que aquest valor de pluviometria no és exacte sinó tant 
sols aproximat. Serveix bàsicament per relacionar les precipitacions mitjanes anuals del 
municipi d’estudi amb la resta de Catalunya. 

En efecte, si ens basem en les dades de l’Observatori de l’Aeroport de Girona, la mitjana 
anual de precipitació es situa en realitat en 745,1 mm. És a dir, que sense ser 
extraordinàriament abundants com a les zones més properes als Pirineus, les precipitacions 
a Vilobí tampoc són febles. No obstant, durant els últims anys, aquest valor ha tingut una 
clara tendència a disminuir, degut a que sembla que s’està produint un procés que fa que el 
clima tendeixi a ser més àrid.  
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Al llarg de l’any les precipitacions són molt irregulars. La tardor és l’estació amb més pluja, 
mentre que l’estiu és l’estació la més seca. La primavera i el hivern tenen en canvi un 
comportament semblant. 

A la figura 7.3 s’han agrupat els valors de precipitacions mensuals mitjanes recollits per 
l’estació meteorològica de l’Aeroport de Girona, des del 1973 fins al 2011. 

 

 

Figura 7.3: Mitjanes mensuals de precipitacions a Vilobí d’Onyar des del 1973 fins al 2011 

 

A la gràfica es pot apreciar com els mesos més pluviosos són l’octubre i el maig, amb unes 
precipitacions de 83 i 80 mm respectivament. D’altra banda, el mes de juliol destaca per ser 
el més àrid, amb només 34 mm, seguit pel mes de febrer. L’estació més seca és l’estiu, amb 
només 20% de les precipitacions anuals. 

Durant la primavera és quan plou més dies, especialment a l’abril i al maig, però són pluges 
de poca quantitat. A la inversa, durant la tardor les pluges són menys nombroses però plou 
amb molta més intensitat (en un sol dia s’ha arribat a màxims de 177,1 mm). Aquestes 
pluges corresponen a més a situacions de vents de llevant (provinents del Mediterrani). 
Ambdues estacions, primavera i tardor, són les més humides.  

Les diferencies en pluviometria entre la tardor i la primavera no es fan doncs notar gaire, 
amb cadascuna 28 i 29% respectivament de les precipitacions anuals mitjanes. No obstant, 
es marca molt el descens de pluviometria entre primavera i estiu. 

Com a informacions addicionals puntuals, afegirem que durant l’any les nevades i 
pedregades acostumen a ser escasses, o fins i tot inexistents, a la zona de Salitja. També es 
pot donar el cas que en un mes sencer no caigui ni una gota d’aigua, tant durant el hivern 
com l’estiu. 
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V. Vents 

Al nucli urbà de Salitja els vents acostumen a ser de poca intensitat però, especialment a la 
primavera i a l’estiu, són relativament freqüents. Els períodes més tranquils solen ser els 
hivernals. No obstant, no es tracta d’una zona massa afectada, ja que els dies de calma 
representen un terç del total. A més, la velocitats mitjana dels vents és relativament baixa, 
tant sols uns 12 km/hora.  

Els vents predominants a la regió són els del sud i el sud-est. Degut a la proximitat de la 
zona amb el mar, aquests vents acostumen a ser humits.  

Els vents del nord i nord-est (Tramuntana), que es caracteritzen per ser vents secs i molt 
freds al hivern, són tanmateix notables a la regió. No obstant, rarament bufen amb la 
intensitat que ho fan a l’Empordà, i per això s’ha mencionat en apartats anteriors que el 
municipi de Vilobí d’Onyar té poca influència de la Tramuntana. A més, els episodis 
d’aquesta última solen durar com a màxim només dos o tres dies. 

Finalment, els vents de ponent i del nord-oest són els menys freqüents. No obstant, tenen 
intensitats molt variables. 

Basats en mesures preses a l’estació de l’Aeroport de Girona Costa Brava, realitzades entre 
1973 i 2011, es pot veure a les figures 7.4 i 7.5 els gràfics que representen respectivament la 
rosa dels vents i la velocitat mitjana del vent per a cada direcció a la zona de Salitja (Vilobí 
d’Onyar). La velocitat del vent ve expressada en les unitats del sistema internacional, és a 
dir en metres per segon (m/s). 

 

 

Figura 7.4: Rosa dels vents a Vilobí d’Onyar des del 1973 fins al 2011 
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Figura 7.5: Velocitat mitjana dels vents per a cada direcció (en metres per segon) a Vilobí d’Onyar des del 1973 

fins al 2011 
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I. Introducció 

En el present projecte es pretén solucionar l’abocament incontrolat de les aigües residuals 
de Salitja (Vilobí d’Onyar) a la riera de Riudevila i d’aquesta manera, millorar el seu estat 
ecològic i a la vegada evitar les males olors degudes a la putrefacció de les aigües que sovint 
queden estancades. 

L’objectiu d’aquest estudi és el d’analitzar les diferents alternatives existents per depurar 
aquestes aigües residuals amb un sistema de sanejament suficient per tal que l’abocament de 
les aigües regenerades a la riera compleixi amb la qualitat exigida per la Directiva Marc de 
l’Aigua.  

L’estudi d’alternatives es divideix en tres apartats: 

- Annex 8: Solució General 
- Annex 9: Tractament 
- Annex 10: Ubicació 

En el present annex, Estudi d’Alternatives: Solució General, s’aborden les diverses opcions 
possibles per al tractament de les aigües residuals de Salitja, considerant la necessitat o no 
de fer un sistema de depuració conjunt o específic.  

 

II. Situació actual 

1) Introducció 

El municipi de Vilobí d’Onyar, situat al nord-est del municipi de Santa Coloma de Farners 
(La Selva), té una població de 3000 habitants.  

Actualment, des del punt de vista de sanejament, el municipi es pot dividir en tres sectors 
diferents. El primer sector inclou Vilobí d’Onyar nucli urbà i les urbanitzacions de Can 
Tarré i Can Balls, ambdues pertanyent al municipi de Vilobí d’Onyar. El segon sector està 
format pel nucli de Sant Dalmai mentre que el tercer el forma el nucli de Salitja. 

2) Vilobí d’Onyar 

El primer sector, format per Vilobí d’Onyar (nucli urbà) i les urbanitzacions de Can Tarré i 
Can Bells, disposa d’una orografia del terreny que fa possible el transport per gravetat de 
les aigües residuals fins al col·lector en alta que va fins a l’estació depuradora de Vilobí 
d’Onyar. Al llarg del traçat del col·lector principal, estan disposats quatre sobreeixidors. Un 
d’aquests aboca l’excés d’aigües pluvials a la riera de la Grevalosa i els tres altres les 
aboquen al riu Onyar. 
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L’EDAR de Vilobí d’Onyar, posada en marxa a l’any 1997, està situada al sud-est del nucli 
urbà de Vilobí i aboca les aigües depurades al riu Onyar. Aquesta planta realitza un 
tractament secundari de tipus fangs activats i està dissenyada per tractar un cabal de 619 
m3/dia i de 3611 habitants equivalents. No obstant, actualment rep un cabal de 735 m3/dia 
i per tant no té capacitat suficient per tractar correctament el cabal residual procedent de 
Vilobí d’Onyar i de les dues urbanitzacions.   

La problemàtica provocada per les aigües residuals ja es contempla al PSARU 2005, on es 
proposa una “Reducció de nutrients en l’EDAR de Vilobí d’Onyar”. 

3) Sant Dalmai 

El sector de Sant Dalmai disposa d’una orografia que permet el transport de la major part 
de les aigües residuals per gravetat fins a la sortida al riu Onyar. Només una part de les 
aigües residuals, procedents del poliesportiu del mateix nucli, són impulsades per una 
estació de bombeig (EBAR) fins a la xarxa de sanejament principal.  

Aquest sector no posseeix cap sistema de depuració, només un decantador que permet 
retenir els sòlids abans de que les aigües residuals siguin abocades al riu Onyar. No obstant, 
aquest decantador es troba actualment en desús.  

4) Salitja 

El sector de Salitja disposa d’una EBAR que impulsa una part de les aigües residuals del 
nucli fins a la xarxa principal. No hi ha cap sistema de sanejament, les aigües són abocades 
directament a la llera després de passar per un decantador. En aquest cas però, les aigües 
van a parar a la riera Riudevila i no al riu Onyar, com seria el cas dels sectors de Vilobí i 
Sant Dalmai.  

Les característiques de la xarxa de sanejament de Salitja apareixen detingudament detallades 
al primer annex, Annex 1. Antecedents.   

5) PSARU 2005 

Com ja s’ha comentat en annexes anteriors, el PSARU 2002 s’emmarca entre la Directiva 
91/271/CEE sobre el tractament d’aigües residuals urbanes i la Directiva Marc de l’Aigua 
(DMA) 2000/60/CE. L’antecedent principal d’aquest programa és el PSARU I, que 
bàsicament fa referència al sanejament de les aigües residuals urbanes de les aglomeracions 
de més o de menys de 2.000 habitants, però amb més de 5.000 estacionals. Aquest primer 
programa està pràcticament enllestit, i a partir d’aquí el PSARU 2002 el va estendre en dues 
direccions. Per una banda, donar solució a nuclis petits (menys de 2.000 habitants) i, per 
l’altra, reconsiderar els nivells de tractament en les depuradores del PSARU I, és a dir 
millorar la qualitat dels seus afluents. 

Si observem el llistat d’actuacions programades en l’actualització 2010 del PSARU 2005, a 
l’escenari 2009-2014, es preveu la construcció d’una Estació Depuradora d’Aigües 
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Residuals (EDAR) i dels seus col·lectors tant al nucli urbà de Salitja com al de Sant Dalmai, 
ambdós pertanyents al terme municipal de Vilobí d’Onyar. Per altra banda, també es pretén 
millorar la qualitat de l’afluent de la ja existent estació depuradora del nucli urbà de Vilobí 
d’Onyar. 

 

 

Figura 8.1: Actuacions previstes per l’ACA en el municipi de Vilobí d’Onyar dins l’actualització 2010 del 

PSARU 2005 (Font: Pàgina web de l’ACA) 

 

III. Actuacions possibles 

A l’hora de definir un sistema que solucioni el sanejament de les aigües residuals a Salitja, 
s’han considerat les següents possibles actuacions: 

- Sistema de col·lectors que porti l’aigua des de Salitja fins a l’EDAR, ja construïda i 
en funcionament, situada al nucli de Vilobí d’Onyar. 

- Sistema de sanejament conjunt per als nuclis de Sant Dalmai i de Salitja. 
- Sistema de sanejament propi per al nucli de Salitja. 
- Solució zero, és a dir, cap sistema de tractament per a les aigües residuals de Salitja. 

1) Alternativa 1: Sistema de col·lectors fins a l’EDAR del 

nucli de Vilobí d’Onyar 

• Anàlisi del PSARU 

Davant de situacions en les quals els nuclis de població són petits, una de les primeres 
possibilitats que es planteja és la recollida de les aigües residuals i el tractament d’aquestes 
en una depuradora propera existent. En el cas de Salitja, l’estació depuradora ja existent 
més propera és la del nucli de Vilobí d’Onyar, situada a uns kilòmetres al sud. 

Així doncs, l’anterior Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes, PSARU 2002, 
estableix que quan la connexió de la xarxa de clavegueram d’un nucli a un sistema de 
sanejament ja existent requereixi un col·lector de longitud igual o inferior a 1000 metres, no 
es planteja pas una solució pròpia pel nucli tractat. En canvi, quan la longitud del col·lector 
necessari és superior a 1000 metres, es planteja la comparació entre la connexió a un 
sistema ja existent o bé la creació d’un nou sistema de depuració pròpia per al nucli en 
qüestió. 
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Per a la presa d’aquesta decisió, el PSARU fa per cada nucli en el que es doni aquest cas el 
següent tractament: 

- Relació dels nuclis implicats 
- Recull d’informació de camp (visita a l’ajuntament i al territori) 
- Proposta (o propostes) d’ubicació i/o connexió, i de nivell de tractament en cada 

nucli 
- Sistema de suport a la decisió (DSS) o sistema expert  
- Proposta de solució definitiva (i alternatives) i valoració 

En concret, en el cas de Salitja, el PSARU ha obtingut mitjançant aquest sistema de decisió 
que la millor alternativa és la construcció d’una nova EDAR independent a Salitja, 
descartant la prolongació dels col·lectors fins a l’EDAR de Vilobí d’Onyar. Per a aquest 
motiu, el sanejament de Salitja es considera com una acció programada pel 2009-2014.  

• Anàlisi propi 

A la figura 8.2 es pot veure la posició relativa entre l’EDAR de Vilobí d’Onyar i el punt 
d’abocament de les aigües residuals del nucli. En el cas de realitzar aquesta alternativa, seria 
necessària la construcció d’uns 2700 m de col·lectors.  

 

 

Figura 8.2: Situació del decantador de Salitja i de l’EDAR de Vilobí d’Onyar (Font: ICC) 

 

Degut a la gran longitud de col·lectors i al poc desnivell existent entre l’actual punt 
d’abocament de les aigües residuals de Salitja i l’EDAR de Vilobí d’Onyar, situats a una 
cota de 125,1 i 116,8 m respectivament, seria necessari instal·lar una estació de bombeig. 
En efecte, en cas de transport per gravetat, les canonades han de tenir un pendent mínim 

EDAR de Vilobí 

 Punt d’abocament 
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del 0,5% degut a efectes constructius i la diferència de cota entre Salitja i Vilobí d’Onyar no 
arriba als 8,5 m, quan en realitat es necessitaria un desnivell igual o superior a 13 m. 

Per altra banda, per connectar mitjançant col·lectors el nucli de Salitja amb l’estació 
depuradora de Vilobí d’Onyar, és necessari creuar el riu Onyar. Una opció possible seria 
fent passar els col·lectors pel pont de la carretera GIV-5341, la qual cosa implicaria un petit 
desviament d’aquests últims. Tot i així, aquesta necessitat de travessar el Riu implica un 
augment dels costos de construcció i, per descomptat, un impacte ambiental negatiu sobre 
el medi fluvial.  

L’estació depuradora de Vilobí d’Onyar és de tipus biològic. No obstant, no aconsegueix 
tractar tota la demanda i ja es preveu fer-hi ampliacions, ja que està dissenyada per tractar 
un cabal de 619 m3/dia i avui dia rep un cabal de 735 m3/dia. És a dir que, si decidíssim 
enviar les aigües residuals del nucli de Salitja, que inclou prop de 500 habitants equivalents, 
s’hauria de pensar en encara més ampliacions. S’ha de tenir en compte que actualment 
l’EDAR de Vilobí d’Onyar es troba encastada entre la riera de Grevalosa i el riu Onyar, i 
per tant l’espai disponible és força limitat. 

Per tant, l’alternativa 1, a més del cost de la canalització de 2600 metres de distància i el 
sistema de bombejament necessari, comportaria també el cost de l’ampliació de les 
instal·lacions de l’EDAR de Vilobí d’Onyar i el cost ambiental que suposaria el creuament 
del riu Onyar.   
 

2) Alternativa 2: Sistema de sanejament conjunt pels nuclis 

de Sant Dalmai i Salitja 

La segona alternativa proposada es basa en la construcció d’un sistema de sanejament 
conjunt pels nuclis de Sant Dalmai i Salitja, degut a la seva proximitat i a la falta de 
tractament de les aigües residuals en l’actualitat per part d’ambdues poblacions. 
Actualment, Sant Dalmai i Salitja tenen una població de 554 i 303 habitants respectivament. 

A la figura 8.3 es pot veure un mapa de la zona, on s’han senyalitzat en vermell els punts on 
Sant Dalmai i Salitja aboquen les seves aigües residuals. Els col·lectors necessaris per unir 
ambdues poblacions tindrien una longitud aproximada de 2400 m.  

El punt actual d’abocament de les aigües residuals de Sant Dalmai es troba a una cota de 
128,1 m i el de Salitja està situat a una cota de 125,1 m. En el cas de transportar les aigües 
de Sant Dalmai cap a Salitja, no es podria fer per gravetat ja que, degut al fet que les 
canonades han de tenir en aquest cas un pendent mínim de 0,5%, això implicaria un 
desnivell necessari de 12,5 metres o més. En el cas contrari, desplaçar les aigües de Salitja 
cap a Sant Dalmai, el sistema de bombejament també és inevitable. 

A causa del fet que el preu de les estacions de bombeig és proporcional al cabal a 
transportar i al desnivell a superar, es prendrà en consideració en aquest estudi 
d’alternatives el transport de les aigües de Salitja cap a Sant Dalmai. 
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Figura 8.3: Situació del decantador de Salitja i el de Sant Dalmai (Font: ICC) 

 

3) Alternativa 3: Sistema de sanejament independent 

La tercera alternativa proposa la construcció d’una estació depuradora específica per a 
Salitja, amb les característiques òptimes de disseny i dimensionament associades a les aigües 
que ha de tractar. Aquesta alternativa permet l’estalvi de la construcció de col·lectors així 
com de la instal·lació d’estacions de bombeig necessàries per transportar les aigües fins a 
Sant Dalmai o Vilobí d’Onyar.  

4) Alternativa 0: Cap actuació 

La solució zero consisteix en no realitzar cap mena d’actuació i deixar les coses tal i com 
estan en l’actualitat, és a dir que el nucli urbà de Salitja segueixi sense tenir un sistema de 
sanejament per les seves aigües residuals. 

El principal avantatge d’aquesta alternativa és que no existeixen ni costos de construcció, ni 
costos d’explotació i manteniment d’una futura estació depuradora. Ara bé, cal assenyalar el 
cost o impacte mediambiental que té sobre la riera de Riudevila, i doncs sobre el riu Onyar, 
afluent del Ter, el fet de vessar a la ribera un volum d’aigües residuals proper a 300 
habitants equivalents sense cap mena de tractament previ. Per un altre costat, també s’han 
de tenir en compte els riscos sanitaris per la flora, la fauna i l’ésser humà que té el fet que 
l’aigua residual circuli en superfície en la riera on vessen. Finalment, cal afegir que a mesura 
que vagi creixent la població, aquestes conseqüències ambientals s’aniran fent més grans. 

Per aquests motius, bàsicament, aquesta alternativa és utilitzada com a referència però no és 
considerada com a solució real per l’exposat en les línies anteriors i en la justificació del 
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projecte. Dins el marc legal i social actual, no es pot acceptar un abocament descontrolat 
d’aigües residuals al medi natural, independentment del nombre d’habitants del municipi. 

 

   

Figura 8.3: Aigües residuals abocades a la riera de Riudevila (Font pròpia) 

 

IV. Selecció de l’actuació 

La selecció de l’alternativa d’actuació més adient pel cas del nucli urbà de Salitja (Vilobí 
d’Onyar) es basarà en criteris econòmics i ambientals. Per a això, es realitzarà una valoració 
econòmica de cadascuna de les tres alternatives, ja que l’Alternativa 0 es descarta d’entrada, 
i una apreciació del seu impacte ambiental. 

1) Valoració econòmica 

Primer de tot, es realitza una valoració econòmica de les diferents alternatives exposades en 
l’apartat anterior. Es calculen uns pressupostos comparatius aproximats per a cadascuna de 
les opcions, en base a la longitud dels col·lectors i el tipus d’estació depuradora a construir. 

En aquest anàlisi econòmic es tindrà en compte que per cada 50 metres de col·lector és 
necessària la construcció d’un pou de registre, per a realitzar tasques d’inspecció i 
manteniment. 
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a) Costos de construcció 

L’alternativa 1 representa una solució centralitzada, basada en el transport de les aigües 
residuals de Salitja fins a la l’estació depuradora ja existent de Vilobí d’Onyar, capital i ciutat 
més poblada del municipi. A la taula 8.1 es pot veure el pressupost desglossat d’aquesta 
alternativa. 

Descripció Preu Amidament Import 

Col·lector 70 €/m 2.700 m 189.000 € 

Pou de registre 500 €/u 53 u 26.500 € 

Estació de bombeig 10.000/u 1 u 10.000 € 

Ampliació EDAR 50 €/hab 587 hab 29.350 € 

TOTAL 254.850 € 
•  

Taula 8.1: Pressupost aproximat de l’Alternativa 1 

 

Amb l’alternativa 2 es construiria una estació depuradora conjunta pels nuclis de Salitja i de 
Sant Dalmai. Degut a les economies d’escala, quant més gran sigui la capacitat de la planta 
depuradora, més econòmic sortirà el seu cost per habitant.  

Actualment, el nucli de Sant Dalmai té una població de 554 habitants. Si es preveu un 
increment d’aquesta població del 3% anual, valor mitjà de creixement poblacional, Sant 
Dalmai assolirà en 25 anys, és a dir al final de la vida útil de l’estació depuradora, una 
població de 1160 habitants.  

Per tant, en cas de realitzar una solució global per les dues poblacions, s’hauria de construir 
una estació depuradora per uns 1750 habitants aproximadament. La taula 8.2 recull el 
pressupost desglossat d’aquesta segona alternativa.  
 

Descripció Preu Amidament Import 

Col·lector 70 €/m 2.400 m 168.000 € 

Pou de registre 500 €/u 47 u 23.500 € 

Estació de bombeig 10.000/u 1 u 10.000 € 

Construcció EDAR 
(Població > 1000 hab) 

120 €/hab 587 hab 70.440 € 

TOTAL 271.940 € 
•  

Taula 8.2: Pressupost aproximat de l’Alternativa 2 

 

La tercera i última alternativa proposa una solució específica pel nucli de Salitja, la qual té 
com a principal avantatge l’estalvi en construcció de col·lectors. El seu pressupost apareix a 
la taula 8.3. 



Annex 8. Estudi d’Alternatives: Solució General 

9 

Descripció Preu Amidament Import 

Col·lector 70 €/m 200 m 14.000 € 

Pou de registre 500 €/u 3u 1.500 € 

Estació de bombeig 10.000/u 0 u 0 € 

Construcció EDAR 
(Població < 1000 hab) 

160 €/hab 587 hab 93.920 € 

TOTAL 109.420 € 
•  

Taula 8.3: Pressupost aproximat de l’Alternativa 3 

 

Com es pot veure clarament a les taules, la solució més econòmica resulta ser l’alternativa 3. 
No obstant, en aquesta valoració econòmica s’ha de tenir en compte tanmateix els costos 
de manteniment i explotació de les futures estacions depuradores. En aquesta segona part 
de l’anàlisi, la tercera alternativa es veurà perjudicada degut a les economies de l’escala. 
 

b) Costos d’explotació i manteniment 

Igual que en l’apartat anterior referit als costos de construcció, no es pretén trobar els 
costos anuals exactes d’explotació i manteniment per a les diferents alternatives, però sí que 
es pretén realitzar una estimació justificada que permeti comparar les tres alternatives. 

Tenint en compte això, es consideraran els valors anuals de costos d’explotació i 
manteniment de les instal·lacions següents. Es pot veure que s’han tingut en compte les 
economies d’escala: 

- 30 €/hab·any per a estacions depuradores de fins a 500 hab-eq 
- 25 €/hab·any per a estacions depuradores d’entre 501 i 1000 hab-eq 
- 20 €/hab·any per a estacions depuradores d’entre 1001 i 2000 hab-eq 
- 15 €/hab·any per a estacions depuradores de més de 2000 hab-eq 

Per altra banda, es considerarà un cost addicional de manteniment de 1 €/any per cada 
metre de col·lector i de 500 €/any per l’estació de bombeig. 
 

Descripció Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Instal·lacions 8.805 €/any 11.740 €/any 14.675 €/any 

Col·lectors 2.700 €/any 2.400 €/any 200 €/any 

Estació de bombeig 500 €/any 500 €/any 0 €/any 

Total anual 12.005 €/any 14.640 €/any 14.875 €/any 

TOTAL 300.125 € 366.000 € 371.875 € 
•  

Taula 8.4: Costos d’explotació i manteniment per a cadascuna de les alternatives 
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c) Valoració econòmica final 

A continuació agrupem els costos de construcció i els costos d’explotació i manteniment en 
una mateixa taula per poder realitzar la valoració econòmica final. 

 
 

Costos Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Construcció 254.850 € 271.940 € 109.420 € 

Explotació 
i Manteniment 

300.125 € 366.000 € 371.875 € 

TOTAL 554.975 € 637.940 € 481.295 € 
•  

Taula 8.5: Valoració econòmica final de les diferents alternatives 

 
Tal i com es pot apreciar a la taula 8.5, l’alternativa que resultaria més econòmica és la 
tercera, és a dir la que correspon a crear pel nucli urbà de Salitja un sistema de sanejament 
independent.  

En efecte, la longitud dels col·lectors i la necessitat d’estacions de bombeig capaces 
d’impulsar cabals d’aigua residual relativament grans i a una alçada d’uns 4 o 5 metres, 
augmenten considerablement tant els costos de construcció com els de manteniment i 
explotació. 

2) Impacte ambiental 

Un dels principals desavantatges de les dues primeres alternatives en quant a impacte 
ambiental és que necessitaran més infraestructures, formades per col·lectors i estacions de 
bombeig, per poder transportar les aigües residuals d’un nucli urbà a un altre. En efecte, 
quantes més infraestructures, més impacte social i mediambiental.  

A més, en el cas de la primera alternativa, és a dir tractar les aigües residuals de Salitja a la 
capital del municipi, Vilobí d’Onyar, s’hauria de travessar el riu Onyar i això comportaria 
addicionalment un impacte ambiental negatiu sobre el medi fluvial.  

 

V. Conclusions 

Finalment, un cop estudiades totes les opcions possibles, s’ha optat per realitzar un sistema 
de sanejament específic per les aigües residuals del nucli urbà de Salitja, ja que aquesta ha 
resultat ser l’alternativa més adient tant econòmicament com mediambientalment. 

Es proposa doncs la construcció d’una estació depuradora que permetrà posar fi a 
l’abocament incontrolat de les aigües brutes a la riera de Riudevila i per conseqüent millorar 
la qualitat de les aigües del riu Onyar.  
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En els proper annexos, Estudi d’Alternatives: Tractament i Estudi d’Alternatives: Ubicació, es 
decidirà quin és el tipus de tractament que millor s’adequa a les característiques del nucli i 
de la població de Salitja i, posteriorment, quin és l’emplaçament més adient. Per a això, 
s’empraran criteris tant econòmics i tècnics, com ambientals i socials. 
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I. Introducció 

Un cop escollida la millor solució per sanejar les aigües residuals de Salitja, és hora 
d’analitzar quin seria el sistema de tractament que millor s’adequa a les característiques de la 
població en termes d’eficiència tècnica, econòmica i ambiental.  

En el present apartat s’estudien les diferents alternatives de sanejament d’aigües residuals 
existents òptimes per a petits nuclis de població, amb la finalitat d’escollir el sistema de 
depuració més apropiat pel nostre nucli d’estudi.  

 

II. Objectius 

Els objectius que es desitgen assolir durant el tractament d’aigües residuals urbanes a la 
EDAR de Salitja es poden classificar en quatre grups: 

• Objectius ambientals  

Es basen en la minimització dels impactes ambientals associats a l’explotació de la futura 
planta depuradora: consum energètic i de matèries primeres, emissions a l’atmosfera i 
integració paisatgística. 

• Objectius econòmics 

És de vital importància intentar escollir una alternativa amb cost econòmic mínim durant la 
fase de construcció i la posterior fase d’explotació: consum de materials, consum d’energia, 
consum de serveis bàsics, mà d’obra, manteniment, etc. 

• Objectius socials 

L’alternativa de tractament escollida per l’estació depuradora ha de reduir al màxim 
l’impacte social, constituït per impacte visual, sonor i per olors, durant la fase d’explotació. 

• Objectius tècnics 

El tractament seleccionat ha de permetre un funcionament de l’estació depuradora eficient i 
que compleixi amb la Directiva Europea 91/271/CEE. 

 

III. Criteris de selecció 

Per poder escollir entre les diferents alternatives de tractament possibles, és necessari 
comparar-les havent prèviament establit uns criteris de selecció. 
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El procés es dividirà en dues etapes. En la primera etapa, Preselecció d’alternatives de tractament, 
es farà una selecció de les alternatives existents basada únicament en la població i superfície 
necessàries. En la segona etapa, Anàlisi multicriteri, es sotmetran els tipus de tractament que 
no hagin estat descartats en la primera fase a un segon anàlisi basat en les següents 
consideracions: 
 

1) Superfície necessària per habitant equivalent 
 

2) Simplicitat en la construcció: 
- Moviment de terres 
- Obra civil 
- Equips 

 

3) Costos de construcció 
 

4) Explotació i manteniment: 
- Simplicitat de funcionament 
- Necessitat de personal 
- Duració del control 
- Freqüència en el control 
 

5) Costos d’explotació i manteniment  
 

6) Rendiments d’eliminació dels contaminants 
 

7) Estabilitat i fiabilitat de la depuració: 
- Efecte de la temperatura 
- Variació del cabal i la càrrega 
- Terbolesa de l’efluent 
 

8) Impacte ambiental: 
- Molèstia per olors 
- Molèstia per sorolls 
- Molèstia per insectes 
- Integració amb l’entorn 
- Riscos per a la salut 
- Efectes en el sòl 

 

9) Producció de fangs 

 

IV. Preselecció d’alternatives de tractament 

Com ja s’ha mencionat anteriorment, la preselecció consisteix en descartar els sistemes de 
tractament que no són viables pel cas d’estudi, tant per motius de volum de població com 
per motius de superfície necessària.  
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En primer lloc, seleccionarem els sistemes de tractament aplicables al present projecte en 
termes de població. Recordem que la futura estació depuradora del nucli de Salitja es 
proposa tractar 587 habitants equivalents.  

Per a això, utilitzarem la taula 9.1, extreta del llibre Depuració de aguas residuales en pequeñas 

comunidades, de Ramón Collado Lara, on apareix el grau d’aplicació de les diferents 
alternatives de depuració en funció del rang de població. 

 

Tractament 
Població Equivalent 

100 200 500 1000 2000 5000 10000 > 10000 

Fossa sèptica +++ ++ + 
     

Tanc Imhoff +++ +++ ++ + 
    

Rasa filtrant +++ +++ +++ ++ ++ + 
  

Llit filtrant +++ +++ +++ ++ ++ + 
  

Filtre de sorra +++ +++ +++ ++ + 
   

Llit de torba ++ +++ +++ +++ +++ ++ + 
 

Pou filtrant +++ +++ +++ ++ ++ + 
  

Filtre verd + ++ +++ +++ +++ ++ ++ + 

Aiguamoll construït + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Infiltració ràpida + ++ +++ +++ +++ ++ + + 

Escorrentia superficial ++ +++ +++ +++ ++ + + + 

Llacuna airejada   
+ ++ +++ +++ +++ +++ 

Llacuna aeròbia + + ++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Llacuna facultativa + ++ +++ +++ +++ +++ ++ ++ 

Llacuna anaeròbia ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Llacuna anaeròbia modificada    
++ ++ +++ +++ ++ 

Llit bacterià / Filtre percolador + ++ +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Biodiscs   
+ + ++ +++ +++ +++ 

Aeració perllongada ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ 

Canal oxidació    
++ +++ +++ +++ +++ 

Fisico-químic  
+ + ++ +++ +++ +++ ++ 

 

Llegenda 
+++ Molt aplicable 
++ Aplicable 
+ Poc aplicable 

 

Taula 9.1: Camp poblacional d’aplicació de les diferents alternatives de depuració 

 

Per motius de volum de població, es poden doncs seleccionar els següents tipus de 
tractament d’aigües residuals, que coincideixen amb els qualificats com a “molt aplicables” 
per valors propers a 500 habitants equivalents: 
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- Rasa filtrant 
- Llit filtrant 
- Filtre de sorra 
- Llit de torba 
- Pou filtrant 

- Filtre verd 
- Aiguamoll construït 
- Infiltració ràpida 
- Esc. superficial 
- Llacuna facultativa 

- Llacuna anaeròbia 
- Aeració perllongada 
- Llit bacterià / Filtre 

percolador 

 

En segon lloc, s’ha de comprovar la superfície necessària per cadascun dels tipus de 
tractament anteriors, amb el propòsit de descartar els que necessitin ocupacions de terreny 
excessives. En efecte, cal intentar minimitzar la superfície que ocuparà la planta de 
tractament tant per motius econòmics, degut a l’expropiació de terrenys, com per motius 
socials i mediambientals, ja que l’impacte és proporcional a la superfície. 

 

 Superfície necessària per 
habitant (m2/hab-eq) 

Superfície necessària  
(m2) 

MÍNIMA MÀXIMA MÍNIMA MÀXIMA 

Rasa filtrant 6 66 3522 38742 
Llit filtrant 2 25 1174 14675 

Filtre de sorra 1 9 587 5283 

Llit de torba 0,6 1 352,2 587 

Pou filtrant 1 14 587 8218 
Filtre verd 12 110 7044 64570 

Aiguamoll construït 2 8 1174 4696 

Infiltració ràpida 2 22 1174 12914 
Escorrentia superficial 5 15 2935 8805 

Llacuna facultativa 2 20 1174 11740 

Llacuna anaeròbia 1 3 587 1761 
Llit bacterià / Filtre 

percolador 
0,5 0,7 293,5 410,9 

Aeració perllongada 0,2 1 117,4 587 
 

Taula 9.2: Superfícies necessàries segons el sistema de tractament 

 

Com a criteri de selecció, s’han descartat tots aquells sistemes de tractament que 
requereixen, pel cas de Salitja, una superfície de terreny màxima que sigui superior als 5000 
m2. Després d’aplicar aquest criteri, els tipus de tractament restants són els següents: 
 

1. Llit de torba 
2. Aiguamoll construït 
3. Llacuna anaeròbia 
4. Aeració perllongada 
5. Llit bacterià / Filtre percolador 
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V. Anàlisi multicriteri 

1) Introducció 

En aquesta segona etapa de selecció, es sotmetran els cinc tipus de tractament 
preseleccionats a l’apartat anterior a un segon anàlisi que permetrà escollir de forma 
raonada i justificada la solució més adequada pel sanejament del nucli. 

Els diferents aspectes a considerar ja mencionats al tercer apartat, Criteris de selecció, es 
valoraran per a cadascuna de les alternatives preseleccionades o bé amb unitats de mesura 
(m2/hab, €/hab, €/hab·any, litres fang/m3, etc) o bé amb apreciacions de tipus 
adimensional (S: Simple, MS: Molt Simple, C: Complexa, P: Poc, R: Regular, etc). Ambdós 
tipus de valoracions es traduiran per cadascun dels aspectes en xifres numèriques entre 0 i 
10, sent 0 la situació més desfavorable possible i 10 la més favorable. 

Com a conclusió final, es realitzarà una matriu final de selecció (Taula 9.12, pàgina 14) on 
es recolliran tots els aspectes considerats i les seves valoracions numèriques per a cada tipus 
de tractament. A més, es donaran diferents pesos parcials (β1, β2, ..., β9) a cadascun dels 
aspectes analitzats en funció de les característiques del projecte. Gràcies a aquesta matriu 
final de selecció s’obtindrà, per a les 5 alternatives que resten de les 21 inicials, una 
valoració numèrica o nota final que tindrà en compte tots els aspectes contemplats. 
 

�� =
∑ �����
��	
��


∑ ��
��	
��


				� = 1,… , 5 

Sent, 

� la ponderació o pes parcial 

� la puntuació de cada alternativa per cadascun dels aspectes valorats  

� la valoració numèrica final del sistema de tractament 
 

A continuació s’adjunten les matrius de selecció que avaluen, atorgant una nota, cadascun 
dels aspectes a considerar per cada alternativa preseleccionada. Per fer-ho, s’ha tingut en 
compte que la EDAR a projectar s’haurà de dimensionar per 587 habitants equivalents. 
Aquestes matrius són les que ens serviran per a construir la matriu final de selecció.  
 

2) Superfície necessària 

L’alternativa de depuració que requereix una major superfície per habitant és l’aiguamoll 
construït, la qual cosa li confereix la pitjor puntuació, mentre que l’aeració perllongada i el 
llit bacterià són els que requereixen menys espai.  
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Alternatives 
Demanda de superfície 

(m2/hab-eq) 
Nota 

Llit de torba 0,6 - 1 9 

Aiguamoll construït 2 – 6 7 

Llacuna anaeròbia 1 - 3 8 

Aeració perllongada 0,2 - 1 10 

Llit bacterià / Filtre percolador 0,5 - 0,7 10 
 

Taula 9.3: Superfície requerida per a cada sistema de tractament 

 

3) Simplicitat en la construcció 

Pel conjunt de les alternatives preseleccionades, excepte l’aeració perllongada, la 
complexitat de l’obra civil i dels equipaments no és gaire alta, i doncs no es preveuen 
moltes complicacions durant la fase constructiva. A més, a l’annex de Geologia i Geotècnia, 
s’ha descartat qualsevol dificultat en el terreny, la qual cosa simplifica l’execució del 
moviment de terres.  

La puntuació conferida a l’alternativa de llacuna anaeròbia a l’apartat “Moviment de terres” 
és baixa degut al fet que necessita més profunditat que els altres sistemes per tal que es 
puguin produir les condicions anaeròbies en el fons de la llacuna.  

A la taula 9.4 es recullen les valoracions, per a cada alternativa, de la simplicitat de la seva 
fase constructiva, dividida en moviment de terres, obra civil i equipaments. Les 
apreciacions adimensionals utilitzades són les següents: Molt Simple (MS), Simple (S), 
Complicat (C) i Molt Complicat (MC). 

 

Alternatives 
Fase Constructiva 

Nota 
Final Moviment de 

terres 
Obra Civil Equipaments 

Llit de torba 
MS S MS 

9 
10 8 10 

Aiguamoll construït 
MS MS MS 

10 
10 10 10 

Llacuna anaeròbia 
C MS MS 

8 
5 10 10 

Aeració perllongada 
S MC MC 

5 
8 3 3 

Llit bacterià / Filtre percolador 
MS C C 

7 
10 5 5 

•  

Taula 9.4: Simplicitat en la construcció per a cada sistema de tractament 
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4) Costos de construcció 

El sistema menys costós pel que fa a la seva construcció és la llacuna anaeròbia, amb un 
preu de 58 € per habitant equivalent. Per contra, les solucions més cares són aquelles que 
requereixen un major nombre d’equipaments i una obra més complexa, com per exemple 
l’aeració perllongada o el filtre percolador, ambdues alternatives amb un cost que ronda el 
mig miler d’euros per habitant equivalent. 

 

Alternatives 
Cost de construcció  

(€/hab) 
Nota 

Llit de torba 288 8 

Aiguamoll construït 332 8 

Llacuna anaeròbia 58 10 

Aeració perllongada 505 6 

Llit bacterià / Filtre percolador 433 7 
•  

Taula 9.5: Costos de construcció per a cada sistema de tractament 

 

5) Manteniment i explotació 

Entre les alternatives preseleccionades, destaquen la llacuna anaeròbia i l’aiguamoll 
construït per la seva facilitat de funcionament. A més, són les alternatives que requereixen 
menys manteniment i control un cop posades en marxa.  

Per oposat, el sistema d’aeració perllongada és l’alternativa més complexa de funcionament. 
No obstant, també cal dir que els sistemes convencionals són els més flexibles a l’hora de 
corregir anomalies i problemes. 

 

Alternatives 
Manteniment i explotació 

Nota 
Final Simplicitat de 

funcionament 
Necessitat de 

personal 
Durada del 

control 
Freqüència del 

control 

Llit de torba 
S R P RF 

8 
8 7 10 8 

Aiguamoll construït 
MS P P RF 

9 
10 10 10 8 

Llacuna anaeròbia 
MS P P PF 

10 
10 10 10 10 

Aeració perllongada 
MC M M MF 

3 
2 4 4 3 

Llit bacterià / Filtre 
percolador 

C M M RF 
5 

4 4 4 8 
 

Taula 9.6: Manteniment i explotació per a cada sistema de tractament
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A la taula 9.6 apareix per a cadascuna de les alternatives preseleccionades una valoració 
sobre la seva simplicitat de manteniment i control durant la seva fase d’explotació. Es tenen 
en compte els factors següents: simplicitat de funcionament, necessitat de personal, durada 
i freqüència del control. Les apreciacions adimensionals utilitzades a la taula són les 
següents:  

- Molt Simple (MS), Simple (S), Complicat (C) i Molt Complicat (MC)  
- Molt (M), Regular (R) i Poc (P) 
- Molt Freqüent (MF), Freqüent (F), Raonablement Freqüent (RF) i Poc Freqüent (PF) 

6) Costos d’explotació i manteniment 

Els tipus d’estacions depuradores més costosos pel que fa a l’explotació i el manteniment 
són aquells que tenen un sistema de tractament més complex (aeració perllongada, llit de 
torba, etc). Per contra, els sistemes de tractament més “naturals”, com l’aiguamoll o la 
llacuna, tenen uns costos molt baixos situats al voltant dels 5 euros anuals per hab-eq.  

 

Alternatives 
Cost d’explotació i manteniment  

(€/hab·any) 
Nota 

Llit de torba 29 4 

Aiguamoll construït 6 9 

Llacuna anaeròbia 2 10 

Aeració perllongada 30 4 

Llit bacterià / Filtre percolador 22 6 
•  

Taula 9.7: Costos d’explotació i manteniment per a cada sistema de tractament 

 

7) Rendiments d’eliminació dels contaminants 

 
En general, els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial com subsuperficial, tenen 
nivells molt alts de rendiment en la depuració d’aigües residuals. 

- DQO, DBO5: Els tractaments d’aplicació subsuperficial són els que presenten un 
rendiment d’eliminació més alt. 
 

- MES: Els rendiments d’eliminació de matèria en suspensió són en general alts en 
tots els sistemes preseleccionats. 
 

- N, P: Els majors rendiments d’eliminació de nutrients s’aconsegueixen en el 
sistema d’aeració perllongada.  
 

- Coliformes fecals: La llacuna anaeròbia i els sistemes d’aplicació al terreny són els 
tractaments més eficients. 

La valoració final dels rendiments d’eliminació per a cadascuna de les alternatives 
preseleccionades apareix a la taula 9.8.  
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Alternatives 
Rendiments (%) Nota 

Final DQO DBO5 MES N P Coliformes 

Llit de torba 
60 - 75 60 -85 85 - 90 20 - 70 20 - 25 99,5 

7 
7 7 9 5 2 10 

Aiguamoll construït 
55 - 80 60 - 92 56 - 95 25 - 65 20 - 40 99 

7 
7 8 7 5 3 9 

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

5 
2 6 7 3 1 10 

Aeració perllongada 
68 - 90 85 - 99 83 - 89 50 - 90 15 - 70 90 

8 
8 9 9 7 4 9 

Llit bacterià / Filtre 
percolador 

68 - 81 60 - 95 52 - 90 15 - 70 5 - 30 80 - 90 
7 

7 8 7 4 2 9 
•  

Taula 9.8: Nivells de rendiment per a cada sistema de tractament 

 

La baixa nota final de la llacuna anaeròbia és deguda a que és el tipus de tractament que 
presenta un rendiment d’eliminació de nutrients, nitrats i fòsfor més baix. Paral·lelament, és 
el sistema de depuració que obté els majors rendiments d’eliminació de coliforms, amb 
valors que superen el 99 %. 

8) Estabilitat i fiabilitat de la depuració 

 
Les infraestructures de depuració d’aigües estan pensades per funcionar sota unes 
condicions de projecte, però en el seu dia a dia funcionaran sota una gran quantitat de 
condicions i situacions. És per això que és important que una estació depuradora tingui una 
certa estabilitat en el tractament de les aigües residuals, i ha de fer front de la millor manera 
possible tant a variacions climàtiques com a canvis en els cabals i càrregues contaminants 
de l’afluent. 

En general, els processos de depuració d’aigües residuals més estables són els d’aplicació en 
el terreny, processos de biopel·lícula i tractaments convencionals. Els més inestables són els 
sistemes de llacunatge. 

L’estabilitat respecte de la temperatura s’analitza en funció de la seva incidència sobre el 
grau de depuració. La temperatura pot arribar a incidir molt notablement en la velocitat de 
les reaccions biològiques que degraden la matèria orgànica i els nutrients. La llacuna, degut 
a les seves característiques pròpies, és el procés més sensible i que veu el seu rendiment 
més afectat a causa dels efectes de les baixes temperatures. 

Els sistemes que millor qualitat de l’efluent mantenen de forma permanent són els 
processos d’aplicació al terreny. En canvi, el sistema que presenta la major variabilitat de la 
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qualitat de l’efluent és la llacuna anaeròbia. La resta de processos, convencionals i de 
biopel·lícula, presenten posicions intermèdies.  

Finalment, els sistemes més estables davant de les variacions de càrrega hidràulica o de 
contaminants són de nou els sistemes d’aplicació al terreny. També resulten ser molt 
estables les llacunes i en aquest cas els processos convencionals i de biopel·lícula són els 
menys fiables davant les variacions. 

La valoració de l’estabilitat per a cada sistema de tractament, dividida en temperatura, 
turbiditat de l’efluent i variació del cabal i la càrrega, apareix resumida a la taula 9.9. 

 

Alternatives 
Estabilitat 

Nota Efectes de 
temperatura 

Turbiditat 
efluent 

Variació de 
cabal-càrrega 

Llit de torba 8 5 5 6 

Aiguamoll construït 5 3 10 6 

Llacuna anaeròbia 3 3 10 5 

Aeració perllongada 5 3 10 6 

Llit bacterià / Filtre percolador 5 5 5 5 
•  

Taula 9.9: Valoració de l’estabilitat per a cada sistema de tractament 

 

9) Producció de fangs 

El tractament dels fangs produïts en els processos de depuració és un dels temes que més 
afecta els costos d’explotació ocasionats i per tant s’han de considerar prioritaris aquells 
sistemes que tinguin una producció de fangs menor. 

Els sistemes d’aplicació al terreny, tant superficial com subsuperficials, tenen una producció 
de fangs pràcticament nul·la, però necessiten de pretractaments o tractaments primaris que 
sí que en generen. El llacunatge és una de les alternatives preseleccionades que produeix 
una major quantitat de fangs. Als processos de biopel·lícula, com el filtre percolador, la 
producció de fangs és inferior a la obtinguda en tractaments convencionals però una mica 
superior a la que hi ha en la llacuna. 

 

Alternatives 
Producció de fangs  

(litre/m3 d’aigua residual tractada) 
Nota 

Llit de torba 0,5 - 1 9 

Aiguamoll construït 0 10 

Llacuna anaeròbia 0,4 – 0,7 9 

Aeració perllongada 3 – 7 6 

Llit bacterià / Filtre percolador 1 - 3 8 
•  

Taula 9.10: Producció de fangs per a cada sistema de tractament 
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10) Impacte ambiental 

Globalment, el sistema que provoca un menor impacte ambiental és el filtre percolador, 
seguit dels aiguamolls construïts. El principal avantatge dels aiguamolls construïts és la gran 
integració al medi que aconsegueixen. Per contra, les llacunes anaeròbies poden provocar 
males olors i sorolls.  

Es tenen en compte els factors següents: possibles molèsties causades a la població degut a 
olors, sorolls, insectes, integració en l’entorn, riscs per la salut i efectes en el sòl. Les 
apreciacions adimensionals utilitzades a la taula són les següents:  

- Bona (Bo), Normal (N) i Dolenta (D)  
- Problema Inexistent (PI), Problema Atípic (PA), Problema Normal (PN) i 

Problema Freqüent (PF) 
- Alt (A), Mig (M) i Baix (Ba) 

 

Alternatives 

Impacte Ambiental 
Nota 
Final 

Possibles molèsties Integració 
en l’entorn 

Riscs per 
la salut 

Efectes 
en el sòl Olors Sorolls Insectes 

Llit de torba 
PN PI PN N M PI 

7 
5 10 5 7 7 10 

Aiguamoll 
construït 

PA PI PN Bo A PN 
7 

8 10 5 10 4 5 

Llacuna 
anaeròbia 

PF PI PN N A PN 
5 

2 10 5 7 4 5 

Aeració 
perllongada 

PA PF PI D Ba PI 
7 

8 2 10 4 10 10 

Llit bacterià / 
Filtre percolador 

PA PA PA D Ba PI 
8 

8 8 8 4 10 10 
•  

Taula 9.11: Impacte ambiental de cada sistema de tractament 

 

VI. Matriu final de selecció 

1) Introducció 

A l’apartat anterior, Anàlisi Multicriteri, s’ha realitzat una avaluació detallada de cada 
alternativa preseleccionada. S’han estudiat diferents aspectes, tant econòmics, com tècnics o 
ambientals, i a cadascun d’ells se li ha assignat una puntuació. 

Seguidament, presentarem la matriu final de selecció, on es resumeixen les notes 
obtingudes prèviament i s’estableix un pes específic per a cadascun dels aspectes 
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considerats. Aquest pes o ponderació és a criteri de l’autor del projecte i permet determinar 
la importància relativa de cada variable en funció de les característiques de la zona de 
projecte, Salitja (Vilobí d’Onyar). 

2) Pesos específics 

S’ha establert una puntuació total de 100 punts, amb la qual cosa la suma del pes de les nou 
variables ha de sumar aquesta quantitat. A continuació es justifica breument la repartició 
dels pesos.  
 

 

a) Superfície necessària per habitant equivalent 

Aquest factor no és determinant, ja que es disposa de terreny suficient per a implantar 
qualsevol de les alternatives preseleccionades. No obstant, sí que pot causar un problema el 
fet de que les terres s’hagin d’expropiar, ja que l’Ajuntament no disposa de terrenys de la 
seva propietat en aquesta zona. Degut a això, la superfície necessària per a construir la 
depuradora s’ha valorat com un factor relativament important, amb 10 punts sobre 100. 
 

 

b) Simplicitat en la construcció 

Sempre és recomanable que qualsevol obra civil sigui fàcil d’executar. No obstant, a 
Catalunya es disposa mà d’obra qualificada i experiència suficients per encarar qualsevol 
tipus d’estació depuradora. Per tant, al disposar de la tecnologia necessària per realitzar 
l’obra sense cap problema, s’ha considerat que la “simplicitat en la construcció” no és un 
dels factors més rellevants dins del nostre estudi. Així doncs, aquest serà un dels elements 
amb menys pes, 8 punts sobre 100. 
 

c) Costos de construcció 

Els costos de construcció són una de les variables més importants, ja que els recursos 
disponibles actualment són escassos. A més, al tractar-se d’un petit nucli de població,  
interessa que el cost de construcció sigui el més baix possible a fi de que les administracions 
pertinents puguin suportar els costos d‘una obra com aquesta. Per tant, la importància dels 
costos de construcció s’ha fixat en 12 punts sobre 100. 
 

d) Explotació i manteniment 

És molt important que la futura estació depuradora de Salitja tingui simplicitat de 
funcionament i que el control necessari sigui el més reduït possible, ja que en petits nuclis 
no és fàcil disposar de mà d’obra especialitzada. Moltes plantes de tractament per a petites 
poblacions que s’han construït a Catalunya en els darrers anys han tingut un elevat índex de 
fracàs, fonamentalment degut a la seva deixadesa i a la falta de manteniment. A més, la 
simplicitat del sistema afecta al cost d’explotació, ja que a més complexitat, més cost de 
personal. Per altra banda, quant més senzill sigui el manteniment, menys problemàtiques 
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seran les avaries. Així doncs, pels motius que s’acaben d’explicar, s’ha donat a aquesta 
variable un pes de 12 punts sobre 100. 
 

e) Costos d’explotació i manteniment 

Aquesta variable té molta importància en petits municipis, les arques dels quals poden 
veure’s bastant afectades davant de despeses fixes. És per això que és vital escollir un 
tractament en el qual els costos d’explotació i manteniment siguin baixos i fàcilment 
assumibles pel nucli servit. El pes assignat a aquest punt és doncs de 12 punts sobre 100.  
 

f) Rendiments d’eliminació dels contaminants 

El rendiment de la depuradora és una variable força important. S’ha de tenir en compte 
però que en qualsevol cas, la planta es dimensionarà per a complir com a mínim els criteris 
de qualitat que marca la normativa i que actualment no es compleixen, ja que ara per ara les 
aigües residuals són abocades directament a la riera. Finalment, s’ha assignat a aquest 
element una valoració de 10 punts sobre 100. 
 

g) Estabilitat i fiabilitat de la depuració 

L’estabilitat és un element especialment important en els casos on el medi receptor 
requereixi d’una qualitat de l’efluent molt estable, com per exemple si forma part d’algun 
ecosistema protegit. Tot i així, encara que no sigui el cas de Salitja, sempre és important 
intentar assegurar una bona qualitat de l’aigua de forma constant, i per tant s’ha valorat en 8 
punts sobre 100. 
 

h) Producció de fangs 

La importància de la producció de fangs en una planta depuradora recau en els costos que 
implica la seva gestió, ja que es tradueixen en costos d’explotació. Així doncs, la producció 
de fangs és un element de força importància en el nostre projecte i s’assigna a aquesta 
variable un pes de 10 punts sobre 100. 
 

i) Impacte ambiental 

El impacte ambiental és el punt que més importància té a l’hora de la construcció de 
l’estació depuradora. En efecte, tot i que aquesta última no es troba en alguna zona 
protegida, sí que es situa però en una zona dedicada a l’agricultura i a la ramaderia, on els 
habitants poden gaudir d’una bona qualitat de vida en un ambient tranquil i rural a pocs 
kilòmetres de Girona. És per això que caldrà tenir molt en compte alguns aspectes com la 
integració paisatgística o els possibles sorolls i olors. A més, la planta es troba al costat de la 
riera de Riudevila, i per tant també s’haurà de vigilar que hi hagi una bona integració en el 
curs de l’aigua i que s’eviti qualsevol efecte desfavorable sobre el seu ecosistema. Per totes 
aquestes raons, es dóna a aquesta variable el valor més alt de tots, 18 punts sobre 100. 
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3) Matriu final de selecció 

La matriu final de selecció que resulta de totes aquestes consideracions és la següent: 

 

VARIABLES 
Alternatives 

PES Llit de 
torba 

Aiguamoll 
construït 

Llacuna 
anaeròbia 

Aeració 
perllongada 

Llit 
bacterià 

Superfície necessària 9 7 8 10 10 10 

Simplicitat en la 
construcció 

9 10 8 5 7 8 

Costos de construcció 8 8 10 6 7 12 

Explotació i 
manteniment 

8 9 10 3 5 12 

Costos d’explotació i 
manteniment 

4 9 10 4 6 12 

Rendiments 
d’eliminació 

7 7 5 8 7 10 

Estabilitat i fiabilitat de 
la depuració 

6 6 5 6 5 8 

Producció de fangs 9 10 9 6 8 10 

Impacte Ambiental 7 7 5 7 8 18 

TOTAL 736 806 774 610 706 100 

NOTA 7,4 8,1 7,7 6,1 7,1  
•  

Taula 9.12: Matriu final de selecció 

 

Com es pot apreciar a la taula 9.12, l’alternativa de sistema tractament que ha obtingut més 
punts en l’anàlisi multicriteri és l’aiguamoll construït, i per tant serà aquest el tractament que 
s’aplicarà a l’estació depuradora de Salitja.  

 

VII. Descripció de l’alternativa seleccionada 

Els aiguamolls construïts es poden denominar també “llit de joncs”, “wetlands”, “acuatic 
plant systems” i “reed bed systems”. Es caracteritzen principalment pel seu baix cost 
d’implantació i explotació, degut en part a l’absència de costos addicionals d’equipaments 
elèctrics i de gestió de fangs. A més, no és necessària la contractació de personal 
especialitzat, al ser el manteniment relativament fàcil.  

Per altra banda, l’efluent és de bona qualitat, i s’obtenen alts rendiments d’eliminació de 
DBO5 i nutrients. Els aiguamolls tenen també una bona resposta enfront a les variacions 
instantànies de càrrega i cabal gràcies a l’efecte regulador dels llits. Finalment, tenen una 
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bona integració en l’entorn i fins i tot poden arribar a tenir un impacte ambiental positiu si 
s’utilitzen amb fins de restauració d’ecosistemes humits..  

Els aiguamolls construïts es classifiquen segons el flux hidràulic en aiguamolls de flux 
superficial i aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal.  

El principal avantatge dels aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal és que l’aigua 
discorre horitzontalment a través d’un medi granular i sense aflorar a la superfície, evitant 
l’aparició d’olors, la proliferació de mosquits vectors de patògens i el possible contacte de 
les persones amb les aigües residuals parcialment tractades. Els aiguamolls de flux 
superficial, en canvi, són més propensos a presentar aquests problemes. És per això que 
són majoritàriament utilitzats com a tractament terciari, ja que les molèsties s’intensifiquen 
en cas de rebre efluents primaris. 

En el cas de Salitja, pels motius anteriors, s’escolliran aiguamolls construïts de flux 
subsuperficial horitzontal. Sobre el terreny d’origen s’excava una bassa poc profunda (entre 
0,5 i 1 metre) que s’omple de grava, o material d’alta permeabilitat, i on es planten i 
desenvolupen els macròfits, que són la vegetació pròpia dels aiguamolls i permetran la 
degradació de la matèria orgànica de l’aigua residual circulant. En aquest cas, l’espècie de 
macròfit escollida és el canyís (Phragmites Australis) ja que presenta un molt bon rendiment. 
Finalment, la bassa haurà de ser impermeabilitzada per evitar la contaminació de les aigües 
subterrànies. 

 

Figura 9.1: Dibuix esquemàtic del canyís (Phragmites australis) 

 

Les bases del sistema de depuració amb aiguamolls construïts són les següents: 

- Degradació aeròbia en la part superior degut a l’oxigen que recull la part aèria dels 
macròfits i que transmeten a través dels rizomes (talls subterranis).  

- Degradació aeròbia i anaeròbia produïda en el replè on creixen les plantes. 
- Els rizomes creixen vertical i horitzontalment, obrint en el sòl espais que faciliten el 

pas de l’aigua residual i el seu contacte amb sòl, arrels i rizomes. 
- Els sòlids en suspensió de l’aigua residual pateixen un compost en la capa superior, 

juntament amb les restes de vegetació, com fulles o talls morts. 

Rizomes 

Arrels 

Inici de 
nous brots 
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VIII. Conclusió 

Després de l’estudi d’alternatives realitzat, que incloïa una preselecció d’alternatives i 
posteriorment un anàlisi multicriteri, i tal i com s’ha pogut observar a la taula 9.12, 
l’alternativa de tractament més adient per l’estació depuradora del nucli urbà de Salitja és 
l’aiguamoll construït.  

Com ja s’ha pogut veure a apartats anteriors, aquest tipus de tractament té nombrosos 
avantatges, tant ambientals, com tècnics i econòmics. No obstant, és necessari afegir un 
tractament de les aigües residuals previ a l’aiguamoll per evitar problemes de funcionament, 
ja que les aigües brutes que hi entrin no poden contenir certes substàncies que podrien 
afectar a la seva vegetació. És per això que prèviament a l’aiguamoll s’instal·larà un 
tractament primari constituït per una fossa sèptica. Finalment, a la sortida de l’aiguamoll, 
l’aigua sanejada serà recollida per un sistema de drenatge inferior i tornada al medi ambient. 

Per tant, la línia de tractament proposada per l’estació depuradora del nucli de Salitja és: 

- Pretractament: Canal de desbast 
- Tractament Primari: Fossa sèptica 
- Tractament Secundari: Aiguamoll construït de flux subsuperficial horitzontal 
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I. Introducció 

Aquest annex, que correspon a l’última etapa de l’estudi d’alternatives, té com a objectiu 
determinar la millor localització possible, dins del nucli de Salitja, per a l’estació depuradora 
d’aigües residuals.  

Dels apartats anteriors d’aquest estudi d’alternatives, referits a Solució General (Annex 8) i 
Tractament (Annex 10), s’ha arribat a la conclusió que la millor alternativa és construir una 
EDAR exclusiva pel nucli de Salitja, amb tractament secundari de tipus aiguamolls 
construïts. 

 

II. Objectiu 

L’objectiu principal d’aquest annex és el d’estudiar detingudament quin seria l’emplaçament 
òptim per a la nova estació depuradora de Salitja. Per tal de trobar aquesta ubicació més 
adequada, es realitzarà un estudi detallat on es tindran en compte aspectes econòmics, 
mediambientals, socials i de complexitat del procés constructiu.  

 

III. Alternatives d’ubicació de l’EDAR 

1) Criteris de selecció  

A l’hora d’escollir quina és la ubicació òptima per a la futura EDAR de Salitja, s’han de 
tenir en compte certs criteris de selecció que limitaran el nombre d’alternatives possibles i la 
combinació dels quals permetrà posteriorment, amb un estudi més detallat, determinar 
l’emplaçament final, és a dir el més òptim.  

Els criteris que s’han pres en consideració són els següents: 

- Longitud i tipologia dels col·lectors: S’ha de tenir en compte la facilitat de 
transport de les aigües residuals des de l’actual punt d’abocament fins a la parcel·la 
de l’estació depuradora. Es vetllarà per que aquestes aigües residuals puguin ser 
transportades per gravetat i que la distància de desplaçament sigui mínima, 
possibilitant així la reducció dels costos de construcció i, posteriorment, de 
manteniment.  
 

- Accessibilitat de la parcel·la: L’existència de camins d’accés facilita l’execució de 
les obres i redueix el cost del projecte. 
 

- Impacte mediambiental: L’emplaçament ha de ser el menys perjudicial possible 
pel seu entorn. 
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- Acceptació social: Els impactes de la construcció de l’estació depuradora en totes 
les seves fases han de ser mínims, així com els impactes mentre aquesta estigui en 
servei. Es tenen en compte els factors següents: impacte visual, olors i sorolls. 
 

- Característiques del terreny: Els condicionants geotècnics (facilitat d’excavació) i 
topogràfics (relleu adequat per minimitzar el moviment de terres i doncs estalviar 
en costos de construcció) són també importants. 
 

- Planejament urbanístic: Les expropiacions de terreny son necessàries si 
l’Ajuntament no disposa de terrenys en propietat per a la construcció de la EDAR. 
 

2) Alternatives escollides 

La figura 10.1 recull les alternatives seleccionades i ressalta en groc el punt d’abocament de 
la xarxa de sanejament actual. 

 

 

Figura 10.1: Emplaçament de les diferents alternatives d’ubicació per l’EDAR de Salitja (Font: ICC) 

 

De la figura 10.2 a la figura 10.9 apareix un recull de fotografies variades per a cadascuna de 
les alternatives d’ubicació escollides. 

 

 

1 
2 

3 
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Figura 10.2: Alternativa 1 d’ubicació. Vista general. (Font pròpia) 

 

 

Figura 10.3: Alternativa 1 d’ubicació. Vista del poble des de l’extrem oest de la parcel·la. (Font pròpia) 

 

 

Figura 10.4: Alternativa 1 d’ubicació. Vista general amb vistes al poble (Font pròpia) 
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Figura 10.5: Alternativa 2 d’ubicació. Vista general. (Font pròpia) 

 

 

Figura 10.6: Alternativa 2 d’ubicació. Vista des de l’alternativa 1 (Font pròpia) 

 

 

Figura 10.7: Alternativa 3 d’ubicació. Vista des de l’extrem sud de la parcel·la (Font pròpia) 
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Figura 10.8: Alternativa 3 d’ubicació. Vista des de l’extrem oest de la parcel·la (Font pròpia) 

 

 

Figura 10.9: Alternativa 3 d’ubicació. Vista des de l’extrem nord de la parcel·la (Font pròpia) 

 

IV. Anàlisi multicriteri 

1) Introducció 

Per poder escollir quina és la ubicació més òptima per la futura EDAR de Salitja, es fa 
servir un anàlisi multicriteri, seguint així el mateix procediment que s’ha utilitzat a l’Annex 
9, Estudi d’Alternatives: Tractament.  
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Es recorda que la puntuació global de cada alternativa s’obté a partir de la suma ponderada 
de la puntuació dels diferents criteris, cadascun amb diferent pes específic. L’alternativa que 
obtingui la major puntuació després d’aquest anàlisi serà l’òptima. 

2) Valoració de les alternatives 

En aquest apartat es presenten els diferents criteris de selecció i s’estableix la valoració de 
cadascuna de les tres alternatives escollides.  

a) Longitud i tipologia dels col·lectors 

Un dels principals avantatges de les alternatives 1 i 2 és la seva proximitat a l’actual punt 
d’abocament de les aigües residuals de Salitja, i doncs l’absència de necessitat de construir 
col·lectors per portar l’aigua fins a la depuradora. 

No obstant, per unir la parcel·la de l’alternativa 3 amb l’actual decantador, caldria construir 
un col·lector de 275 metres de longitud aproximadament. Aquest valor, tot i que 
relativament baix, suposaria un increment dels costos de construcció. Cal afegir però que, al 
estar la parcel·la a una cota més baixa que el decantador, l’aigua es podria transportar per 
gravetat. 

 

 Longitud del col·lector (m) Nota 

Alternativa 1 0 10 

Alternativa 2 0 10 

Alternativa 3 275 6 
•  

Taula 10.1: Longitud i tipologia dels col·lectors 

 

b) Accessibilitat de la parcel·la 

Amb aquest criteri es pretén tenir en compte les condicions d’accés a la parcel·la tant 
durant l’obra com durant el període d’explotació de la planta de tractament. Les alternatives 
2 i 3 són accessibles i es troben en contacte amb un camí. A la parcel·la de l’alternativa 2 
s’hi pot accedir des de la carretera de l’Aeroport Girona Costa Brava i a la parcel·la de 
l’alternativa 3 s’hi pot accedir des de la carretera GI-534. 

Malgrat la proximitat de la parcel·la de l’alternativa 1 amb la carretera GI-534, aquesta no hi 
posseeix un accés directe i per tant s’hauria de construir, incrementant relativament els 
costos de construcció. 

 

 Accessibilitat Nota 

Alternativa 1 Baixa 4 

Alternativa 2 Bona 10 

Alternativa 3 Bona 10 
•  

Taula 10.2: Accessibilitat de la parcel·la 
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c) Impacte mediambiental 

El conjunt de les tres parcel·les possibles es troba en terrenys no urbanitzats emprats per al 
cultiu. La construcció de la planta depuradora generaria doncs per a totes les alternatives un 
cert trencament de la continuïtat paisatgística i territorial. No obstant, com el sistema de 
tractament de les aigües residuals escollit consisteix en un sistema natural (aiguamolls 
construïts), proporcionaria l’oportunitat de crear ecosistemes al seu al voltant, contrarestant 
parcialment aquest anterior impacte negatiu. 

En quant al impacte ambiental provocat pel moviment de terres degut a la construcció de 
l’estació depuradora, aquest seria lleu. En efecte, un dels punts positius dels aiguamolls és 
que la seva pendent pot variar entre 1 i 2 % i així adaptar-se millor a les característiques del 
terreny. Tot i que les parcel·les de les alternatives 1 i 2 presenten pendents lleugerament 
més forts que en el cas de l’alternativa 3, el pendent de la qual ronda només el 1%, aquests 
pendents segueixen sent baixos, al voltant del 2 %, i la construcció de l’aiguamoll no 
suposaria tampoc grans moviments de terres. 

Un impacte ambiental que afectaria només l’alternativa 3 és la construcció del col·lector 
que permetrà transportar l’aigua residual fins a la depuradora. De totes maneres, aquest 
impacte seria baix ja que només tindria lloc durant els mesos de construcció. A més, el seu 
traçat seguiria els límits dels cultius per intentar minimitzar el màxim possible el seu efecte 
negatiu. Una vegada construïda, aquesta obra lineal queda soterrada i doncs ja no genera 
cap impacte.  

El major impacte ambiental vindria en realitat provocat per l’alternativa 2, ja que es troba 
situada a l’altre marge de la riera de Riudevila. La canonada que connectaria el decantador 
amb la depuradora hauria de travessar la riera, provocant un impacte negatiu alt sobre el 
medi fluvial.  

 

 Impacte ambiental Nota 

Alternativa 1 Baix 9 

Alternativa 2 Mig - Alt 3 

Alternativa 3 Baix - Mig 7 
•  

Taula 10.3: Impacte ambiental 

 

d) Acceptació social 

L’acceptació social es determina en funció dels avantatges i inconvenients que l’estació 
depuradora pugui generar als veïns del nucli urbà de Salitja. El principal avantatge directe és 
el tractament de les aigües residuals de la població i, per tant, la millora ecològica de la zona 
i de la qualitat de les aigües. En aquest sentit totes tres alternatives assoleixen el mateix 
objectiu i rebrien la mateixa acceptació. 

Pel que fa als inconvenients que pot generar una planta de tractament, tots ells fan 
referència a les molèsties als veïns durant les fases de construcció i d’explotació. 
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Òbviament, quant més propera al nucli de població estigui la parcel·la de la depuradora, 
més rebuig social crearà la seva construcció. 

El impacte visual que pugui provocar l’estació depuradora serà un dels impactes que es 
valorarà amb més pes en aquest apartat. Aquest paràmetre té en compte principalment la 
proximitat de la parcel·la amb el nucli de població, edificis d’importància cultural o turística 
i la xarxa viària existent. A més, també es té en compte la possible interferència amb el 
paisatge, evitant trencar la continuïtat paisatgística i territorial. 

L’alternativa 1 és la que es troba més a prop del nucli de Salitja, a menys de 150 metres de 
les edificacions més properes. D’altra banda, al estar situada just al costat de la carretera 
GI-534, pot interrompre també la continuïtat del paisatge i la visió que es té del poble des 
de la carretera d’entrada.  

L’alternativa 2 està una mica més allunyada del poble, a uns 250 metres. Tot i així, al ser 
també contigua a la carretera, provocaria igualment cert impacte visual. A més, aquesta 
alternativa es troba més a prop del cementiri i llavors les vistes al poble des del cementiri, 
situat a més cota, es veurien parcialment afectades. 

Finalment, l’alternativa 3 és la que es troba més allunyada del nucli de població, a gairebé 
400 metres, i a una cota més baixa. El impacte visual és lleu ja que la parcel·la està situada 
bastant al sud de Salitja. A més, al haver-hi una granja propera, la depuradora quedaria 
bastant amagada des de la carretera d’accés i no canviaria tant el paisatge. Per contra, es 
troba més centrada en la zona de camps de conreu, fet que podria generar l’oposició dels 
agricultors. 

Tot i que menors, existeixen altres inconvenients que també s’han de prendre en 
consideració. Aquest serien els soroll durant les obres i la possible emanació de males olors 
o la presència de mosquits durant l’explotació. No obstant, si el manteniment de l’estació es 
realitzés correctament, no haurien de produir-se tals inconvenients durant l’explotació, tot i 
així no es poden descartar. Cal tenir en compte que la direcció principal del vent és de 
Nord a Sud, la qual cosa afavoreix considerablement els habitants respecte el tema de les 
olors. Finalment, en el cas de que la depuradora necessités estació de bombeig, s’hauria 
d’afegir aquesta com a impacte acústic durant la fase d’explotació.  

Per determinar els impactes acústics i olfactius, cal tenir en compte la distància de les 
parcel·les al centre del municipi i als habitatges propers. En aquest cas, l’alternativa més 
perjudicial per als habitants seria la primera, ja que aquests últims patirien en major mesura 
les molèsties de la construcció i les possibles incidències durant l’explotació degut a la seva 
proximitat. La tercera alternativa es troba a suficient distància com per que aquests 
inconvenients no puguin afectar, o només molt lleugerament, a la població.  

En qualsevol dels casos, serà necessari fer un esforç per donar una imatge d’higiene i 
eficàcia de la planta, ja que en cas contrari, el impacte negatiu sobre els ciutadans podria ser 
important. 
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A la taula 10.4 apareix la valoració de l’acceptació social per cadascuna de les tres 
alternatives. Com el impacte que més s’ha tingut en compte és el visual, les alternatives 1 i 2 
s’han vist perjudicades.  

 

 Impacte visual 
Impacte 

acústic/olfactiu 
Nota 

Alternativa 1 Alt Alt 3 

Alternativa 2 Alt-Mig Mig 5 

Alternativa 3 Baix Baix 9 
•  

Taula 10.4: Acceptació social 

 

 

e) Característiques del terreny 

Les tres parcel·les tenen característiques geològiques similars, al trobar-se relativament a 
prop entre elles. El sòl no representa cap problema en quan a dificultat d’excavabilitat per a 
la construcció de l’estació depuradora. 

Per altra banda, ja s’ha vist a l’apartat c), Impacte mediambiental, que en termes generals el 
relleu no afecta en gran mesura l’elecció de les tres possibles ubicacions.  

Finalment, amb referència al nivell freàtic, no es coneix amb exactitud la cota d’aquest. Tot 
i així, com ja s’ha vist a l’Annex 5, Geologia i Geotècnia, les dades disponibles no fan pensar en 
la possibilitat de que hi hagi algun problema. 

 

 Característiques del terreny Nota 

Alternativa 1 Bones 8 

Alternativa 2 Bones 8 

Alternativa 3 Bones 8 
•  

Taula 10.5: Característiques del terreny 

 

f) Planejament urbanístic 

L’emplaçament previst per la EDAR per part de l’Ajuntament és l’alternativa 1. Tot i així, 
encara no s’ha realitzat cap tipus d’expropiació. Les parcel·les corresponents a les diferents 
alternatives són finques agràries i per tant seria necessària l’expropiació corresponent en 
qualsevol dels tres casos.  

L’única diferència existent entre les tres alternatives és que la tercera necessita la 
construcció de col·lectors, i per tant l’ocupació del terreny durant les obres serà major. 
L’espai ocupat pels pous de registre durant l’explotació de l’EDAR, al ser mínim, no es té 
en compte en la valoració. 
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 Nota 

Alternativa 1 8 

Alternativa 2 8 

Alternativa 3 7 
•  

Taula 10.6: Planejament urbanístic 

 

3) Pesos específics 

S’ha establert una puntuació total de 100 punts, amb la qual cosa la suma del pes de les nou 
variables ha de sumar aquesta quantitat. A continuació es justifica breument la repartició 
dels pesos.  

a) Longitud i tipologia dels col·lectors 

Els impactes que pot generar la instal·lació dels col·lectors tenen només lloc durant la fase 
de construcció de la depuradora, ja que un cop construïts, es troben soterrats. No obstant, 
la necessitat de transportar l’aigua des de l’actual punt d’abocament fins a l’estació implica 
un increment del cost constructiu de l’estació. Aquesta variable s’ha doncs valorat com un 
factor mitjanament important, amb 12 punts sobre 100. 

b) Accessibilitat de la parcel·la 

L’accessibilitat de la parcel·la, com ja s’ha comentat anteriorment, és important tant en la 
fase de construcció com en la d’explotació de l’obra civil. La construcció d’un nou camí 
implicaria, a més d’un augment del cost de la EDAR, un cert trencament de la continuïtat 
paisatgística actual. Així doncs, aquest factor es considera més important que l’anterior i se 
li adjudica 18 punts sobre 100. 

c) Impacte ambiental 

El impacte ambiental és una de les variables que més pes té a l’hora d’escollir la ubicació de 
la futura estació de Salitja. Per una banda, com les parcel·les estan situades en una zona 
dedicada a l’agricultura i a la ramaderia, la construcció de la planta trencaria el paisatge 
rural. Per altra banda, ens trobem a la zona propera a la riera de Riudevila, i per tant també 
s’haurà d’evitar qualsevol efecte desfavorable sobre el seu ecosistema. Per totes aquestes 
raons, es dóna a aquesta variable una puntuació alta, 25 punts sobre 100. 

d) Acceptació social 

L’acceptació social és l’altra variable amb major pes en aquest estudi d’alternatives. En 
aquest apartat estan inclosos tant el impacte visual com les possibles molèsties durant la 
fase de construcció (sorolls, pols...) i durant la fase d’explotació (sorolls, olors 
desagradables, presència de mosquits...). El principal avantatge de Salitja ve donat pel fet 
que pot oferir als seus habitants un espai tranquil i rural a pocs kilòmetres de Girona. A 
més, la població aprecia veritablement la bona qualitat de vida que s’hi pot gaudir. Per tots 
aquests motius, el pes assignat a aquesta característica és també igual a 25 punts sobre 100. 
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e) Característiques del terreny 

Les característiques del terreny influencien de forma directa en els costos de construcció, 
més precisament en el moviment de terres, ja que el seu preu depèn de la maquinària que 
s’hagi d’utilitzar.  

Per altra banda, al ser una EDAR amb un tractament secundari d’aiguamolls construïts, 
s’ha de vigilar especialment amb les possibles infiltracions d’aigua residual al terreny: és per 
això que l’aiguamoll s’impermeabilitzarà amb una làmina de PEAD. El fet d’haver 
determinat a l’Annex 5 que la cota del nivell freàtic es troba relativament profunda, afegeix 
un factor de seguretat.  

Malgrat això, degut a que no es presentaran problemes significants en aquest àmbit, 
s’atribueix a aquest factor un pes de només 8 punts sobre 100. 

f) Planejament urbanístic 

Segons l’actual planejament urbanístic, les tres possibles alternatives de parcel·la són d’ús 
agrari i per tant en els tres casos seria necessària l’expropiació corresponent. No obstant, la 
presència de col·lectors perjudicarà més a la població, ja que l’espai ocupat durant les obres 
serà major i afectarà al conreu dels camps. Aquesta variable tindrà doncs un pes de 12 

punts sobre 100. 

4) Matriu final de selecció 

La matriu final de selecció que resulta de totes aquestes consideracions és la següent: 

 

VARIABLES 
Alternatives 

PES 
1 2 3 

Longitud i tipologia dels col·lectors 10 10 6 12 

Accessibilitat de la parcel·la 4 10 10 18 

Impacte ambiental 9 3 7 25 

Acceptació social 3 5 9 25 

Característiques del terreny 8 8 8 8 

Planejament urbanístic 8 8 7 12 

TOTAL 652 660 800 100 

NOTA 6,5 6,6 8,0 
•  

Taula 10.7: Matriu final de selecció 

 

Com es pot observar a la taula 10.7, l’alternativa 3 és la que obté una puntuació més 
elevada. Les altres dues alternatives es queden lluny d’aquesta última, amb una puntuació 
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similar, al voltant d’1,5 punts inferior. Així doncs, es determina que la ubicació òptima per a 
la nova EDAR de Salitja és l’alternativa 3. 

 

V. Conclusions 

Després de realitzar un detallat anàlisi multicriteri afí de determinar l’emplaçament òptim 
per a l’estació depuradora d’aigües residuals de Salitja, ha resultat que la millor ubicació és la 
de l’alternativa 3. 

Es tracta d’una parcel·la situada al sud-oest del nucli urbà, propera a la Granja de Can 
Sabenc i a la riera de Riudevila. Per tal de fer-hi arribar les aigües residuals, caldrà un 
col·lector d’uns 275 metres de llargària. Es vetllarà a que el traçat del col·lector coincideixi 
amb els límits entre camps, per tal de pertorbar el menys possible els agricultors. 

Tal i com s’ha pogut observar al llarg d’aquest últim apartat de l’estudi d’alternatives, la 
situació d’aquesta parcel·la és òptima per diversos motius, entre ells que es troba a una 
distància suficient del nucli per no molestar a la població, però tampoc gaire llunyana per 
tal que els costos dels col·lectors no siguin excessivament elevats. Altres punts claus que 
han fet que aquesta ubicació sigui l’escollida són la seva bona accessibilitat i el seu baix 
impacte visual.  
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I. Introducció 

Al llarg de tot el present projecte constructiu, Projecte de l’EDAR i dels col·lectors al nucli urbà 

de Salitja (Vilobí d’Onyar), s’expliquen tant la situació actual del municipi com tots els 

elements necessaris per a la construcció de l’estació depuradora.  

Aquest reportatge fotogràfic pretén ser un suport visual que ajudi a millorar la comprensió 

del projecte i permeti la visualització de tots els emplaçaments que es descriuen al llarg 

d’aquest. Amb les fotografies s’intentarà mostrar com és el poble, quina és la problemàtica 

actual que pateix a causa del seu deficient sanejament de els aigües residuals, quines són les 

principals característiques de la zona de projecte i els terrenys que l’envolten, etc. 

Totes les fotografies han estat preses per l’autora en un dels diversos desplaçaments que 

s’han realitzat a la zona de projecte. Per a la realització d’aquest reportatge fotogràfic, s’han 

seleccionat les més rellevants. 

 

II. Nucli urbà de Salitja (Vilobí d’Onyar) 

A continuació es mostra una sèrie de fotografies del poble de Salitja, des de cases 

particulars fins a edificis singulars com l’Esglèsia de Santa Maria, dels segles XVI-XVIII. 

 

 

Figura 11.1: Plaça Major (Font pròpia) 
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Figura 11.2: Església de Santa Maria de Salitja (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.3: Façana principal de l’Església de Santa Maria (Font pròpia) 
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Figura 11.4: Parc infantil (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.5: Casa particular amb jardí (Font pròpia) 
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Figura 11.6: Casa particular amb hortet (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.7: Vista general del poble (Font pròpia) 

 

III. Estat ecològic 

En aquest segon apartat es pretén mostrar la problemàtica que pateix el nucli a causa de la 

manca de sanejament de les seves aigües residuals.  

En l’actualitat, les aigües residuals es recullen i arriben fins al decantador de Salitja. 

Seguidament, són abocades sense cap mena de control ni tractament a la riera de Riudevila, 

causant un gran perjudici al medi ambient, a més de problemes d’olors i mosquits. En els 
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mesos més secs, la riera anirà seca de pluja i les aigües residuals es percolaran doncs al 

subsòl. En el cas contrari, seguiran el curs de la riera fins a desembocar al riu Onyar, 

causant un greu impacte sobre el medi fluvial. 

 

 

Figura 11.8: Decantador de Salitja (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.9: Aspecte putrefacte de la riera a causa de l’abocament incontrolat de les aigües residuals (Font pròpia) 
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Figura 11.10: Abocament incontrolat de les aigües residuals a la riera de Riudevila (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.11: Aigües estancades a la zona d’abocament (Font pròpia) 
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IV. Traçat del col·lector 

El col·lector que connectarà l’actual decantador de Salitja amb la parcel·la on es situarà 

l’estació depuradora travessarà els camps de conreu. El seu traçat seguirà els límits entre les 

parcel·les, per així no creuar-les pel mig i pertorbar el menys possible l’activitat agrícola. 

 

   

Figura 11.12: Traçat del col·lector. Zona inicial (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.13: Traçat del col·lector. Zona entremig (Font pròpia) 
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Figura 11.14: Traçat del col·lector. Zona final. Vista Nord (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.15: Traçat del col·lector. Zona final. Vista Sud (Font pròpia) 
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V. Emplaçament de la futura EDAR 

Finalment, en aquest últim apartat es recullen fotografies de l’emplaçament de la futura 

estació depuradora de Salitja i del seu camí d’accés. 

 

 

Figura 11.16: Parcel·la de l’EDAR. Vista Nord (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.17: Parcel·la de l’EDAR. Vista Oest (Font pròpia) 
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Figura 11.18: Parcel·la de l’EDAR. Vista Sud (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.19: Granja de Can Sabenc (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.20: Camí d’accés a l’EDAR (Font pròpia) 



Annex 11. Reportatge Fotogràfic 

11 

 

 

Figura 11.21: Camí d’accés a l’EDAR. Vista des de la granja (Font pròpia) 

 

 

Figura 11.22: Camí d’accés a l’EDAR. Vista des de la carretera (Font pròpia) 
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Figura 11.23: Accés al camí des de la carretera GI-534 (Font pròpia) 
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I. Introducció 

L’objectiu d’aquest annex és el de dimensionar els processos que es duran a terme a 
l’estació depuradora d’aigües residuals de Salitja. El mètode de depuració escollit per a la 
planta consisteix en aiguamolls construïts, tal i com s’ha descrit a l’Annex 8 titulat Estudi 

d’Alternatives.  

Partint d'uns cabals i d’unes càrregues contaminants així com d'uns resultats a obtenir en 
l’efluent, establerts a l’Annex 3 anomenat Cabals i Qualitat, es tractarà de dimensionar el 
procés de depuració de la forma més òptima possible. Aquest annex serà la base sobre la 
qual es recolzaran els següents annexes: Càlculs Estructurals i Explotació i Manteniment. 

 

II. Dades de disseny 

Les dades necessàries per dimensionar un procés de depuració d’aigües residuals són el 
cabal d’aquestes aigües residuals, el seu grau de contaminació i les característiques de 
qualitat demandades a l’efluent. En el cas de Salitja, totes aquestes dades ja han estat 
recopilades, calculades i justificades en annexes anteriors i es recorden a continuació. 

1) Afluent 

Les dades de població, cabals i càrregues contaminants de disseny amb les que es 
dimensionarà la planta depuradora de Salitja es mostren a la taula següent 12.1. Aquestes 
dades son respecte l’any horitzó de dimensionament, és a dir l’any 2037.  
 

Població 587 hab. 
Cabals Afluents 

Cabal mig diari  94 m3/dia 
Cabal mig horari 3,91 m3/h 

Cabal punta horari 11,66 m3/h 
Cabal mínim horari 1,96 m3/h 

Cabal de dilució 19,57 m3/h 
Concentració càrregues contaminants (mg/l) 

DBO5 250 
DQO 532 
MES 188 

Fòsfor Total 11 
Nitrogen Total 47 

 

Taula 12.1: Resum de les dades de disseny 
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2) Efluent 

A la taula 12.2 es recullen les concentracions límit exigides a l’efluent a la sortida de 
l’EDAR per complir la normativa vigent respecte a la llera receptora. 
 

Paràmetre Concentració (mg/l) 

DBO5 25 

DQO 125 

MES 30 

Fòsfor Total 2 

Nitrogen Total 15 
 

Taula 12.2: Qualitat de l’efluent segons la Directiva 91/271/CEE 

 

III. Esquema de la planta de tractament 

La línia de tractament proposada per a tractar les aigües residuals generades al nucli de 
Salitja es defineix a continuació: 

- Col·lector d’arribada 
- Sobreeixidor d’entrada 
- Pretractament: canal de desbast amb reixa de grossos i un desarenador  
- Tractament primari: fossa sèptica 
- Tractament secundari: aiguamoll de flux subsuperficial horitzontal 
- Col·lector de sortida 

 

IV. Sobreeixidor d’entrada 

1) Introducció 

El sobreeixidor està situat a l’entrada de l’estació depuradora i és una estructura de gran 
importància en tota la planta, ja que evita la sobrecàrrega de cabal en les instal·lacions que 
tracten aigües de xarxes de clavegueram unitàries. En altres paraules, permet descarregar al 
mitjà natural l’excés d’aigües pluvials que no pot admetre la planta de tractament, evitant 
així el seu mal funcionament o fins i tot la seva possible inundació, amb tots els danys que 
això últim provocaria.  

El tipus de sobreeixidor que s’utilitza en aquest projecte és de descàrrega lateral, en el sentit 
de circulació de les aigües per la xarxa. Consisteix en una arqueta de planta rectangular en la 
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que a certa alçada d’aigua, tota aquella fracció de cabal que tingui una làmina d’aigua 
superior a aquella alçada, no entrarà a la depuradora. Aquesta aigua, que anomenarem cabal 
sobreeixit, serà separada i derivada cap a un canal que envia les aigües directament a la riera 
de Riudevila, on s’hi col·locarà una reixa amb separació entre barrots de 50 mm per evitar 
abocar sòlids de grans dimensions al medi ambient.   

2) Criteris de dimensionament 

El dimensionament del sobreeixidor es basa en el fet que l’aigua residual excedent es troba 
tant diluïda que la concentració dels contaminants és similar a la que tindria si estigués 
tractada. Per tant, el sobreeixidor es dimensiona de forma pràctica per a que comenci a 
actuar quan es superi deu vegades el cabal mig residual que arriba a la depuradora. Aquest 
cabal mig s’ha calculat prèviament a l’Annex 3, Cabals i Qualitat. 

El cabal que ha de desguassar el sobreeixidor, QS, és doncs igual a:  

�� = ������	� − 10 · �� 

Sent, 

�� el cabal sobreeixit, en m3/s 

������	� el màxim cabal que pot arribar pel col·lector en temps de pluja, en m3/s 

�� el cabal mig residual, en m3/s 
 

La longitud del sobreeixidor es calcula dividint el cabal a sobreeixir entre el cabal per metre 
lineal de sobreeixidor. Aquest últim es determina mitjançant la fórmula simplificada de 
Francis: 

� = 1,83 · �1 − �0,2 · ��� · ��,�, ���	� < 25	 �	 
Sent, 

� el cabal per metre lineal, en m3/m·s 

� l’alçada de la làmina d’aigua per sobre el sobreeixidor, en m 
 

3) Dimensionament 

A continuació, procedim a dimensionar el sobreeixidor de l’estació depuradora d’aigües 
residuals del nucli urbà de Salitja. 

a) Càlcul de cabals 

El màxim cabal que arriba a la plata de tractament per col·lector d’entrada s’ha calculat a 
l’Annex 13, Càlculs Hidràulics, i té un valor de: 
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������	� = 45,27	 # $% = 0,0453	�& $%  

El màxim cabal admissible a l’estació, o cabal diluït �', és igual a deu vegades el cabal mig 
residual, és a dir: 

�' = 10 · �� = 940	�& )*�% = 0,0109	�& $% 	 
El cabal a desguassar és doncs: 

�� = ������	� − �' = 0,0344	�& $%  

b) Alçada de la làmina d’aigua 

El sobreeixidor tindrà una secció rectangular amb una amplada � = 25	 � i la velocitat de 

l’aigua quan arriba pel col·lector, calculada a l’Annex Càlculs Hidràulics, és + = 1,64	�/$. 
Amb aquestes dues dades es pot calcular l’alçada de la làmina d’aigua pel cabal màxim que 
pot absorbir la planta de tractament, 10 · ��, i l’alçada de la làmina d’aigua per damunt del 

sobreeixidor corresponent al cabal sobreeixit ��. 

L’alçada de la làmina d’aigua per un cabal igual a deu vegades el cabal mig és: 

�' = �'+ · � = 0,05	� 

Ara calculem l’alçada de la làmina d’aigua per sobre del sobreeixidor: 

�� = ��+ · � = 0,153	� 

Per seguretat s’inclou un reguard i s’imposa que l’alçada del llavi del sobreeixidor �� sigui 
igual a 20 cm. 

c) Longitud del llavi del sobreeixidor 

Amb les dades obtingudes als apartats anteriors es pot calcular la longitud del llavi. Abans 
però, calcularem el cabal per metre lineal gràcies a la fórmula de Francis a partir de l’alçada 

del llavi del sobreeixidor ��, sense resguard: 

� = 1,83 · �1 − �0,2 · ���� · ���,� = 0,106	�& $ · �%  

Finalment, la longitud del llavi del sobreeixidor és: 

. = ��� = 0,324	� 
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Per dotar el sobreeixidor d’un marge de seguretat, imposem que la longitud del llavi sigui 
igual a 40 cm. 

El sobreeixidor es col·loca just abans del canal de desbast en una arqueta separada. L’alçada 
d’aquesta arqueta serà el sumatori de: l’alçada de la làmina d’aigua del cabal diluït, és a dir 5 
cm; l’alçada del llavi del sobreeixidor amb resguard, de valor 20 cm; més un resguard 
addicional de 5 cm. Finalment, l’arqueta tindrà una alçada de 0,30 m. La seva longitud total 
serà 0,60 m, ja que a més de la longitud del llavi del sobreeixidor, imposada a 40 cm, s’han 
de sumar 10 cm a cada banda del llavi. 

Les dimensions de l’arqueta del sobreeixidor es recullen a la taula 12.3 següent: 
 

Paràmetre Valor (m) 

Amplada 0,25 

Alçada 0,30 

Longitud del llavi 0,40 

Longitud total 0,60 
 

Taula 12.3: Dimensions de l’arqueta del sobreeixidor 

 

V. Pretractament 

El canal de desbast és el primer procés unitari que es troba l’aigua al arribar a la depuradora 
i es troba situat a continuació del sobreeixidor.  

En aquest canal es separen primer els sòlids de grans dimensions, gràcies a la seva 
intercepció mitjançant unes reixes. La funció d’aquesta reixa de grossos és evitar que els 
sòlids de grans dimensions obturin, malmetin o decantin en els conductes posteriors de la 
planta de tractament.  

Seguidament es produeix un desarenat, ja que al tenir el canal una secció més gran que el 
col·lector d’arribada, disminueix la velocitat de l’aigua. Aquest desarenador, anomenat de 
flux horitzontal, permet que els sòlids pesants de grandària superior a 200 µm decantin, 
evitant així la seva sedimentació en posteriors canals i conduccions, protegint de l’abrasió i 
prevenint sobrecàrregues en les posteriors fases de tractament.  

Les dimensions del canal de desbast de secció rectangular es determinen a partir de la major 
de les dimensions de la reixa o el desarenador, tenint en compte que aquest últim ha de 
tenir unes dimensions que afavoreixin la decantació que hem mencionat. A continuació 
apareixen detallats els dimensionaments d’ambdós elements. 
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1) Dimensionament de la reixa 

La funció de la reixa de grossos és, com ja s’ha mencionat anteriorment, retenir els residus 
sòlids de gran dimensió que poden arribar a través de la xarxa de clavegueram fins a la 
depuradora, ja que aquests podrien causar problemes de funcionament a les següents fases 
de tractament de l’EDAR. 

Les barres de la reixa es col·locaran verticalment amb certa inclinació respecte la vertical. 
Seran de neteja manual i requeriran una inspecció tres cops per setmana. Es desaconsella 
una neteja automàtica de la reixa en el cas d’aquest projecte perquè, per a petits nuclis 
urbans com Salitja, l’acumulació dels sòlids és baixa i no es requereix doncs una neteja 
constant. En cas d’obturació total de la reixa no es produiria la inundació de la planta, ja 
que el sobreeixidor desguassaria l’aigua que no pogués circular a través de la reixa. 

A la taula 12.4, es recullen els valors més usuals per al dimensionament d’aquesta reixa. 
 

Paràmetre Valor típic 

Barrots 

Amplada 10 mm 

Separació 50 mm 

Inclinació (respecte la vertical) 30º - 45º 

Velocitat d’aproximació 0,3 - 0,6 m/s 

Pèrdua màxima de càrrega 0,15 m 
 

Taula 12.4: Valors típics per al dimensionament de la reixa de grossos 
 

La velocitat d’aproximació només fa referència a la velocitat que té l’aigua residual a la zona 
on està situada la reixa. 

En primer lloc es fixa una amplada de partida, que en aquest cas és la mateixa que la de 
l’arqueta del sobreeixidor, és a dir � = 0,25	�. Seguidament es determina l’amplada útil de 
pas amb la fórmula següent: 

/0 = �12 − 3 · 14� · 51 − 61007 

Sent, 

/0 l’amplada útil de pas, en m 

12 l’amplada del canal, en m 

3 el nombre de barrots 

14 l’amplada dels barrots, en m 

6 el grau de colmatació, pel qual normalment s’utilitza un valor del 30% 
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Per trobar el nombre de barrots 3, s’aplica l’expressió següent, on 12 representa l’amplada 
del canal: 

12 = 3 · 14 + �3 − 1� · $ 

Sent, 

14 l’amplada dels barrots, en mm 

$ la separació entre barrots, en mm 
 

El nombre de barrots necessari és doncs: 

3 = 12 − $14 + $ = 3,33	 → 3 = 4 

Amb aquest valor ja es pot calculat l’ample útil de pas: 

/0 = �0,25 − 4 · 0,01� · 51 − 301007 = 0,147	� 

 

El segon lloc, es calcula el calat gràcies a l’expressió següent: 

ℎ = �;<+ · 1/0 = 0,06	� 

Sent, 

�;< el cabal punta horari, igual a 11,66 m3/h (Veure Annex 3, Cabals i Qualitat) 

+ la velocitat d’aproximació, que fixarem en 0,4 m/s 
 

Es proporciona a aquesta alçada un resguard de 0,2 m i s’aproxima a una dimensió més 
estàndard, amb la qual cosa el calat definitiu és de 0,3 m. S’agafa aquest valor com l’alçada 
en tot el canal. 

Finalment, la longitud necessària del canal en la zona de la reixa es calcula considerant la 
velocitat d’aproximació de l’aigua + i el temps hidràulic =<, que oscil·la habitualment entre 
5 i 15 segons. En el nostre cas, s’agafa la mateixa velocitat de pas de l’aigua que 
anteriorment, és a dir 0,4 m/s, i es fixa un temps de retenció de 5 segons. D’aquesta 

manera, la longitud .� del canal és: 

.� = =< · + = 2	� 

Les dimensions finals del canal en la zona de la reixa es detallen a continuació, a la taula 
12.5 següent: 
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Paràmetre Valor (m) 

Amplada 0,25 

Alçada 0,30 

Longitud 2,00 
 

Taula 12.5: Dimensions del canal en la zona de la reixa 

2)   Dimensionament del desarenador 

El fet d’escollir un desarenador de tipus flux horitzontal es deu a que així podrà situar-se 
dins mateix del canal de desbast. La funció d’aquest serà la de permetre la decantació dels 
sòlids pesants de grandària superior a 200 µm, evitant així sobrecarregar les següents fases 
de tractament o malmetre les conduccions de la planta. Aquesta decantació es veu facilitada 
gràcies al fet que el desarenador estigui situat just després de la reixa, ja que aquesta ajuda a 
reduir la velocitat de l’aigua residual. 

La neteja i revisió del desarenador, al igual que la de la resta de les fases de pretractament, 
s’ha d’efectuar un mínim de dues vegades per setmana. Serà doncs necessari fer el seu 
manteniment tres dies a la setmana.  

Com ja s’ha calculat l’ample necessari del canal de desbast a la zona de la reixa, es partirà 
d’aquest valor per dimensionar la zona del desarenador de flux horitzontal. La resta de 
característiques recomanades per al seu dimensionament es recullen a la taula 12.6. 
 

Paràmetre Valor típic 

Càrrega hidràulica < 70 m3/m2·hora (a QPH) 

Velocitat horitzontal de l’aigua 0,30 m/s 

Temps de retenció 60 s 

Longitud 20 – 25 cops l’alçada de la làmina d’aigua 
 

Taula 12.6: Valors típics per al dimensionament del desarenador 
 

Com a cabal de disseny, s’utilitza el mateix que per al dimensionament de la reixa, és a dir el 

cabal punta horari. La longitud del desarenador .	>? ha de ser suficient com per que no es 

superi la màxima càrrega hidràulica @?: 

@? = �;<� · .	>? → .Aí� = �;<� · @AàD = 11,66	�& ℎ%
0,25	� · 70	�& �E · ℎ% = 0,67	� → .	>? = 1,0	� 

Si la longitud del desarenador .	>? és 1,0 m, llavors la càrrega superficial @? serà 46,64 
m3/m2·hora. Aquest valor és efectivament inferior al màxim establert, igual a 70 
m3/m2·hora, i es considera doncs vàlid. 
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El calat màxim ℎ	>? que assolirà l’aigua serà: 

ℎ	>? = �;<� · + = 11,66	�& ℎ%
0,25	� · 0,30� $⁄ · 3600 = 0,043	� 

Com aquest calat és inferior al calculat per a la reixa, es pren per tant com a alçada del 
desarenador la mateixa que s’ha calculat a l’apartat anterior, és a dir 0,30 m. 

Les dimensions finals del desarenador apareixen a la taula 12.7. 
 

Paràmetre Valor (m) 

Amplada 0,25 

Alçada 0,30 

Longitud 1,00 
 

Taula 12.7: Dimensions del canal en la zona del desarenador 

 

Com la longitud del canal de desbast és igual a la suma de la longitud del canal en la zona 
de la reixa i la longitud del desarenador, queda doncs una longitud final de 3,00 m. L’alçada 
i l’amplada són les mateixes arreu del canal, i tenen com a valor 0,30 m i 0,25 m 
respectivament. Totes aquestes dimensions queden resumides a la taula 12.8.  
 

Paràmetre Valor (m) 

Amplada 0,25 

Alçada 0,30 

Longitud 3,00 
 

Taula 12.8: Dimensions del canal de desbast 

 

VI. Tractament Primari 

1) Introducció 

L’aigua residual procedent del pretractament arriba al tractament primari, constituït per una 
fossa sèptica, on s’elimina gran part dels sòlids en suspensió i de la matèria orgànica. En 
efecte, per a un bon funcionament de l’aiguamoll i per evitar la seva colmatació, és 
indispensable realitzar una bona reducció dels sòlids de l’aigua afluent.  

El funcionament d’una fossa sèptica es basa en la retenció de les aigües que condueix a la 
sedimentació de la matèria en suspensió i la seva acumulació en el fons en forma de llots o 
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fangs que s’aniran descomponent per via anaeròbica. Aquest procés de descomposició 
s’anomena digestió i permet reduir el volum de fangs considerablement gràcies a la 
producció de gasos, principalment diòxid de carboni i metà. És important la construcció de 
xemeneies per evacuar aquests gasos. 

No obstant, aquesta producció de gasos dificulta la sedimentació, i degut a això les fosses 
es dissenyen sovint amb dos o més compartiments, amb l’objectiu de laminar el cabal 
d’entrada. La major part dels sòlids sedimenten al primer compartiment i per tant és on hi 
haurà més fangs. Això implica que en el segon i següents compartiments la digestió 
anaeròbia serà menor i per tant la producció de gasos també, fet que facilitarà la decantació.  

Per altra banda, aquestes bombolles de gas que es formen a les fosses sèptiques poden 
atrapar els sòlids més lleugers, que no sedimenten, i fer-los flotar, donant lloc amb el temps 
a una capa de textura espumosa bastant espessa. S’ha d’evitar la sortida d’aquesta capa 
espumosa de la fossa, així com el seu pas entre compartiments. L’absència d’aquesta capa 
indicaria un mal funcionament de la fossa sèptica.  

Per a aquest projecte d’estació depuradora, es treballa amb un cabal mig diari QMD igual a 
94 m3/dia, el qual podria resultar massa elevat per a una sola fossa sèptica. És per això que 
es decideix la construcció de dues fosses sèptiques en paral·lel, i per tant el cabal de disseny 
de cadascuna seria de 47 m3/dia. El fet de disposar de dues fosses en paral·lel dotarà de 
flexibilitat al sistema, ja que en cas de que una d’elles estigui fora de servei, ja sigui per 
neteja, manteniment o reparació, l’altra podrà seguir funcionant amb normalitat.  

Cada fossa sèptica estarà formada per dos compartiments units per orificis a mitja alçada, 
evitant així el pas de la capa espumosa i d’elements lleugers. Per descomptat, cada 
compartiment inclourà la instal·lació de xemeneies de ventilació així com d’obertures per a 
la inspecció i manteniment de la fossa i per l’extracció dels fangs dipositats al fons.  

2) Criteris de dimensionament  

En el moment de dimensionar una fossa sèptica, s’han de tenir en compte una sèrie de 
criteris que apareixen recollits a la taula següent 12.9.  
 

Paràmetre Valor recomanat 

Temps de retenció 2 dies (mínim 1 dia) 

Velocitat d’acumulació de fangs 60 L/hab·any 

Periodicitat de buidat de fangs 2 – 3 anys 

Resguard > 0,25 m 

Alçada útil de l’aigua > 1 m 

Relació Longitud/Amplada 4·A > L > 2·A 

Volum dels 2 compartiments 2/3 i 1/3 respectivament 

Cabal de disseny 47 m3/dia 

Taula 12.9: Valors recomanats pels paràmetres de disseny d’una fossa sèptica 
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3) Dimensionament 

A continuació només detallarem els càlculs del dimensionament d’una de les dues fosses 
sèptiques, sent l’altra de les mateixes característiques.  

En primer lloc, determinem el volum d’aigua G�HI0� necessari a partir de =<, el temps de 

retenció de l’aigua, i de �	H??, el cabal de disseny: 

G�HI0� = =< · �	H?? = =< · ��'2 	 
G�HI0� = 2	�)*J$� · 47 K�&)*�L = 94	�&	 

La neteja de la fossa es produirà cada dos anys, i per tant el volum de fang que s’acumularà 
al llarg d’aquest període de temps serà: 

GM��I = +�20A · N	40H	�� · O2  

GM��I = 601000 · 2 · 5872 = 35,22	�& 

Sent, 

GM��I el volum ocupat pels fangs, en m3 

+�20A la velocitat d’acumulació dels fangs, en L/hab·any 

N	40H	�� la periodicitat de buidat de fangs, en anys 

O el nombre d’habitants 

 

Per calcular les dimensions de la fossa, ens basarem en el volum d’aigua calculat prèviament 
i imposarem, seguint les recomanacions de disseny de la taula 10.9, els valors següents: 

- Relació Longitud/Amplada: 4·A>L>2·A → L = 3·A 
- Alçada útil de l’aigua > 1m → ha = 1,5 m 

 

Per una banda, tenim: 

G�HI0� = ℎ� · 1 · . = ℎ� · 3 · 1E 

Aïllant l’amplada, trobem: 

1 = PG�HI0�ℎ� · 3 = P 94	��&�3 · 1,5	��� = 4,57	� 
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La longitud de la fossa és doncs:  

. = 3 · 1 = 13,71	� 

Les longituds del primer i segon compartiment són doncs respectivament: 

.� = 2 · .3 = 9,14	� 

.E = .3 = 4,57	� 

A més, un cop calculades la longitud i l’amplada, es pot trobar la superfície que ocuparà la 
fossa: 

Q = . · 1 = 62,67	�E 
 

Com ja es coneixen les dimensions de la fossa sèptica, es pot calcular l’alçada màxima del 
fang, ℎM��I, a partir del volum del fang GM��I. Suposem una sedimentació uniforme en 

tota la fossa: 

GM��I = ℎM��I · 1 · .	 → 	ℎM��I = GM��I1 · . = 0,56	� 

 

L’alçada total de la fossa serà doncs, incloent un resguard de 0,30 m: 

ℎMR??� = ℎM��I + ℎ� + 0,30 = 	2,36	� 

 

Finalment, el volum total de la fossa sèptica és: 

GMR??� = Q · ℎMR??� = 148	�& 

 

4) Conclusió 

Les dimensions finals de les fosses sèptiques, ambdues idèntiques, apareixen resumides a la 
taula 12.10. Es construiran soterrades i en paral·lel.  
 

Paràmetre Valor (m) 

Longitud 

Total 13,70 

Primer compartiment 9,15 

Segon compartiment 4,55 

Amplada 4,60 

Alçada 2,35 
 

Taula 12.10: Dimensions de la fossa sèptica 
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Per últim, afegir que en el dispositiu d’entrada, la canonada haurà d’estar submergida 0,30 
m. En canvi, en el dispositiu de sortida, la canonada estarà submergida un 40 % de l’alçada 
de l’aigua, és a dir 0,60 m. 

5) Qualitat de l’efluent 

Es considera que la fossa sèptica elimina un 80% de la matèria en suspensió MES i un 40% 
de la demanda bioquímica d’oxigen DBO5 del cabal afluent. A la taula 12.11 queden 
recollides les concentracions de DBO5 i MES que hi haurà a l’entrada i a la sortida del 
tractament primari. 
 

Concentració (mg/l) 

Paràmetre Afluent Efluent 

DBO5 250 150 

MES 187,5 37,5 
 

Taula 12.11: Presència de DBO5 i MES a l’inici i final de la fossa 

 

VII. Tractament Secundari 

1) Introducció 

L’aigua procedent del tractament primari arriba als aiguamolls construïts de flux 
subsuperficial horitzontal, que constitueixen el tractament secundari adoptat en aquest 
projecte d’estació depuradora al nucli de Salitja. 

Els aiguamolls construïts son tecnologies de tractament d’aigües residuals caracteritzats per 
la seva simplicitat d’operació, la seva baixa producció de residus, l’absència de consum 
energètic i una bona integració en l’entorn. No requereixen l’addició de reactius químics ni 
d’energia per airejar l’aigua o recircular-la. La infraestructura necessària para la seva 
construcció és molt simple i assequible, i el seu manteniment és relativament fàcil i 
econòmic.    

En els aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal, l’aigua discorre 
horitzontalment i sense aflorar a la superfície a través d’un medi granular. Els principals 
avantatges de mantenir l’aigua a un nivell subsuperficial és la prevenció d’olors, mosquits i 
l’eliminació del possible contacte de les persones amb les aigües residuals parcialment 
tractades. 

L’aiguamoll és una bassa poc profunda dotada d’un replè granular on es planten els 
macròfits, que són les espècies vegetals pròpies dels aiguamolls. Les plantes que presenten 
un bon rendiment són el canyís (Phragmites australis), les espadanyes (Typha latifolia o Typha 
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angustifolia) i els joncs (Scirpus). Per a aquest projecte s’escollirà el canyís, amb una densitat 
de 3 exemplars per metre quadrat, degut a la bona experiència d’aquesta planta en altres 
indrets de tota Europa. No es recomana l’ús d’espècies diferents en un mateix aiguamoll ja 
que no representa una millora del rendiment. El creixement del canyís serà ràpid ja que les 
condicions són òptimes: aigua, nutrients i moltes hores de llum natural. 
 

 

Figura 12.1: Dibuix esquemàtic del canyís (Phragmites australis) 

 

La depuració de l’aigua ens els aiguamolls es basa en dos processos diferents: la degradació 
aeròbia en la part superior degut a l’oxigen que recullen les parts aèries de les plantes, i la 
degradació aeròbia anaeròbia que es produeix en el replè on creix la vegetació. Els sòlids en 
suspensió juntament amb les restes de vegetació pateixen un compost en la capa superior. 

El dimensionament de l’aiguamoll es realitzarà en dos fases: 

- El dimensionament biològic, on s’obté la superfície necessària. 
- El dimensionament hidràulic, on s’obtenen les característiques geomètriques. 

2) Criteris de dimensionament 

Per l’obtenció de les equacions de disseny utilitzades en el dimensionament biològic, es 
suposa que els aiguamolls funcionen com reactors de flux ideal en pistó en els quals els 
contaminants es degraden segons el model cinètic de primer ordre següent: 

@>@S = exp	�−WX · YZ� 
Sent, 

@> la concentració de contaminant en l’efluent, en mg/l 

Inici de 
nous brots 

Rizomes 

Arrels 
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@S la concentració de contaminant en l’afluent, en mg/l 

WX la constant cinètica de primer ordre, en dia-1 

YZ el temps de retenció en els porus intersticials, en dies 

 

 

El dimensionament hidràulic, posterior al biològic, serveix per determinar les dimensions 
de l’aiguamoll (longitud i amplada) un cop coneguda la seva superfície. Aquest 
dimensionament hidràulic es realitza aplicant la Llei de Darcy, que descriu el règim del flux 
en un medi porós, mitjançant la següent equació: 

� = [? · 1? · $ 

Sent, 

� el cabal, en m3/dia 

[? la conductivitat hidràulica, en m3/m2·dia 

1? la secció perpendicular a la direcció del flux, és a dir la secció transversal, en m2 

$ el gradient hidràulic o, el que és el mateix, 
	\	] on h és la cota i L la longitud de l’aiguamoll, 

expressat en m/m 

 

Es dimensiona l’aiguamoll per a una reducció de demanda bioquímica d’oxigen DBO5. A la 
sortida de la fossa sèptica, aquesta té una concentració igual a 150 mg/l i es dissenyarà el 
sistema perquè a la seva sortida la concentració de DBO5 sigui de 25 mg/l, valor exigit per 
la normativa.  

S’ha de tenir en compte que si l’aiguamoll es dimensiona per eliminar la DBO, alhora 
també es reduirà la matèria en suspensió MES amb un rendiment superior, ja que els 
aiguamolls són més eficaços per eliminar la matèria en suspensió que la DBO. Per altra 
banda, aquest mateix dimensionament permetrà així mateix una reducció del nitrogen 
d’aproximadament 30 – 60 % si el sistema es dissenya amb una profunditat mitjana de la 
làmina d’aigua de 0,3 m. 

Una característica notable dels aiguamolls construïts de flux subsuperficial és la seva poca 
sensibilitat als canvis de temperatura per eliminar la DBO. Nombrosos estudis han 
demostrat que l’eficiència d’eliminació de la DBO en els aiguamolls no millora a l’estiu o 
empitjora a l’hivern de forma significativa. En altres paraules, el rendiment de l’aiguamoll 
pràcticament no varia al llarg de les diferents estacions de l’any, la qual cosa facilita el seu 
dimensionament ja que no és necessari realitzar correccions en funció de la temperatura. 

El medi granular de l’aiguamoll ha d’estar net (exempt de fins) i ser homogeni, dur, durable 
i capaç de mantenir la seva forma a llarg termini. A més, ha de permetre un bon 
desenvolupament de les plantes i del biofilm. Els materials granítics amb diàmetres mitjos 
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al voltant dels 5 o 6 mm ofereixen molt bons resultats, i és per això que en aquest projecte 
s’escull un substrat de graves fines de diàmetre mig igual a 5 mm, el que implica una 
conductivitat hidràulica ks de 3000 m3/m2·dia i una porositat ε de 0,35. 

Si el dimensionament es realitza amb l’objectiu d’eliminar la DBO, s’ha d’agafar com a 
constant cinètica de primer ordre KT un valor de 0,8 dia-1. Imposarem al sistema una 
pendent de l’1% i s’escollirà una profunditat de l’aigua de 0,3 m per afavorir la reducció del 
nitrogen.  

Els principals paràmetres de disseny de l’aiguamoll queden resumits a la taula 12.12. 
 

 

Paràmetre Valor 

Concentració DBO5 afluent 150 mg/l 

Concentració DBO5 efluent 25 mg/l 

Cabal de disseny 94 m3/dia 

Profunditat de l’aigua 0,3 m 

Pendent 0,01 

Constant cinètica KT = 0,8 dia-1 

Conductivitat hidràulica ks = 3000 m3/m2·dia 

Porositat ε = 0,35 

Càrrega hidràulica de DBO5 < 6 g DBO5/m2·dia 

Càrrega hidràulica superficial 0,014 - 0,046 m3/m2·dia 
 

Taula 12.12: Paràmetres de disseny de l’aiguamoll de flux subsuperficial horitzontal 

 

3) Dimensionament biològic 

A continuació durem a terme el dimensionament biològic de l’aiguamoll construït, és a dir 
que calcularem la superfície necessària per reduir la DBO a partir de l’expressió del model 
cinètic de primer ordre mencionada a l’apartat anterior, Criteris de dimensionament.  

El temps de concentració t’ s’expressa com: 

YZ = G� = ^ · Q · ℎ�  

Sent, 

G el volum de l’aiguamoll, en m3 

� el cabal mig diari, en m3/dia 

^ la porositat, en tant per u 
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Q la superfície de l’aiguamoll, en m2 

ℎ la profunditat mitja de l’aiguamoll 

 

Seguidament, es defineix una nova constant cinètica de primer ordre WXZ  de la següent 
manera: 

WXZ = WX · ^ · ℎ 

Com els elements dels que depèn aquesta nova constant ja s’han definit anteriorment, 
podem calcular el seu valor: 

WXZ = 0,8	�)*�_�� · 0,35 · 0,3	��� = 0,084	�/)*� 

Amb aquesta nova constant cinètica i l’expressió del temps de retenció, juntament amb el 
model cinètic es té: 

@>@S = exp	�−WX · YZ� = exp	 K− WXZ^ · ℎ · ^ · Q · ℎ� L = exp	 K−WXZ · Q� L 

Podem per tant aïllar la superfície com segueix: 

Q = �WXZ · ln 5@S@>7 

Amb les dades numèriques, calculem la superfície de l’aiguamoll: 

Q = 940,084 · ln 515025 7 = 2005,1	�E 

 

Ara calcularem la càrrega hidràulica i comprovarem que sigui inferior a 6 g DBO5/m2·dia: 

@? = � · @SQ = 94	 5�&)*�7 · 150	��b	cde�/#�2005,1	��E� = 7,03	b/�E · )*� 

 

Com es troba una càrrega hidràulica superior a 6 g DBO5/m2·dia, s’ha d’augmentar la 
superfície de l’aiguamoll: 

Q = � · @S@? = 94	 5�&)*�7 · 150	�b	cde�/�&�
6	�b/�E · )*�� = 2350	�E 

 

Per assegurar el bon funcionament de l’aiguamoll i allargar la seva vida útil, s’escull 
finalment una superfície de 2400 m2. 
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4) Dimensionament hidràulic 

A continuació es realitza el dimensionament hidràulic de l’aiguamoll, que permetrà a partir 
de la superfície trobada a l’apartat anterior calcular la longitud i amplada necessàries a 
l’aiguamoll. 

Primer calcularem la secció transversal de l’aiguamoll, 1?, a partir de la pendent del sistema 
i de la conductivitat hidràulica de les graves fines: 

1? = �[?fQgh · $
 

Sent, 

� el cabal, en m3/dia 

[? la conductivitat hidràulica, en m3/m2·dia 

$ el gradient hidràulic o, el que és el mateix, la pendent del sistema 

fQgh el factor de seguretat de la conductivitat hidràulica 

 

Amb el pas del temps, la conductivitat hidràulica del sistema es va reduint degut a la 
retenció de sòlids i al creixement del biofilm, especialment a la zona d’entrada de 
l’aiguamoll. És per això que es recomana adoptar un factor de seguretat per ks igual a 5, la 
funció del qual és reduir el valor de la conductivitat.  

La secció transversa de l’aiguamoll és doncs: 

1? = 5 · 94	 5�&)*�7
3000	 i�& �E · )*�% j · 0,01

= 15,67	�E 

Calculada secció transversal, com la profunditat ja s’ha fixat a 0,3 m, es poden determinar 
l’amplada W i la longitud L del sistema: 

/ = 1?ℎ = 15,67	0,3 = 52,22	� 

. = Q/ = 2400	52,22 = 45,96	� 

 

Seguidament, es comprova que la càrrega hidràulica que s’aplica a la superfície sigui la 
correcta: 
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.k = �. · / = 94	 5�&)*�7	45,96	��� · 52,22	��� = 0,039	b/�E · )*� 

 

Efectivament, la càrrega hidràulica aplicada a la superfície obtinguda es situa entre els valors 
mínim i màxim: 

0,014	 b�E · )*� < .k < 0,046	 b�E · )*� 

El temps de retenció de l’aiguamoll es calcula a partir de l’equació següent: 

YZ = fQgh · .[? · $ = 5 · 45,96	���
3000	 i�& �E · )*�% j · 0,01

= 7,66	)*J$	 ≈ 8	)*J$ 

Com la relació longitud/amplada és menor que 1:1, es divideix la superfície total en varies 
cel·les. En aquest cas, es construiran dues cel·les de 26 m d’ample i 46 m de llarg 
cadascuna. 

5) Conclusió 

L’aiguamoll construït de flux subsuperficial està constituït per dues cel·les de 26 m d’ample 
i 46 m de llarg, on el cabal es repartirà equitativament. El fet de tenir dues cel·les millorarà 
la flexibilitat del sistema, ja que permetrà que durant possibles operacions de manteniment 
la planta pugui seguir sent operativa. 

La profunditat de l’aigua de l’aiguamoll serà de 0,30 m i el medi granular tindrà una 
potència de 0,40 m per assegurar el flux subsuperficial de l’aigua. La bassa on s’ubicarà 
l’aiguamoll tindrà 0,30 m de resguard, per tant la seva profunditat total serà de 0,70 m. S’ha 
imposat una pendent del sistema de 0,01. El medi granular està format per graves fines de 
diàmetre mig igual a 5 mm i s’hi plantarà canyís, amb una densitat de tres exemplars per 
metre quadrat. 

Les dimensions dels aiguamolls construïts, ambdós idèntics, apareixen a la taula 12.13.  
 

Paràmetre Valor 

Longitud 46 m 

Amplada 26 m 

Profunditat total 0,70 m 

Alçada de la làmina d’aigua 0,30 m 

Potència del medi granular 0,40 m 

Pendent 0,01 
 

Taula 12.13: Dimensions de l’aiguamoll construït 
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6) Qualitat de l’efluent 

La qualitat de l’efluent de l’aiguamoll es pot establir a partir dels càlculs realitzats en els 
apartats anteriors i de la bibliografia consultada. 

La concentració de DBO5 a la sortida de l’aiguamoll és igual a: 

@> = @SJmn 5Q · WXZ� 7 = 150	�b/#
Jmn 52392	�E · 0,084	�/)*�94	�&/)*� 7 = 17,7	�b/# 

 

Efectivament, al inici del dimensionament s’havia imposat que la concentració de DBO5 a 
l’efluent fos igual a 25 mg/l, ja que aquest valor correspon al de la qualitat de l’aigua 
abocada exigida per la Directiva 91/271/CEE. No obstant, en la última etapa del 
dimensionament biològic, degut a que la càrrega hidràulica era superior a 6 g DBO5/m2·dia, 
es va haver d’augmentar la superfície de l’aiguamoll. Aquest augment de la superfície resulta 
en una millor qualitat de l’aigua efluent de l’aiguamoll, igual a 17,7 en lloc de 25 mg 
DBO5/l. 

Per a comprovar l’eliminació del nitrogen, s’utilitza una constant cinètica Wo igual a 0,025 

m/dia. Com la concentració del nitrogen a l’afluent @S té un valor de 47 mg/l, obtenim: 

@> = @SJmn pQ · Wo� q = 47	�b/#
Jmn 52392	�E · 0,025	�/)*�94	�&/)*� 7 = 24,9	�b/# 

 

La concentració de nitrogen a la sortida de l’aiguamoll és doncs menor que 25 mg/l. 
 

L’eliminació de la matèria en suspensió, com ja s’ha comentat anteriorment, és molt 
efectiva en els aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal. Les partícules a 
l’entrar a l’aiguamoll són retingudes per les constriccions del medi granular, la baixa 
velocitat de l’aigua i per la força d’adhesió entre partícules: tot plegat ajuda a una gran 
reducció que s’estima en un 85-95 % de la MES.  

D’acord amb l’apartat VI.5, Qualitat de l’efluent, la concentració de MES a la sortida de la 
fosa sèptica és igual a 37,5 mg/l. Per tant, si es considera una reducció del 85% després del 
seu pas per l’aiguamoll, s’obtindrà un valor de MES a la sortida de l’estació depuradora 
igual a 6 mg/l. Aquest valor es troba molt per sota del valor que marca la Directiva 
Europea, és a dir 35 mg/l. 

 

VIII. Connexions hidràuliques 

Les diferents fases de l’estació depuradora s’enllaçaran entre elles mitjançant canonades de 
polietilè d’alta densitat (PEAD) de 100 mm de diàmetre amb l’interior llis i l’exterior 
corrugat. 
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A l’entrada i sortida de les fosses sèptiques i dels aiguamolls construïts de flux 
subsuperficial horitzontal es disposaran un seguit de pericons i vàlvules. Els pericons situats 
a l’entrada tenen la funció de distribuir uniformement l’aigua entre les dues línies de 
tractament posteriors, a més de disposar d’un by-pass que permet dirigir l’aigua directament 
cap al col·lector de sortida. D’aquesta manera s’aconseguiria desviar l’aigua en cas de que 
sigui necessari el tancament per reparació o manteniment d’algun dels tractaments de 
l’estació depuradora.  

Com es pot veure al Plànol nº9 del Document núm. II, Línia d’aigües, es col·locaran en total 
set arquetes. Com les vàlvules es col·loquen a cada conducte de sortida dels pericons, es 
tindrà doncs un total de catorze vàlvules. 

 

IX. Conclusions 

En el present annex, Dimensionament, s’han descrit i dimensionat totes les fases que 
constitueixen l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Salitja: el sobreeixidor 
d’entrada, el pretractament, el tractament primari i el tractament secundari. Tots els càlculs 
s’han realitzat pels cabals a 25 anys vista, per tal que la EDAR no es trobi 
infradimensionada a causa del creixement de la població en els propers anys. 

Els tractaments primari i secundari, és a dir la fossa sèptica i els aiguamolls construïts, s’han 
dissenyat en dues línies en paral·lel. En altres paraules, s’ha dividit el cabal total en dues 
parts per tal de tenir el mateix tractament en paral·lel i així dotar de flexibilitat a la planta 
depuradora durant la seva explotació. A més, al començament dels tractaments primari i 
secundari s’han disposat by-passos per tal de poder desviar l’aigua cal al col·lector de 
sortida en cas de que fos necessari degut a operacions de manteniment o reparació. 

Finalment, cal afegir que en tots els càlculs del dimensionament de les diferents fases s’han 
inclòs tots els resguards de seguretat necessaris així com els coeficients de seguretat adients, 
minimitzant per exemple la capacitat de reducció de contaminants, per tal de garantir el 
bon funcionament de la planta en un ampli ventall d’escenaris. 
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I. Introducció 

Actualment, les aigües residuals al nucli urbà de Salitja s’aboquen a la llera sense cap tipus 
de tractament. Per tal que aquestes aigües puguin arribar a la futura estació depuradora de 
Salitja, cal la construcció d’uns col·lectors adequats que la duguin des de l’actual punt de 
restitució, és a dir el decantador, fins a la parcel·la de l’EDAR.  

Per altra banda, també és necessària la construcció d’una canonada per on es retornarà 
l’aigua efluent tractada al medi, en aquest cas a la riera de Riudevila. 

En aquest annex es descriuen doncs aquests col·lectors i es realitzen els càlculs hidràulics 
corresponents. Així mateix, es presenten els càlculs realitzats per a la determinació de les 
línies piezomètriques a dins de l'estació depuradora. 

 

II. Dimensionament del col·lector d’entrada 

1) Traçat del col·lector 

El col·lector d’entrada connectarà l’actual decantador de Salitja amb la futura parcel·la de 
l’estació depuradora. Les aigües residuals seran transportades en làmina lliure i per gravetat, 
per tal de reduir els costos a l’Ajuntament durant la fase d’explotació de la planta. 

Com tant el decantador i la parcel·la on s’ubicarà l’EDAR estan situats en terreny d’ús 
agrícola, el col·lector haurà de travessar els camps de conreu. No obstant, s’ha imposat que 
el seu traçat segueixi els límits existents entre les diferents parcel·les agràries, en lloc de 
creuar els camps en línia recta. Tot i que el traçat resultarà ser una mica més llarg, és més 
important intentar pertorbar el menys possible l’activitat agrícola de la zona.  

Per altra banda, cal mencionar que s’han de col·locar pous de registre quan el col·lector té 
un canvi de pendent o de direcció, o cada 50 metres com a molt. En aquest projecte, es 
col·locaran en total cinc pous de registre, col·locats en els punts B, C, D, E i F del mapa de 
la figura 13.1. Els pous B, D i F corresponen a un canvi de direcció. En canvi, els pous C i 
E s’han instal·lat degut a la distància màxima establerta entre pous, que no pot sobrepassar 
els 50 metres. 

A la figura 13.1 es mostra el traçat final del col·lector, que té una longitud total final de 
266,80 m. Per més informació, es pot consultar el Plànol nº5, Col·lector d’arribada, del 
Document número II. 
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Figura 13.1: Traçat del col·lector d’entrada (Font pròpia) 

 

2) Velocitat de circulació en règim permanent, uniforme i 

en superfície lliure  

 

A la realitat, el règim de funcionament dins del col·lector és molt variat: trobem fluxos de 
règim permanent i variables, i dins d’aquests règims variats i uniformes. Ara bé, el disseny 
hidràulic de la xarxa sanejament es determina suposant que es troba en règim de làmina 
lliure (en canal) i moviment uniforme (el pendent de la solera del canal és paral·lel a la línia 
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d’energia i al pendent motriu). Aquesta hipòtesi, encara que dista molt de ser la real, dóna 
uns resultats suficientment aproximats a la pràctica. 

Existeix una gran varietat de fórmules que proporcionen el valor de la velocitat de 
circulació de l’aigua en règim permanent, uniforme i en superfície lliure. No obstant, la més 
utilitzada és la de Manning, que s’expressa de la següent manera: 

� = � · � = � · � · ��	 
� · � 	�  

Sent, 

� el cabal, en m3/s 

� la superfície de la secció de la canonada, en m2 

� la velocitat de l’aigua, en m/s 

� la rugositat del material 

�� el radi hidràulic, és a dir la relació entre superfície mullada i perímetre mullat, en m 

� la pendent unitària de la canonada 
 

Com en aquest projecte s’utilitzen tubs de polietilè d’alta densitat (PEAD) amb l’interior llis 
i l’exterior corrugat, s’agafarà com a valor de la rugositat K del material el corresponent a 
canonades de plàstic, és a dir 150. 

3) Velocitats màximes i mínimes de circulació 

Una de les consideracions que s’han de tenir en compte per al correcte funcionament de la 
xarxa i per tal d’evitar erosions, és limitar la velocitat mitjana de circulació, no sent 
convenient que es sobrepassi el valor de 4 m/s i no havent de ser superior en cap cas als 5 
m/s. El efecte, els arrossegaments provocats per les altes velocitats produeixen la 
degradació de les juntes i de les soleres dels diferents trams dels col·lectors. 

Per altra banda, la velocitat de circulació ha de ser suficientment alta per tal d’evitar 
sedimentacions i permetre l’autoneteja del col·lector. En altres paraules, l’aigua ha de 
circular amb una velocitat suficient per tal que pugui arrossegar la matèria que sedimenta en 
el fons dels col·lectors. Aquesta velocitat mínima de circulació, al tractar-se d’aigües 
residuals, s’estableix a 0,4 m/s.  

4) Dimensionament del col·lector 

El procés de dimensionament es realitza habitualment en aquests casos de forma iterativa. 
Es parteix del cabal circulant i els pendents dels diferents trams de la xarxa, amb els quals 
s’obté el diàmetre mínim necessari mitjançant la fórmula de Manning, reescrita de la 
següent manera:  



Annex 13. Càlculs Hidràulics 

4 

� = � �
0,312 · � · � 	� �


 ��
 

Sent: 

� el diàmetre teòric, en m 

� el cabal, en m3/s 

� la rugositat del material 

� la pendent unitària de la canonada 
 

Un cop calculat aquest diàmetre teòric obtingut en cada tram, s’escull el diàmetre genèric 
superior més proper, ja que els diàmetres de les canonades que estan a la venda estan 
tabulats. Seguidament, s’hauria de comprovar  que es compleixin les restriccions de 
velocitat anteriors. En cas de superar la velocitat màxima o que no s’assolís la mínima, 
s’hauria d’anar iterant amb el pendent de cada tram i el diàmetre de la canonada fins que es 
complissin les restriccions de velocitat. 

No obstant, en el cas de Salitja, s’ha hagut de procedir d’una altra manera. El col·lector 
procedeix directament del decantador a on van a parar les aigües residuals i pluvials, al ser 
la xarxa de clavegueram unitària. Amb el propòsit de minimitzar la quantitat d’aigües 
pluvials que arribin a l’estació depuradora en el col·lector d’entrada, s’imposa doncs que el 
col·lector tingui el diàmetre mínim exigit en casos de xarxes de clavegueram, és a dir 200 
mm, i el pendent mínim exigit en trams de gravetat per raons constructives, igual a 0,5 %. 

A continuació es calcula el cabal a secció plena, és a dir el màxim cabal que serà capaç de 
transportar el col·lector fins a l’estació depuradora. Per a això, s’utilitza la fórmula de 
Manning: 

�������� = � · � · ��	 
� · � 	�  

�������� = 0,312 · 150 · 	�0,5 100�  ,!" · 0,200� 
� = 45,27	 % &�  

 

A l’Annex 3, Cabals i Qualitat, s’ha calculat que el cabal mig horari de les aigües residuals, 
QMH, té un valor de 3,91 m3/h, és a dir de 1,087 l/s. El cabal de dilució és el màxim cabal 
que pot entrar a la planta depuradora en temps de precipitacions i es calcula com a 10 
vegades el QMH ja que, amb aquest factor de dilució, l’aigua residual es troba tant diluïda 
que la concentració dels contaminants és similar a la que hi hauria en una aigua tractada i es 
pot doncs abocar a la llera. 

Aquest cabal de dilució, QD, té doncs un valor aproximat de 10,87 l/s. Al ser aquest valor 

inferior a ��������, s’haurà d’instal·lar un sobreeixidor d’emergència a l’entrada de la 
planta depuradora. Aquest sobreeixidor es dimensiona a l’Annex 12, Dimensionament. 
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Seguidament, s’ha de comprovar que es compleixen les restriccions de velocitat en els casos 
extrems. És a dir, que es superi la velocitat mínima en cas de transportar només el cabal 
mínim horari de disseny d’aigües residuals, QMINH, i que no es sobrepassi la velocitat 
màxima en cas de que la canonada vagi a secció plena, és a dir en cas d’episodis de 
precipitacions. 

El cabal mínim horari de disseny és el cabal mínim que s’estima que pot entrar a la planta 
depuradora. Es determina a partir del cabal mig horari de disseny QMH multiplicant-lo per 
un factor mínim de 0,5. Ja s’ha calculat prèviament a l’Annex 3 i és igual a 1,96 m3/h, és a 
dir a 0,544 l/s. 

Per calcular la velocitat a secció plena, s’utilitza la fórmula següent, on el diàmetre i el 
pendent ja són coneguts: 

�'())*ó	,-(�� = � · .�4/
	 
� · � 	�  

 

En l’altre cas extrem, on només circula QMH, s’han de calcular la nova alçada i velocitat que 
assolirà l’aigua residual en la canonada. Per a això, es calcula primer el rati: 

� �'())*ó	,-(��0  

Amb aquest rati, s’utilitza a continuació indistintament l’àbac o la taula de les figures 11.2 i 
11.3 següents, ja que ambdós ens permeten determinar la velocitat i el cabal per diferents 
alçades d’aigua en canonades de secció circular.  

 

 

Figura 11.2: Relació de Q/Qsecció plena i v/vsecció plena amb l’alçada de la làmina d’aigua per canonades de secció circular 
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Figura 11.3: Velocitat i cabal per a diferents alçades de la làmina d’aigua en funció de les corresponents a secció 

plena, per a canonades de secció circular 

 

Es procedeix doncs a determinar el valor h/D a partir del rati Q/Qsecció plena, on h és l’alçada 
de l’aigua per un cabal Q inferior al de la secció plena i D és el diàmetre de la canonada. 
Com D ja és conegut, ja que s’ha imposat igual a 200 mm, es pot deduir fàcilment h. 

A continuació, i a partir del valor h/D, es busca a la taula o a l’àbac el rati: 

� �'())*ó	,-(���  
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Finalment, un cop es coneix el valor d’aquest últim rati i la velocitat a secció plena, es pot 
trobar la velocitat real de l’aigua residual a les canonades i així comprovar que es compleixi 
la velocitat mínima de circulació.  

5) Resultats 

A continuació, a les taules 11.1 i 11.2, es mostren els resultats de la comprovació de les 
restriccions de velocitat. 

 

Diàmetre (m) Pendent (%) 
Q secció plena 

(l/s) 
v secció plena 

(m/s) 

0,200 0,5 45,27 1,44 
 

Taula 11.1: Circulació del cabal màxim. 

 

QMINH/Q 
secció plena 

h/D h (m) 
v/v secció 

plena 
v (m/s) 

0,012 0,077 0,015 0,3356 0,48 

 
Taula 11.2: Circulació del cabal mínim. 

 

Com es pot veure a la taula 11.1, es compleix la restricció màxima de velocitat, essent la 
velocitat de l’aigua en cas de secció plena inferior a 4 m/s. Per altra banda, en cas de cabal 
mínim, tal i com demostra la taula 11.2, es compleix que la velocitat sigui superior a la 
mínima exigida, és a dir 0,4 m/s. 

6) Detalls constructius del col·lector 

Un aspecte molt important que s’ha de tenir en compte a l’hora de dimensional la xarxa de 
col·lectors que comunicaran l’actual punt d’abocament amb la futura parcel·la de l’estació 
depuradora, són les profunditats mínimes i màximes a les que es poden disposar aquests 
col·lectors.    

La  profunditat d’excavació de les canonades, des de la superfície del terreny fins a la part 
superior del tub, ha de ser sempre major a 0,8 m. Així doncs, les sol·licitacions degudes al 
pes de les terres, o a d’altres eventuals pesos com podria ser el pas de persones o 
maquinària agrícola, es reparteixen cada cop més a mesura que ens allunyem de la 
superfície. Si soterrem la canonada a menys de 0,8 metres, es podria trencar degut a 
aquestes forces verticals. Per altra banda, també hem de procurar que aquesta distància 
sigui menor a 4 m. Així doncs, si tinguéssim molta profunditat d’excavació, els costos 
d’execució serien excessivament alts. 
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A la taula 11.3 es recullen les principals característiques del terreny per on passa el traçat del 
col·lector d’entrada. Degut a la petita longitud del tram F – G, el seu canvi de direcció 
gairebé inapreciable i l’absència de cotes topogràfiques en aquest tram, es considera un únic 
tram D – G en lloc de dos trams D – F i F – G. 

 

Canonada 
Longitud 

(m) 
Cota 

inicial (m) 
Cota final 

(m) 
∆Cota (m) 

Pendent 
terreny (%) 

Pendent 
canonada (%) 

A - B 45,57 125,10 124,69 0,41 0,90 0,50 

B - D 93,32 124,69 123,80 0,89 0,95 0,50 

D - G 127,91 123,80 123,35 0,45 0,35 0,50 

 

Taula 11.3: Característiques del terreny per on discorre el col·lector 

 

A la taula 11.4 apareixen els recobriments finals. Tal i com es pot veure, totes les canonades 
compleixen ambdós criteris d’excavació sense necessitat d’afegir ressalts o col·locar 
elements de protecció addicionals. 

 

Punt Cota terreny (m) Cota rasant (m) Recobriment (m) 

A 125,10 123,54 1,36 

B 124,69 123,31 1,18 

D 123,80 122,84 0,76 

G 123,35 122,20 0,95 

 

Taula 11.4: Característiques finals del col·lector d’entrada 

 

III. Perfils hidràulics. Línia piezomètrica 

1) Anàlisi del perfil hidràulic 

Cal realitzar els perfils hidràulics d’una planta de tractament per tres motius: 

- Comprovar que el gradient hidràulic és suficient per assegurar el flux a través 
dels elements de tractament. 

- Per a determinar la necessitat de bombejament on sigui necessari. 
- Assegurar que els elements de la planta no s’inunden en els períodes de màxim 

cabal. 
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Per a la realització del perfil, són necessàries les dades que es mostren a continuació: 

• Cabal punta horari i mig 

• Cota d’aigua a l’entrada i a la sortida dels sistemes 

• Les alçades dels resguards (canals, fosses, ...) 

• Unitats que poden quedar fora de servei 

El cabal mig horari s’utilitza per a verificar profunditats mitges i el cabal punta per a 
verificar que els resguards seran suficients.  

No obstant, en aquest cas no es comprovaran els resguards, ja que durant el 
dimensionament tant de la fossa sèptica com de l’aiguamoll construït, a l’Annex 12, s’han 
seguit les recomanacions de resguards de J. García Serrano i A. Corzo Hernández, i per tant 
es consideren correctes sense necessitat de comprovació. 

De forma prèvia, es comença a comptar a partir de la sortida cap enrere. La sortida ve 
marcada generalment per la cota del medi receptor, en el cas de Salitja s’ha agafat la cota 
d’inundació a 500 anys de la riera de Riudevila, és a dir 122,91 m.  

A continuació, s’indiquen els criteris a considerar: 

- S’ha de saber quines unitats poden quedar fora de servei quan s’està operant a cabal 
màxim 

- S’han de saber els plans d’ampliació de la planta 
 

a) Cabal d’aigua tractada 

 El cabal mig horari de disseny s’ha calculat a l’Annex 3, Cabals i Qualitat, a partir de les 
dades obtingudes a l’Annex 2, Estudi Demogràfic. Com ja s’ha recordat prèviament en aquest 
annex, el valor del cabal mig horari QMH és 3,91 m3/h, o el que és el mateix, 1,087 l/s. 

b) Unitats que poden quedar fora de servei 

Les unitats que poden quedar fora de servei són les dues fosses sèptiques i els dos 
aiguamolls construïts. 

c) Plans d’ampliació 

No hi ha plans d’ampliació futura per l’estació depuradora de Salitja. 

2) Pretractament i tractament primari 

El diàmetre del col·lector d’entrada és igual a 200 mm i, tal i com s’ha pogut comprovar en 
anteriors apartats, es compleixen els requisits de velocitats mínima i màxima en cas de cabal 
mínim horari i en cas d’episodis de pluja. 

A la taula 11.5 següent s’indiquen les característiques dels elements del pretractament i el 
tractament primari. 
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Element Colzes Longitud (m) Ample (m) 

Sobreeixidor 0 0,60 0,25 

Canal de desbast 0 3,00 0,25 

Canonada de sortida del canal de desbast 0 1,30 Dn 100 mm (1%) 

Canonada de sortida de l’estació de bombeig 0 5,98 Dn 100 mm (1%) 

Arqueta 1 0 0,70 0,70 

Canonada d’entrada a la fossa sèptica 1 3,84 Dn 100 mm (1%) 

Fossa sèptica 0 14,00 4,60 

 

Taula 11.5: Característiques del pretractament i el tractament primari 

 

3) Tractament secundari 

En aquesta taula 11.6 s’indiquen les característiques dels elements del tractament secundari. 

 

Element Colzes Longitud (m) Ample (m) 

Canonada de sortida de la fossa sèptica 1 0,60 0,25 

Arqueta 2 0 0,70 0,70 

Canonada d’unió arquetes 2 i 3 1 8,42 Dn 100 mm (1%) 

Arqueta 3 0 0,70 0,70 

Canonada d’entrada a l’aiguamoll 1 15,70 Dn 100 mm (1%) 

Canonada de repartiment 1 12,80 Dn 100 mm (1%) 

Aiguamoll 0 46,00 26,00 

Canonada de sortida de l’aiguamoll 1 15,70 Dn 100 mm (1%) 

Arqueta 5 0 0,70 0,70 

Canonada d’unió arquetes 5 i 6 1 30,00 Dn 100 mm (0,5%) 

Arqueta 6 0 0,70 0,70 

 

Taula 11.6: Característiques del tractament secundari 

4) By-pass 

A continuació, a la taula 11.7, s’indiquen les característiques dels elements del by-pass. 
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Element Colzes Longitud (m) Ample (m) 

Arqueta 1 0 0,70 0,70 

Canonada d’unió arquetes 1 i 4 0 5,92 Dn 100 mm (1%) 

Arqueta 3 0 0,70 0,70 

Canonada d’unió arquetes 3 i 4 0 18,66 Dn 100 mm (1%) 

Arqueta 4 0 0,70 0,70 

Canonada d’unió arquetes 4 i 6 1 61,12 Dn 100 mm (1%) 

Arqueta 6 0 0,70 0,70 
 

Taula 11.7: Característiques del by-pass 
 

5) Línia piezomètrica 

Després de realitzar els càlculs pertinents, la línia piezomètrica a l’entrada i sortida de 
cadascun dels elements queda definida a la següent taula 11.8. 

 

Element Cota (m) 

Sortida Col·lector d’Arribada 122,20 

Entrada Sobreeixidor 122,20 

Sortida Sobreeixidor 122,20 

Entrada Canal de Desbast 122,19 

Sortida Canal de Desbast 122,16 

Entrada Estació de Bombeig 122,15 

Sortida Estació de Bombeig 123,10 

Entrada Fossa Sèptica 123,25 

Sortida Fossa Sèptica 123,15 

Entrada Aiguamoll 123,12 

Sortida Aiguamoll 122,37 

 Entrada Arqueta 7 122,21 

Entrada Col·lector de Sortida 122,20 

Sortida Col·lector / Abocament 121,99 

 

Taula 11.8 Línia piezomètrica 
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IV. Estació de bombeig 

A l'hora de dissenyar el procés, s'ha tingut en compte la cota d’inundabilitat calculada a 
l’Annex 6, Estudi Hidrològic i d’Inundabilitat, el valor de la qual és igual a 121,91 m. Tal i com 
es pot veure a l’anterior apartat, la instal·lació d’una estació de bombeig ha estat necessària 
per poder assegurar que la cota de la línia piezomètrica al punt d’abocament a la riera, és a 
dir al final del col·lector de sortida, no quedava per sota d’aquesta cota inundable. 

Un clar avantatge de col·locar l’estació de bombeig després del canal de desbast és que 
l’aigua residual ja vindrà parcialment tractada i no tindrà sòlids de mida superior a 200 µm. 
En efecte, sempre és millor pel funcionament de l’estació de bombeig l’absència de grossos 
a l’aigua residual.  

La bomba es dimensiona en funció del cabal a impulsar i de l’altura manomètrica a la qual 
aquest cabal ha d’arribar. Per calcular la potència de la bomba s’utilitza la següent expressió: 

1 = � · 2367 · 4 = 3,91 · (123,31 − 122,15)367 · 0,60 = 0,021	91 

Sent, 

1 la potència de la bomba, en kW 

� el cabal a impulsar, en m3/h 

2 l’altura manomètrica, en m 

4 el rendiment conjunt del motor elèctric i de la pròpia bomba, estimat en un 60% 
 

La potència calculada és igual a 20,6 W, valor baix degut a la poca diferència de cota i el 
baix cabal a bombejar. Es recomana que el temps mig de retenció de l’aigua no superi els 
60 minuts. 

 

V. Dimensionament del col·lector de sortida 

El col·lector de sortida de l’estació depuradora consisteix en una canonada de PEAD de 
200 mm de diàmetre. Parteix de l’arqueta 7, on arriba tant l’aigua tractada de la planta com, 
en cas de precipitacions, l’aigua de pluja recollida en els embornals, i arriba a un punt 
d’abocament a la riera de Riudevila.  

Aquest col·lector està format per una única alineació recta que té una longitud de 43,25 
metres i un pendent del 0,5%. 
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I. Introducció 

En el present annex es descriu i justifica el càlcul estructural dels diferents elements que 
formen les instal·lacions de l’estació depuradora de Salitja, definint les característiques dels 
materials que s’utilitzaran així com les quanties d’armadures necessàries perquè les 
càrregues siguin resistides durant el funcionament de l’EDAR. 

Els elements a dimensionar estructuralment són els sobreeixidors, el canal de desbast, les 
fosses sèptiques i la caseta de control, ja que a l’aiguamoll no intervé cap estructura de 
formigó armat. Les dimensions d’aquests elements, és a dir alçada, longitud i amplada, ja 
s’han determinat a l’Annex 12 anomenat Dimensionament.  

Per tal de realitzar els càlculs dels elements estructurals, s’utilitzarà el mètode de càlcul de 
dipòsits rectangulars del llibre Hormigón Armado, de l’autor Jiménez Montoya, en la seva 
quinzena edició basada en la Instrucció de Formigó Estructural EHE-2008. 

 

II. Bases de disseny 

1) Normativa aplicable 

La principal normativa aplicada és la normativa vigent espanyola, Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. S’ha utilitzat per la definició de la classe d’exposició, el nivell de 
control d’execució, els coeficients de majoració de càrregues, els materials, les quanties 
geomètriques mínimes, etc. 

No obstant, per la comprovació estructural de la caseta de control i la determinació de les 
accions que actuen sobre aquesta, s’han seguit les indicacions descrites en el Documento 
Básico de Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación (DB SE-AE) del Código 
Técnico de la Edificación (CTE).  

2) Classes d’exposició 

En aquest annex, com ja s’ha comentat, es dimensionen: 

- Els sobreeixidors i el canal de desbast (Pretractament) 
- Les fosses sèptiques (Tractament primari) 
- La caseta de control. 

A l’hora de determinar el tipus de classe d’exposició d’aquests elements estructurals, 
haurem de diferenciar-los en dos grups: per una banda els sobreeixidors, el canal de desbast 
i la fossa sèptica, ja que estaran en contacte directe amb aigua residual, i per l’altra banda la 
caseta de control. 
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• Pretractament i tractament primari 

La classe general d’exposició d’aquests elements estructurals de formigó armat és la classe 
IV ja que es troben en una estació de tractament d’aigua, tal com indica la taula 8.2.2 de 
l’Article 8 de la EHE-08, Clases generales de exposición relativas a la corrosión de armaduras.  

La classe específica d’exposició serà Qb, és a dir classe química agressiva mitjana, ja que es 
tracta d’instal·lacions de conducció i tractament d’aigües residuals amb substàncies 
d’agressivitat mitjana. Per determinar-la, s’ha consultat la taula 8.2.3.a, Clases específicas de 

exposición relativas a otros procesos de deterioro distintos de la corrosión. 

• Caseta de control 

Al tractar-se d’una estructura de formigó que es troba a la intempèrie en una zona amb 
precipitació mitja anual superior a 600 mm, la classe d’exposició general de la caseta de 
control és IIa segons la taula 8.2.2 de la EHE-08. 

3) Coeficients de seguretat 

En cas d’accident, els danys serien exclusivament materials. El nivell de control en 
l’execució de les obres es considera normal, tant per al formigó com per a l’acer.  

Els valors bàsics dels coeficients parcials de seguretat per a l’estudi dels estats últim i de 
servei són doncs els següents: 

- Coeficient de minoració del formigó  ��: 1,50 

- Coeficient de minoració de l’acer  ��: 1,15 
- Coeficients de majoració de les càrregues: 

 

 
Tipus d’acció Efecte favorable Efecte 

desfavorable 

Estats Límit 
Últims (ELU) 

Permanent 1,00 1,35 

Permanent de valor no constant 1,00 1,50 

Variable 0,00 1,50 

Estats Límit de 
Servei (ELS) 

Permanent 1,00 1,00 

Permanent de valor no constant 1,00 1,00 

Variable 0,00 1,00 
-  

 

 

Taula 14.1: Coeficients parcials de seguretat per les accions (Font: Article 12 de la EHE-08) 
 

4) Materials utilitzats 

A l’apartat anterior s’ha justificat que, segons l’element estructural que es consideri, la classe 
d’exposició és diferent i per tant també ho seran els materials. És per això que en aquest 
apartat seguim diferenciant la caseta de control del pretractament i tractament primari.  
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• Pretractament i tractament primari 

D’acord amb l’Article 37.3.2 de la EHE-08, Limitaciones a los contenidos de agua y de cemento, 
com l’element estructural estarà sotmès a una classe d’exposició IV+Qb s’hauran de 
complir les especificacions següents: 

- Resistència mínima característica (fCK) de 30 N/mm2 
- Contingut mínim de ciment de 350 kg/m3 
- Màxima relació aigua/ciment de 0,50 

La resistència de càlcul del formigó en compressió fCD es calcula a partir de la resistència 

característica de projecte i el coeficient parcial de seguretat ��: 

��� = ����� = 301,5 = 20	�/��� 
El recobriment mínim serà de 35 mm segons la taula 37.2.4.1.b, Recubrimiento mínimo (mm) 

para las clases generales de exposición III y IV. Com es tindrà un nivell de control d’execució 
normal, s’agafa un marge de recobriment de 10 mm, amb la qual cosa el recobriment 
nominal serà igual a 45 mm per tots aquests elements formigonats. 

Amb tot, el tipus de formigó utilitzat serà HA-30/P/20/IV+Qb. 

L’acer de les barres per armat serà de tipus B-500S. Les principals característiques d’aquest 
tipus d’acer són: 

- Resistència característica (fYK) de 500 N/mm2 
- Resistència de càlcul (fYD) de 435 N/mm2 ja que: 

��� = ����� = 5001,15 = 435	�/��� 
 

• Caseta de control 

D’acord amb l’Article 37.3.2 de la EHE-08, com la caseta de control estarà sotmesa a una 
classe d’exposició IIa, s’hauran de complir les especificacions següents: 

- Resistència mínima característica (fCK) de 25 N/mm2 
- Contingut mínim de ciment de 275 kg/m3 
- Màxima relació aigua/ciment de 0,60 

La resistència de càlcul del formigó en compressió fCD es calcula a partir de la resistència 

característica de projecte i el coeficient parcial de seguretat ��: 

��� = ����� = 201,5 = 13,33	�/��� 
El recobriment mínim serà de 15 mm segons la taula 37.2.4.1.a, Recubrimientos mínimos (mm) 

para las clases generales de exposición I y II. Com es tindrà un nivell de control d’execució 
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normal, s’agafa un marge de recobriment de 10 mm, amb la qual cosa el recobriment 
nominal serà igual a 25 mm. 

Amb tot, el tipus de formigó utilitzat serà HA-25/P/20/IIa. 

L’acer de les barres per armat serà de tipus B-500S, el mateix que el que s’utilitzarà en els 
elements estructurals del pretractament i tractament primari. 

 

III. Dimensionament de la fossa sèptica 

El tractament primari de la futura estació depuradora de Salitja consta de dues fosses 
sèptiques idèntiques instal·lades en paral·lel. Com ambdues tenen les mateixes dimensions, 
ens limitarem doncs a calcular-ne estructuralment només una.  

La fossa sèptica és un dipòsit de formigó armat de planta rectangular. El formigó armat 
constitueix un material idoni per a la construcció de dipòsits degut a la seva facilitat de 
donar-li forma, baix cost, durabilitat i manteniment econòmic. A part de la capacitat 
resistent de l’estructura, el principal problema que s’ha d’afrontar en el projecte d’un dipòsit 
és la seva estanquitat, per la qual cosa que serà precís utilitzar formigons impermeables i 
controlar la fissura mitjançant un disseny i armat convenients.  

Els elements a dimensionar en aquesta fossa sèptica són: les parets exteriors, la paret que 
divideix en dos compartiments la fossa, la llosa de base i la coberta de la fossa.  

1) Dimensionament de les parets 

a) Accions 

La fossa sèptica estarà enterrada amb la coberta a cota d’urbanització. Les accions a tenir en 
compte per dimensionar les parets són l’empenta del terreny, l’empenta de l’aigua i el pes 
propi. No es considera la possible acció del gel ja que al ser la fossa coberta es considera 
poc probable el risc de gelada. 

Pel càlcul de les empentes de terres sobre les parets, es considera un pes específic de 18 

kN/m3
  i un angle de fricció intern � de 30º. El coeficient d’empenta activa (ka) és doncs 

igual en el nostre cas a:  

�� = 1 − ���	�1 + ���	� = 0,33 

 

Per l’empenta de l’aigua, o empenta hidrostàtica, es considera un pes específic de 10 
kN/m3. 
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El pes propi es refereix al pes dels elements resistents, que en aquest projecte són elements 
de formigó armat, de manera que s'ha considerat un pes específic de 25 kN/m3 (Article 10 
de la EHE-08, Valores característicos de las acciones). 
 

b) Hipòtesis de càrrega  

En els dipòsits soterrats, les hipòtesis de càrrega que s’han de considerar són: 

- Empenta de terres amb la fossa sèptica buida 

 

Figura 14.1: Primera hipòtesi de càrrega 

 

- Pressió hidrostàtica de l’aigua residual sense l’empenta de terres 

 

Figura 14.2: Segona hipòtesi de càrrega 

 

La paret que divideix la fossa en dos compartiments rep la major empenta hidrostàtica en el 
moment d’omplir la fossa quan el segon compartiment no està ple, per tant es pot 
considerar igual a la segona hipòtesi de càrrega. 

c) Dades de partida 

A continuació es presenta una taula resum on s’han recollit totes les dades necessàries al 
dimensionament, així com la seva nomenclatura. Aquestes dades són: les característiques 
del formigó i l’acer, les dimensions de la fossa sèptica, els coeficients de seguretat, etc. 

 

Paràmetre Valor 

Dimensions de la fossa 
sèptica 

Longitud total (b) 14,30 m 

Ample (a) 4,90 m 

Alçada (h) 2,35 m 

Espessor de les parets (e) 0,30 m 

Espessor de la llosa de base (e’) 0,40 m 

 Espessor de la llosa de coberta (e’’) 0,30 m 
-  
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Paràmetre Valor 

Característiques del 
formigó 

Resistència característica de projecte (fCK) 30 N/mm2 

Resistència de càlcul en compressió (fCD) 20 N/mm2 

Pes propi (δPP) 25 kN/m3 

Minoració resistència (��)  1,5 

Obertura màxima de fissura (w) 0,1 mm 

Característiques de 
l’acer 

Resistència característica (fYK) 500 N/mm2 

Resistència de càlcul (fYD) 435 N/mm2 

Minoració resistència (��)  1,15 

Pesos específics 
Aigua (δa) 10 kN/m3 

Terreny (δT)  18 kN/m3 
-  

 

Taula 14.2: Dades de partida pel dimensionament estructural de la fossa sèptica 

 

d) Armats vertical i horitzontal de les parets 

Les armadures vertical i horitzontal de flexió necessàries es determinen amb les 
consideracions de l’estat límit d’obertura de fissures. Segons la taula 5.1.1.2 de la EHE-08, 
Exigencia de aptitud al servicio, l'obertura màxima de fissures admesa per formigó armat de 
classe Qb és igual a w = 0,1 mm.  

• Armadura mínima 

Les quanties geomètriques de les armadures, tant verticals com horitzontals, hauran de 
tenir un valor mínim per tal de prevenir possibles fissures degudes a la retracció i a les 
variacions de temperatures. Com tenim w = 0,1 mm, en flexió, agafem un valor ρmín de 
0,002, i per tant l’armadura mínima queda de la següent manera: 

� í" =	# í" · 1000 · � = 6	 &���  

Sent e l’espessor de la paret, igual a 0,30 m.  

A continuació es realitzen els càlculs dels armats vertical i horitzontal. 
 

• Armat vertical 

Totes les parets de la fossa sèptica estan encastades amb la llosa de base i amb les altres 
parets als seus extrems. Amb aquesta hipòtesi es calculen els moments produïts per 
l’empenta del terreny i l’empenta hidrostàtica segons el llibre de Jiménez Montoya, Hormigón 

armado. 
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Figura 14.3: Empentes hidrostàtica i del terreny sobre la paret (Font: Hormigón armado, Jiménez Montoya) 

 

Primerament, calculem el moment en l’encastament de la paret amb la base produït per la 
columna d’aigua, que correspon a la segona hipòtesi de càrrega. El moment per metre lineal 
s’obté gràcies a l’expressió següent: 

�',(,� = )',( · *� · ℎ, 
Sent, 

ℎ l’alçada de la fossa, igual a 2,35 m 

*� el pes específic de l’aigua, en kN/m3 

)',( el coeficient donat per la taula 14.3, extreta del llibre Hormigón armado 

 

 

Taula 14.3: Valors del coeficient ) (Font: Hormigón armado, Jiménez Montoya) 
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Lògicament, s’obté un moment diferent segons estiguem parlant de la paret longitudinal o 
transversal, ja que tenen dimensions diferents.  

La paret longitudinal, de 2,35 m d’alçada i de 14,30 m de llarg, tindrà un coeficient )',(,- 
igual a 0,173 i per tant un moment �',(,�,- de 22,47 kN·m/m. Amb la paret transversal, al 

tenir aquesta 2,35 m d’alçada i 4,90 m de llarg, s’obté un coeficient )',(,. igual a 0,097 i per 

tant un moment �',(,�,. de 12,55 kN·m/m. 

 

Es procedeix de la mateixa manera per calcular el moment per metre lineal causat per 
l’empenta del terreny, és a dir la primera hipòtesi de càrrega. S’utilitza la fórmula següent, 
on Ka és el coeficient d’empenta activa segons la teoria de Rankine i és igual a 0,33: 

�',(,. = )',( · /� · *. · ℎ, 
El coeficient )',( és el mateix que en el cas anterior. Per la paret longitudinal trobem doncs 

un moment en l’encastament �',(,.,- de 13,35 kN·m/m i, per la paret transversal, trobem 

en canvi un moment �',(,.,. igual a 7,45 kN·m/m. 

Si comparem aquests moments lineals, veiem que la segona hipòtesi de càrrega o, el que és 
el mateix, el moment lineal produït per l’empenta hidrostàtica, és major. Es tindrà doncs en 
compte aquest moment �',(,� a l’hora de dimensionar l’armat. 

 

Per obtenir l’armat a flexió amb les consideracions de fissura, cal calcular el factor de 
fissuració k mitjançant la següent fórmula de càlcul: 

� = 0,6 · �',(,�01,39 − �2 · �� · 103 
Sent, 

� l’espessor de la paret, en m 

�',(,� el moment unitari, en kN·m/m. En aquest cas, el produït per l’empenta de l’aigua. 

 

Amb els moments deguts a l’empenta hidrostàtica prèviament calculats, �',(,�,- i �',(,�,., 
s’obté per a la paret longitudinal un factor de fissuració kl igual a 0,0137 kN/m3 i per a la 
paret transversal un factor de fissuració kt igual a 0,0077 kN/m3. 

Amb aquests valors de fissuració s’utilitza l’àbac de la figura 14.4. Com ambdós factors són 
inferiors a 0,02, s’haurà de disposar la quantia geomètrica mínima tant per la paret 
transversal com la longitudinal.  
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Figura 14.4: Valors de k per a una obertura de fissura de 0,1 mm (Font: Hormigón armado, Jiménez Montoya) 

 

A continuació, es comprova la secció front a trencament per la paret més gran, és a dir la 
longitudinal, havent de resultar un coeficient de seguretat major a 1,4: 

�4 = �5�',( 
Sent, 

�4 el coeficient de seguretat, adimensional 

�5 el moment últim, en kN·m/m 

�',( el moment vertical d’encastament, en aquest cas el degut a l’empenta de l’aigua, �',(,�   

 

El moment últim es calcula seguint l’expressió que segueix: 

�5 = 6 · 7 · 8� · ��9 

Sent, 

6 el moment reduït, adimensional 

7 la llargada del mur, en m 

8 el cantell útil, en m 
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El moment reduït es calcula a partir de la quantia mecànica :: 

6 = : · 01 − 0,52 · :2   on   : = ;·4<=>·9·4?= 
Calculem el valor del cantell útil a partir del recobriment @ i el diàmetre de l’armadura A: 

8 = � − @ − A 2B = 30 − 4,5 − 0,6 = 24,9	&� 

La quantia mecànica queda de la següent manera: 

: = � · �C97 · 8 · ��9 = 6,0	
&��� · 14,3	� · 435	 ����1430	&� · 24,9	&� · 20	 ���� = 0,052 

I doncs el moment últim, o moment d’esgotament, queda com: 

�5 = 6 · 7 · 8� · ��9 = : · 01 − 0,52 · :2 · 7 · 8� · ��9 

�5 = 0,052 · 01 − 0,52 · 0,0522 · 14,3 · 24,9� · 20 = 90,40	�� · �/� 
 

I per tant obtenim un coeficient de seguretat igual a: 

�4 = �5�',(,�,- = 90,40	�� · �/�	22,47	�� · �/�		 = 4,02 
 

Aquest resultat és superior a 1,4, valor demanat per la instrucció, i doncs resulta acceptable. 
Es pot observar que la solució obtinguda és molt superior al valor exigit, i això és degut a 
que estem utilitzant l’armadura mínima, que és més gran que la obtinguda pels càlculs 
efectuats. 
 

• Armat horitzontal 

Per l’armat horitzontal es procedeix de la mateixa forma. Es calculen els moments 
horitzontals produïts per l’empenta hidrostàtica, ja que com ja s’ha explicat anteriorment els 
moments resultants de l’empenta del terreny són inferiors.  

Anàlogament al cas de l’armadura vertical, cal trobar el valor del paràmetre )E,( pel cas del 
moment horitzontal d’encastament. El moment d’encastament de la paret longitudinal, 
com )E,(,- = 0,0682, és:  

�E,(,�,- = )E,(,- · *� · ℎ, = 8,85	�� · �/� 

 

Per la paret transversal, com )E,(,. = 0,0508, obtenim un moment d’encastament igual a: 

�E,(,�,. = )E,(,. · *� · ℎ, = 6,59	�� · �/� 
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A partir dels moments d’encastament de les parets, calculem el factor de fissuració k: 

� = 0,6 · �E,(,�01,39 − �2 · �� · 103 
 

Per a la paret longitudinal s’obté un factor de fissuració kl igual a 0,0054 kN/m3 i per a la 
paret transversal un factor de fissuració kt igual a 0,0040 kN/m3. 

Amb aquests valors de fissuració s’utilitza l’àbac de la figura 14.4. Com ambdós factors són 
inferiors a 0,02, s’haurà de disposar la quantia geomètrica mínima tant per la paret 
transversal com la longitudinal.  

No obstant, a aquesta armadura horitzontal és necessari sumar-li l’armat de tracció degut a 
l’empenta hidrostàtica.  

Per a calcular aquest armat de tracció, primer hem de trobar el valor βp corresponent a la 
nostra fossa sèptica, tant per la paret longitudinal com la paret transversal.  

 

 

Taula 14.4: Esforços de tracció i valors de β (Font: Hormigón armado, Jiménez Montoya) 

 

En el cas de la paret longitudinal, entrant a la taula 14.4 amb un valor h/a igual a 0,48, 
obtenim: 

βH = 0,1898 

 

Per tant, com  I�,�9 = 100	�/���, obtenim doncs: 
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�>J = KJ · L · ℎ · *�2 · I�,�9 = 1,1 &�� �B  

Aquest armat es distribuirà entre les dues cares de la paret, de manera que resultarà una 
armadura total per a la paret longitudinal de: 

� = � í" + �>J2 = 6,55	 &�� �B  

En el cas de la paret transversal, es procedeix de la mateixa manera. Entrant a la taula 14.4 
amb un valor h/b igual a 0,164, obtenim: 

βH = 0,0548 

Per tant, com  I�,�9 = 100	�/���, queda: 

�>J = KJ · 7 · ℎ · *�2 · I�,�9 = 0,92 &�� �B  

Com ja s’ha vist anteriorment, l’armat a tracció es distribueix equitativament entre les dues 
cares de la paret, de manera que resultarà per a la paret transversal una armadura 
horitzontal total igual a: 

� = � í" + �>J2 = 6,46	 &�� �B  

 

e) Comprovació a tallant 

A continuació es comprova si l’espessor de les parets, igual a 0,30 m, és suficient per resistir 
els esforços tallants sense necessitat d’armat transversal, mitjançant la fórmula de la 
instrucció espanyola. La comprovació que cal realitzar, és: 

�4 · M �N ≤ M�5 = 0,18�� · P1 + Q200 8B R · S100 · # · ���T · 8 

Amb un valor mínim de resistència a tallant igual a: 

M U" = 0,075�� · P1 + Q200 8B R, �B · S��� · 8 

Sent, 

�4 el coeficient de seguretat, igual a 1,5 

# la quantia geomètrica mínima, igual a 0,002 

8 el cantell útil, en mm 
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Per calcular el cantell útil, suposarem un diàmetre de l’armadura A igual a 12 mm: 

8 = � − @ − A 2B = 30 − 4,5 − 0,6 = 24,9	&� 

Seguidament es calcula el tallant màxim M �N produït per l’empenta de l’aigua amb 
l’expressió següent: 

M �N = )' · *� · ℎ� 
La paret longitudinal, amb valor )',- = 0,497 extret de la taula 14.3, té un tallant màxim de: 

M �N,- = 27,45	��/� 

Per a la paret transversal tenim, sent )',- = 0,434: M �N,. = 23,97	��/� 

Calculem M�5: 
 

M�5 = 0,18�� · P1 + Q200 8B R · S100 · # · ���T · 8 = 102,96	�/�� 

La comprovació a tallant queda de la següent manera: 

�4 · M �N = V	41,18	 ���	0WL@�X	YZ�[\X]8\�LY235,96	 ���	0WL@�X	X@L��^�@�LY2
_ 

Com ambdós tallants produïts per l’empenta de l’aigua són inferiors al tallant últim M�5, no 
cal disposar armadura transversal.  

 

f) Detall de l’armat 

A continuació es dimensiona la disposició de les armadures: separació entre barres, 
ancoratge, longitud d’empalmament. 

• Separació entre barres 

Segons l’article 42.3 de la Instrucció de formigó estructural EHE-08, Disposiciones relativas a 

las armaduras, la separació entre barres, `, ha de complir: 
 

` ≥ b 20	��	1,25	à@\8	�àd\�	 → 25	��ϕ	màxim	 → 12	�� _ 
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` ≤ b	30	&�	0��	@�&Z�L�L	�\��	\	XZX	25	&�2��W���Z@	8�	YL	WYL&L	 → 30	&�15 · ϕ = 18	&� _ 
 

El nombre de barres es troba mitjançant la fórmula següent: 

2 · @ + 0� − 12 · ` + � · ϕ = b 

Sent, 

@ el recobriment nominal, igual a 45 mm 

� el nombre de barres 

` la separació entre barres, en mm 

Φ el diàmetre de les barres, en mm 

b la dimensió pertinent de la paret, en mm 

 

Per a la paret longitudinal, tenim: 

- Armat vertical:  

n ≈ b · Aoípϕq� = 14,30	m · 6	cm�/m113,1	mm� ≈ 76 

` = b − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 17,7	cm	 < 18	&� 

Al ser aquesta separació menor que el valor mínim, en aquest cas igual a 18 cm, es 
considera vàlida.  

- Armat horitzontal: 

n ≈ h · uAoíp + �>J2 vϕq� = 2,35	m · 6,55	cm�/m113,1	mm� ≈ 14 

` = h − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 16,1	cm	 < 18	&� 

 

Per a la paret transversal, tenim: 

- Armat vertical: 

n ≈ a · Aoípϕq� = 4,90	m · 6	cm�/m113,1	mm� ≈ 26 
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` = a − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 18,0	cm	 < 18	&� 

- Armat horitzontal: 

n ≈ h · uAoíp + �>J2 vϕq� = 2,35	m · 6,46	cm�/m113,1	mm� ≈ 14 

` = h − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 16,1	cm	 < 18	&� 

 

• Ancoratge i longitud d’empalmament 

La paret longitudinal del dipòsit té una longitud total de 14,30 m. Com les barres que es 
distribueixen comercialment tenen una longitud màxima de 12 m, haurem d’empalmar-les 
en el cas de l’armadura horitzontal.    

Per a calcular la longitud d’empalmament d’aquestes armadures, seguim la normativa 
esmentada al capítol 69.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, anomenat 
“Criterios específicos para el anclaje y el empalme de las armaduras”.  

En aquest cas, es tracta de barres en la Posició I ja que estan recobertes per més de 30 cm 
de formigó. El 50 % de les barres estarà solapat, ja que hem escollit dues zones diferents 
per solapar les armadures. Les longituds bàsica i neta d’ancoratge es calculen amb les 
següents expressions: 

x> = � · A� ≥ �Cy20 · A 

x>,"(.� = x> · K · ����,z(�- 	≥ V
x>310	A = 120	mm150	��

_ 
Sent, 

x> la longitud bàsica d’ancoratge, en mm 

x>,"(.� la longitud neta d’ancoratge, en mm 

� un coeficient numèric adimensional, funció del tipus d’acer i de la resistència 
característica del formigó fCK, extret de la taula 69.5.1.2.a de la EHE-08 

A  el diàmetre de l’armadura, en mm 

�Cy el límit elàstic garantit de l’acer, en aquest cas igual a 500 N/mm2 

K un factor de reducció definit a la taula 69.5.1.2.b 
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�� l’armat necessari per càlcul en la secció a partir de la qual s’ancora l’armadura, en cm2/m 

��,z(�- l’armat realment existent en la secció on s’ancora l’armadura, en cm2/m 

 

Donat que la resistència característica del nostre formigó és fck = 30 MPa i que l’acer 
utilitzat és B500S, el coeficient � donat per la EHE-08 és igual a 1,3 segons la taula 

69.5.1.2.a. Com les barres empleades són  A 12, la longitud bàsica d’ancoratge serà: 

x> = � · A� = 187,2	�� < 300 = �Cy20 · A		 
Com la longitud bàsica obtinguda és inferior al factor  

4<{�| · A, tenim doncs: 

x>	 = 300	�� 

A continuació calculem la longitud neta d’ancoratge. Com la terminació de las barres és 
amb forma de patilla, el coeficient β serà β = 0,7 segons la taula 69.5.1.2.b i tindrem: 

x>,"(.� = x> · K · ����,z(�- = 300 · 0,7 · 0,27 = 56,7	�� < V
x>3 = 100	��10 · A	 = 	120	��150	��

_ 
Prenem doncs com a valor final per a la longitud neta d’ancoratge  x>,"(.� = 150	��. 

 

La longitud d’empalmament es calcula amb la següent expressió:  

x� = ) · x>,"(.� 

El coeficient α depèn de la distància transversal entre empalmaments i del percentatge de 
barres que es solapen en la mateixa secció. S’extreu de la taula 69.5.2.2 de la EHE-08.  

La distància transversal entre empalmaments és en realitat la separació entre barres, que en 
el cas de l’armadura horitzontal de la paret longitudinal és igual a 16,1 cm i és doncs 

superior al valor 10 · A. Per altra banda, s’ha decidit solapar la meitat de las barres a la zona 
esquerra i l’altra meitat a la zona dreta, ja que si es solapen totes en el mateix punt estaríem 
creant una secció dèbil, més vulnerable a fallar. Amb aquestes consideracions, segons la 

taula 69.5.2.2 trobem ) = 1.3. La nostra longitud de solapament serà doncs:  

x� = ) · x>,"(.� = 1,3 · 150 = 195	mm 

 

Per a totes les armadures, tant verticals com horitzontals, i d’ambdues parets, longitudinal i 
transversal, les patilles de les barres hauran de tenir una longitud igual a 10 · A, és a dir 
igual a 120 o 160 mm depenent del diàmetre de la barra. 
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2) Dimensionament de la llosa de base 

Per dimensionar la llosa de base, dimensionarem d’una banda l’armadura inferior i d’una 
altra l’armadura superior. Cadascuna es dimensiona amb criteris diferents, com es podrà 
veure a continuació. 
 

a) Armadura inferior 
 

• Armat de flexió 

Les armadures inferiors de la placa de fons es poden determinar a partir dels moments 
unitaris (per unitat de longitud de la placa) originats per l’empenta de terres, més els 
originats pel pes propi del dipòsit buit, no tenint en compte generalment el pes de la solera.  

Per el cas de dipòsits de mida petita o mitjana, és a dir el nostre cas, els moments sobre la 
solera deguts al pes propi de la paret poden avaluar-se, del costat de la seguretat, mitjançant 
les fórmules següents: 

��( = 0,1 · W · (L + 7) 
�>( = 0,1 · W · (L + 7) · L7 , L�7	L ≤ 7 

Sent, 

W el pes unitari de la paret, igual a 35	��/� 
 

Aquestes fórmules s’han deduït a partir dels moments corresponents a plaques encastades 
pels quatre costats, sotmeses a una càrrega uniforme, amb les adaptacions necessàries.  

Les armadures inferiors de la placa de fons de la nostra fossa sèptica, d’espessor 40 cm, es 
determinen doncs amb les fórmules anteriors, és a dir suposant la fossa buida i en funció 
del pes unitari de la paret.  

��( = 0,1 · W · (L + 7) = 67,2	���/� 

� = 0,6 · ��((1,39 − �}) · �}� · 103 = 0,0255 

 

Amb aquest valor de k, entrem a la taula 14.4 on es troba que serà necessari col·locar 

armadures ϕ	12 separades 17,5 cm, és a dir: 

�� = 6,46	 &���  

 

No obstant, aquest valor és inferior a l’armat mínim. En efecte, en el cas de la llosa de base, 
al ser el seu espessor igual a 40 cm, aquest armat mínim és igual a: 
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� í" =	# í" · 1000 · �} = 8	 &���  

Per tant, finalment tenim: 

�� = 8	 � ~ . 

Ara calculem el moment necessari per dimensionar l’armadura paral·lela al costat b: 

�>( = 0,1 · W · 0L + 72 · L7 = 23,03	���/� 

� = 0,6 · �>(01,39 − �}2 · �}� · 103 = 0,0087 

 

Com aquest valor és inferior a 0,02, és suficient posar l’armadura mínima: 

�> = � í" = 	8	 &���  

No obstant, a aquestes armadures, paral·leles a a i b respectivament, és necessari sumar-hi 
l’armat de tracció simple. Aquest es calcula a continuació. 
 

• Armat de tracció 

L’armat a tracció és necessari per absorbir els esforços originats per la pressió hidrostàtica. 
Primer de tot, determinarem el valor K4 a partir de la taula 14.4. S’obtenen els resultats 

següents: 

��@	 ℎ7 = 0,164, X��\�	K4 = 0,9357 

��@	 ℎL = 0,480, X��\�	K4 = 0,6204 

Seguidament es calcula l’armat de tracció necessari: 

��4 = K4 · ℎ� · *2 · I�,�9 = 2,584	 &�� �B  

�>4 = K4 · ℎ� · *2 · I�,�9 = 1,713	&�� �B  

• Armat total 

Finalment, les armadures totals són: 
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��,��� = �� + ��42 = 9,292	 &�� �B  

�>,��� = �> + �>42 = 8,857	 &�� �B  

• Separació entre barres 

Per definir la separació entre barres, `, seguim el mateix procediment que anteriorment. 

- Armadura paral·lela al costat a:  

n ≈ b · A�,���ϕq� = 14,30	m · 9,292	cm�/m201,1	mm� ≈ 66 

` = b − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 20,2	cm	 < 24	cm 

 

- Armadura paral·lela al costat b: 

n ≈ a · A�,���ϕq� = 4,90	m · 8,857	cm�/m201,1	mm� ≈ 22 

` = a − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 21,2	cm	 < 24	cm 

 

• Ancoratge i longitud d’empalmament 

La llosa de base del dipòsit té una longitud total de 14,30 m, valor superior a la longitud 
comercial de les barres igual a 12 m. Així doncs, s’haurà d’empalmar l’armadura inferior 
paral·lela al costat b.  

Per a calcular la longitud d’empalmament d’aquesta armadura, seguim el mateix 
procediment que anteriorment, basant-nos en la normativa esmentada al capítol 69.5 de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

En aquest cas, es tracta de barres en la Posició II ja que estan recobertes per menys de 30 
cm de formigó. Com en el cas anterior, s’escull dues zones diferents per solapar l’armat i 
per tant el 50 % de les barres estarà solapat. Les longituds bàsica i neta d’ancoratge es 
calculen amb les següents expressions: 

x> = 1,4 · � · A� ≥ �Cy14 · A 
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x>,"(.� = x> · K · ����,z(�- 	≥ V
x>310	A = 160	mm150	��

_ 
 

Donat que la resistència característica del formigó és fck = 30 MPa i que l’acer utilitzat és 
B500S, el coeficient � donat per la EHE-08 és igual a 1,3 segons la taula 69.5.1.2.a. Com 

les barres empleades són  A 16, la longitud bàsica d’ancoratge serà: 

x> = 1,4 · � · A� = 465,9	�� < 571,4 = �Cy14 · A		 
Com la longitud bàsica obtinguda és inferior al factor  

4<{q3 · A, tenim doncs: 

x>	 = 571,4	�� 
 

A continuació calculem la longitud neta d’ancoratge. Com la terminació de las barres és 
amb forma de patilla, el coeficient β serà β = 0,7 segons la taula 69.5.1.2.b i tindrem: 

x>,"(.� = x> · K · ����,z(�- = 571,4 · 0,7 · 0,435 = 174	�� < V
x>3 = 190,5	��10 · A	 = 	160	��150	��

_ 
 

Prenem doncs com a valor final per a la longitud neta d’ancoratge  x>,"(.� = 190,5	��. 

 

La longitud d’empalmament es calcula amb la següent expressió:  

x� = ) · x>,"(.� 

El coeficient α depèn de la distància transversal entre empalmaments i del percentatge de 
barres que es solapen en la mateixa secció. S’extreu de la taula 69.5.2.2 de la EHE-08.  

La distància transversal entre empalmaments és en realitat la separació entre barres, que en 
el cas de l’armadura paral·lela a b és igual a 21,2 cm i és doncs superior al valor 10 · A. Per 
altra banda, el 50% de les barres es solapen com ja s’ha precisat anteriorment. Amb 
ambdues consideracions, segons la taula 69.5.2.2 trobem ) = 1.3. La longitud de 
solapament és doncs:  

x� = ) · x>,"(.� = 1,3 · 190,5 = 248	mm 

 

Finalment, cal afegir que per l’armadura paral·lela al costat a les patilles de les barres 

tindran una longitud igual a 10 · A, és a dir igual a 160 mm. 

 

 



Annex 14. Càlculs Estructurals 
 

21 

b) Armadura superior 
 

• Armat de flexió 

L’armadura superior de la placa de fons es determina a partir dels moments d’encastament 
de les parets adjacents obtinguts amb el dipòsit ple, ja que ambdós moments s’han 
d’equilibrar. 
 

 

Figura 14.5: Moments d’ecastament paret/solera, on mae = mve 

 

Tenim doncs per una banda: 

��( = �',(,�,- = 22,47	�� · �/� 

� = 0,0085 → � í" = 	8	 &���  

I per l’altra banda: 

�>( = �',(,�,. 	= 12,55	�� · �/� 

� = 0,0048 → � í" = 	8	 &���  

 

• Armat total 

A aquestes armadures serà necessari afegir l’armat de tracció simple, el valor del qual és el 
mateix que en el cas de l’armadura inferior, amb el que resulten les armadures totals 
següents: 

��,��� = � í" + ��42 = 9,292	 &�� �B  

�>,��� = � í" + �>42 = 8,857	 &�� �B  

• Separació entre barres 

mve 

mae 
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Per definir la separació entre barres, `, seguim el mateix procediment que anteriorment. 

- Armadura paral·lela al costat a:  

n ≈ b · A�,���ϕq� = 14,30	m · 9,292	cm�/m201,1	mm� ≈ 66 

` = b − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 20,2	cm	 < 24	&� 

 

- Armadura paral·lela al costat b: 

n ≈ a · A�,���ϕq� = 4,90	m · 8,857	cm�/m201,1	mm� ≈ 22 

` = a − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 21,2	cm	 < 24	cm 

 

• Ancoratge i longitud d’empalmament 

La longitud bàsica d’ancoratge de l’armadura superior de la llosa de base és la mateixa que 
la de l’armadura inferior, és a dir: 

x> = 571,4	��	 
A continuació calculem la longitud neta d’ancoratge: 

x>,"(.� = x> · K · ����,z(�- = 571,4 · 0,7 · 0,24 = 96	�� < V
x>3 = 190,5	��10 · A	 = 	160	��150	��

_ 
 

Prenem doncs com a valor final per a la longitud neta d’ancoratge la mateixa que en el cas 

de l’armadura inferior,  x>,"(.� = 190,5	��. 

Per altra banda, la longitud d’empalmament és:  

x� = 248	�� 
 

Finalment, les patilles de la resta d’armadures tindran una longitud igual a 10 · A, és a dir 
160 mm. 
 

3) Dimensionament de la llosa de coberta 

La llosa de formigó armat que forma la coberta es pot considerar com encastada en els seus 
quatre extrems a les parets que la suporten, com és el cas de la llosa de fons. No obstant, 
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les accions a tenir en compte en aquest cas són el pes propi i la sobrecàrrega d’ús. Aquesta 
última serà baixa, ja que encara que per les feines de manteniment es necessari situar-se 
damunt, es recomana no transitar per la coberta. 

El pes propi del formigó armat és 25 kN/m3 i s’agafa com a sobrecàrrega d’ús un valor 
igual a 1 kN/m2. Per a dimensionar la llosa de coberta, considerarem un sol cas de càrrega 
on actuïn ambdues càrregues majorades amb els coeficients corresponents. El pes propi del 
formigó es multiplica per l’espessor e’’ de la llosa, igual a 30 cm, per així tenir la càrrega 
repartida uniformement per àrea. Finalment, aquesta càrrega total és igual a: 

� = 25 · �}} · �� + 1 · �� = 25 · 0,3 · 1,35 + 1 · 1,5 = 11,63	��/�� 
 

a) Armadura mínima 

La quantia mínima d’armadura es té en compte tant per les armadures transversals i 
longitudinals, com per les inferiors i superiors. En efecte, l’armat ha de tenir un valor 
mínim per tal de prevenir possibles fissures, com ja s’ha comentat anteriorment. En aquest 
cas, l’armadura mínima queda de la següent manera: 

� í" =	# í" · 1000 · �}} = 6	 &���  

 
b) Armadura superior 

L’armadura superior es dimensiona a partir dels moments negatius que es produeixen en els 
extrems de la llosa, tant pel costat llarg com pel curt. Per calcular aquests moments, 
s’utilitza la taula “Esfuerzos en placas rectangulares apoyadas en sus cuatro bordes. Método clásico. 

υ=0,15” extreta del llibre Hormigón Armado, de Jiménez Montoya. 

La nostra llosa de coberta té una amplada a = 5,20 m i una llargada b = 14,6 m, i per tant 
un rati a/b igual a 0,356. Recordem que llosa és una placa de tipus rectangular, encastada 

pels quatre costats i sotmesa a una càrrega uniforme. Els coeficients � s’extreuen de la taula 
mencionada i varien en funció del tipus de càrrega, del tipus de moment i de la relació a/b. 

El moment del costat llarg s’anomena moment transversal: 

�. = 0,001 · � · L� · � = 0,001 · 11,63 · 5,2� · 77,5 = 24,36	�� · �/� 

El moment del costat curt s’anomena moment longitudinal: 

�- = 0,001 · � · L� · � = 0,001 · 11,63 · 5,2� · 58 = 18,23	�� · �/� 
 

L’armadura superior transversal necessària serà doncs: 

��,. = �.8 · �C9 = 2,25	&��/� 

I l’armadura superior longitudinal: 
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��,- = �-8 · �C9 = 1,68	&��/� 

Degut a les baixes sol·licitacions a la que es veu sotmesa la llosa de coberta, aquestes 
armadures són inferiors a la mínima exigida. S’haurà doncs de col·locar en ambdós casos 

l’armadura mínima � í". S’utilitzen en aquest cas barres de diàmetre ϕ 12. 

- Armadura paral·lela al costat a:  

n ≈ b · Aoípϕq� = 14,60	m · 6,0	cm�/m113,1	mm� ≈ 78 

` = b − � · ϕ − 2 · @0� − 12 = 17,6	cm	 < 18	cm 

 

- Armadura paral·lela al costat b: 

n ≈ a · Aoípϕq� = 5,20	m · 6,0	cm�/m113,1	mm� ≈ 28 

` = a − � · ϕ − 2 · @0� − 12 = 17,7	cm	 < 18	cm 

 

Per a calcular la longitud d’empalmament de l’armadura superior paral·lela al costat b, 
seguim el mateix procediment que per la llosa de base, al tractar-se tanmateix de barres en 
posició II. Així doncs, la longitud bàsica d’ancoratge és: 

x> = 1,4 · � · A� = 262,1	�� < 428,6 = �Cy14 · A		 
Com la longitud bàsica obtinguda és inferior al factor  

4<{q3 · A, tenim doncs: 

x>	 = 428,6	�� 

A partir d’aquest valor, calculem la longitud neta d’ancoratge: 

x>,"(.� = x> · K · ����,z(�- = 428,6 · 0,7 · 1,686 = 84	�� < V x>3 = 142,9	��10 · A	 = 	120	��150	��
_ 

 

Prenem doncs com a valor final per a la longitud neta d’ancoratge  x>,"(.� = 150	��. La 
longitud d’empalmament serà doncs:  

x� = ) · x>,"(.� = 1,3 · 150 = 195	mm 
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Finalment, cal afegir que per l’armadura paral·lela al costat a les patilles de les barres 

tindran una longitud igual a 10 · A, és a dir igual a 120 mm. 

 

c) Armadura inferior 

Per l’armadura inferior procedim de la mateixa manera que per la superior, amb la 
diferència de que la primera es dimensiona en canvi amb els moments positius. Per calcular 
aquests moments, s’utilitza doncs tanmateix els coeficients de la taula “Esfuerzos en placas 

rectangulares apoyadas en sus cuatro bordes. Método clásico. υ=0,15”. 

El moment transversal és: 

�. = 0,001 · � · L� · 47 = 14,77	�� · �/� 

El moment longitudinal és: 

�- = 0,001 · � · L� · 5,5 = 1,73	�� · �/� 
 

Les armadures inferiors transversal i longitudinal necessàries seran doncs respectivament 
1,36 cm2/m i 0,16 cm2/m, i per tant serà necessari com en el cas anterior col·locar 
l’armadura mínima. S’utilitzaran tanmateix armadures de diàmetre ϕ 12, i per tant es 
disposaran el mateix nombre de barres i amb la mateixa separació. 

En quant a l’ancoratge i a la longitud d’empalmament, tindrem: 

x>	 = 428,6	�� 

x>,"(.� = x> · K · ����,z(�- = 428,6 · 0,7 · 0,166 = 8	�� < V x>3 = 142,9	��10 · A	 = 	120	��150	��
_ 

Prenem doncs com a valor final per a la longitud neta d’ancoratge de l’armadura inferior de 
la llosa de coberta x>,"(.� = 150	��. La longitud d’empalmament serà doncs 195 mm.  

Finalment, per l’armadura paral·lela al costat a, les patilles de les barres tindran una longitud 
de 120 mm. 

 

d) Fissura 

Per últim, verificarem que el moment a partir del qual es produeixen fissures és superior als 
moments calculats anteriorment, per així tenir la seguretat que no hi haurà fissures en la 
llosa de coberta. D’aquesta manera es complirà l’exigència d’obertura màxima de fissura 
igual a w = 0,1 mm per a formigó armat de classe Qb. 

Segons l’article 49.2.3 de la EHE-08, Fisuración por tracción. Criterios de comprobación, el 
moment a partir del qual es produeix fissuració té lloc quan la tensió en la fibra més 
traccionada del formigó arriba a fctm,fl. Per tant, aquest moment es calcularà amb l’equació: 
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�4 = ��. ,4- · �> 

Sent, 

�> el mòdul resistent de la secció respecte a la fibra extrema a tracció, igual a 2·Irect/e’’ 

��. ,4- la resistència mitjana a flexotracció, que ve donada per l’expressió següent: 

��. ,4- = max �P1,6 − �}}1000R · ��., ; ��., �	 
��., = 0,30 · ��y� ,B 		W�@	��y ≤ 50	�/��� 

 

Com ��., = 2,896	�/���, llavors ��. ,4- = 3,765	�/��� i per tant s’obté un 

moment de fissuració  �4 = 29,37	�� · �/�. Com aquest és superior als moments 

produïts per les càrregues que actuen sobre la llosa, no es produeix fissuració. 

 

IV. Dimensionament del pretractament 

Dins la fase de pretractament s’inclouen el sobreeixidor d’entrada i el canal de desbast. Es 
tracta tanmateix, com en el cas de la fossa sèptica, de dipòsits de secció rectangular. No 
obstant, en el cas del canal de desbast, no serà necessari dimensionar la llosa de coberta, ja 
que només estarà constituït per la llosa de base de formigó i les parets laterals. 

En el dimensionament s’haurà de diferenciar els dos elements, ja que en ells l’alçada de 
l’aigua és diferent. A més, les seves dimensions, és a dir l’alçada, l’amplada i la longitud, 
també canvien. 

Finalment, en el cas del canal de desbast, adoptarem una alçada de 1,20 m per permetre així 
que arribi a la cota d’urbanització de la EDAR i facilitar el seu manteniment i la seva neteja 
periòdica. 

1) Dimensionament de les parets 

a) Accions 

Les accions a tenir en compte per dimensionar les parets són comunes en els sobreeixidors 
i el canal de desbast, i són l’empenta del terreny i l’empenta hidrostàtica de l’aigua residual 
que hi circularà.  

El valor de l’alçada de la columna d’aigua ja s’ha calculat prèviament i es pot extreure de 
l’Annex 12, Dimensionament. No obstant, per quedar-nos del costat de la seguretat, 
imposarem que l’alçada d’aigua serà de 0,30 m, valor que correspon a l’alçada de l’arqueta 
del sobreeixidor. 
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Per l’empenta de l’aigua *�, o empenta hidrostàtica, es considera un pes específic de 10 

kN/m3. El valor del pes específic del terreny *. és igual a 18 kN/m3. 

b) Casos de càrrega 

S’han de considerar dues hipòtesis de càrrega. La primera és l’empenta del terreny sense 
aigua circulant per l’interior del sobreeixidor i el canal, i la segona és la pressió hidrostàtica 
de l’aigua residual sense l’empenta de terres 

c) Dades de partida 

A continuació es presenten en una taula resum les dades necessàries pel dimensionament 
estructural de cadascun dels elements que constitueixen el pretractament: l’arqueta del 
sobreeixidor i el canal de desbast. 

  

Paràmetre Valor 

Dimensions de 
l’arqueta del 
sobreeixidor 

Longitud (b) 0,70 m 

Ample (a) 0,35 m 

Alçada (h) 0,30 m 

Espessor de les parets (e) 0,10 m 

Espessor de la llosa de base (e’) 0,10 m 

Espessor de la llosa de coberta (e’’) 0,20 m 

Dimensions del canal 
de desbast 

Longitud (b) 3,10 m 

Ample (a) 0,35 m 

Alçada (h) 1,20 m 

Espessor de les parets (e) 0,10 m 

Espessor de la llosa de base (e’) 0,10 m 

Característiques del 
formigó 

Resistència característica de projecte (fCK) 30 N/mm2 

Resistència de càlcul en compressió (fCD) 20 N/mm2 

Pes propi (δPP) 25 kN/m3 

Minoració resistència (��)  1,5 

Obertura màxima de fissura (w) 0,1 mm 

Característiques de 
l’acer 

Resistència característica (fYK) 500 N/mm2 

Resistència de càlcul (fYD) 435 N/mm2 

Minoració resistència (��)  1,15 

Pesos específics 
Aigua (δa) 10 kN/m3 

Terreny (δt)  18 kN/m3 
-  

 

Taula 14.5: Dades de partida pel dimensionament estructural del pretractament 
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d) Armats vertical i horitzontal de les parets 

Com anteriorment, el dimensionament de l’armadura vertical i horitzontal a flexió es 
determina amb les consideracions de l’estat límit d’obertura de fissures. Recordem que 
l'obertura màxima de fissures w admesa per formigó armat de classe Qb és igual a 0,1 mm. 

• Armadura mínima 

Primer de tot, es calcula la quantia geomètrica mínima d’acer, necessària per prevenir 
possibles fissures degudes a la retracció i a les variacions de temperatures. Aquesta val: 

� í" =	# í" · 1000 · � = 4	 &���  

Sent e l’espessor de la paret, igual a 0,10 m.  

A continuació es realitzen els càlculs dels armats vertical i horitzontal. 
 

• Armat vertical 

Al igual que en el cas de la fossa sèptica, les parets estan encastades amb la llosa de base i 
amb les altres parets als seus extrems. Els moments per metre lineal produïts per l’empenta 
del terreny i l’empenta hidrostàtica es calculen doncs amb les mateixes expressions: 

�',(,� = )',( · *� · ℎ, �',(,. = )',( · /� · *. · ℎ, 
El coeficient )',( s’obtenia de la taula 14.3, extreta del llibre Hormigón armado. Un cop 
calculat aquest moment, es podia procedir  a calcular el mòdul de fissuració k i, amb l’àbac 
de la figura 14.4, s’obtenia la quantia d’acer necessària. 

En les parets de l’arqueta del sobreeixidor, el moment màxim correspon al produït per 
l’empenta del terreny, al estar enterrada 90 cm per sota de la cota d’urbanització. La paret 
longitudinal, de 0,30 m d’alçada i de 0,70 m de llarg, tindrà un coeficient )',(,- igual a 0,042 

i per tant un moment �',(,�,- de 249,23 N·m/m. Amb la paret transversal, al tenir aquesta 

0,30 m d’alçada i 0,35 m de llarg, s’obté un coeficient )',(,. igual a 0,1084 i per tant un 

moment �',(,�,. de 101,3 N·m/m. Aquests moments són molt baixos degut a la petita 
alçada de la paret, i per tant els mòduls de fissuració resultants també ho seran. 

Efectivament, els mòduls de fissuració corresponents a la paret longitudinal i a la 
transversal són iguals a 1,16·10-3 kN/m3 i 4,71·10-4 kN/m3 respectivament, valors inferiors 
a 0,02 (veure figura 14.4). Per tant l’armat vertical en les dues parets serà el mínim exigit, és 

a dir 4	 &�� �B . 

En les parets del canal de desbast, degut a que l’alçada de l’aigua no arribarà a sobrepassar 
els 0,30 m, el moment màxim correspon en aquest cas al produït per l’empenta del terreny. 

La paret longitudinal, de 1,20 m d’alçada i de 3,10 m de llarg, tindrà un coeficient )',(,- 
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igual a 0,118 i per tant un moment �',(,.,- de 1,21 kN·m/m. Amb la paret transversal, al 

tenir aquesta 1,20 m d’alçada i 0,35 m de llarg, s’obté un coeficient )',(,. igual a 0,01 i per 

tant un moment �',(,.,. de 0,10 kN·m/m.   

Els mòduls de fissuració resultants són iguals a 5,63·10-3 kN/m3 i 4,77·10-4 kN/m3 
respectivament. Per tant, s’haurà de col·locar tanmateix en el canal de desbast l’armat 
vertical mínim exigit.  

• Armat horitzontal 

Amb l’experiència dels càlculs realitzats a l’apartat anterior, es pot afirmar que tant en 
l’arqueta del sobreeixidor com en el canal de desbast no es produiran grans sol·licitacions a 
l’estructura. Per tant, el dimensionament de l’armadura horitzontal a flexió es pot fer 
directament a partir de la quantia mínima d’acer, ja que en el cas de l’armadura vertical 
l’acer calculat segons les sol·licitacions era molt inferior al mínim exigit per la instrucció.  

No obstant, a aquesta armadura horitzontal seria necessari sumar-li l’armat de tracció degut 
a l’empenta hidrostàtica. Però degut a les petites dimensions del dipòsit i el fet que l’alçada 
màxima de l’aigua no assolirà els 0,30 m, aquesta armadura assoleix valors que es poden 
menysprear (de l’ordre del mm2/m) i que l’armadura mínima pot absorbir perfectament.  

Per tant, es disposarà finalment com a armadura horitzontal en tot el pretractament 
l’armadura mínima exigida, és a dir 4 cm2/m. 
 

e) Comprovació a tallant 

A continuació es comprova si l’espessor de les parets, igual a 0,10 m, és suficient per resistir 
els esforços tallants sense necessitat d’armadura transversal. Recordem a continuació la 
comprovació que cal realitzar: 

�4 · M �N ≤ M�5 = 0,18�� · P1 + Q200 8B R · S100 · # · ���T · 8 

Amb un valor mínim de resistència a tallant igual a: 

M U" = 0,075�� · P1 + Q200 8B R, �B · S��� · 8 

Sent, 

�4 el coeficient de seguretat, igual a 1,5 

# la quantia geomètrica mínima, igual a 0,002 
 

Per calcular el cantell útil 8, suposarem un diàmetre de l’armadura A igual a 10 mm: 
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8 = � − @ − A 2B = 10 − 4,5 − 0,5 = 5	&� 

Aquest valor de cantell útil és vàlid tant per l’arqueta del sobreeixidor com pel canal de 
desbast. 

En el cas de l’arqueta del sobreeixidor, el tallant màxim M �N serà el produït per l’empenta 
del terreny i es calcula amb l’expressió següent: 

M �N = )' · /� · *. · (1,20� − 0,9�) 
La paret longitudinal del sobreeixidor, amb valor )',- = 0,444 extret de la taula 14.3, té un 
tallant màxim de: 

M �N,- = 1,66	��/� 

Per a la paret transversal, sent )',- = 0,329, s’obté: 

M �N,. = 1,23	��/� 

 

Per altra banda, en el cas del canal de desbast, el tallant màxim M �N ve ocasionat per 
l’empenta del terreny ja que al contrari que en el cas de la fossa sèptica, l’aigua circulant no 
sobrepassarà els 30 cm d’alçada. Per a la paret longitudinal del canal, amb valor )',- =0,453, trobem un tallant màxim igual a: 

M �N,- = 3,875	��/� 

Finalment, la paret transversal, sent )',- = 0,098, té un tallant màxim de: 

M �N,. = 0,841	��/� 

 

El valor M�5 és el mateix tant pel sobreeixidor com pel canal de desbast i té un valor de: 
 

M�5 = 0,18�� · P1 + Q200 8B R · S100 · # · ���T · 8 = 32,71	�/�� 

Com aquest valor de tallant últim M�5 és molt superior al conjunt de tallants màxims 
calculats tant pel sobreeixidor com pel canal, no cal disposar en cap dels dos casos 
armadura transversal.  

 

f) Separació entre barres 

Segons l’article 42.3 de la Instrucció de formigó estructural EHE-08, Disposiciones relativas a 

las armaduras, la separació entre barres, `, ha de complir: 
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` ≥ b 20	��	1,25	à@\8	�àd\�	 → 25	��ϕ	màxim	 → 8	�� _ 
 

` ≤ b	30	&�	(��	@�&Z�L�L	�\��	\	XZX	25	&�)��W���Z@	8�	YL	WYL&L	 → 10	&�15 · ϕ = 12	&� _ 
• Arqueta del sobreeixidor 

Per a la paret longitudinal, tenim: 

- Armat vertical:  

� ≈ 7 · � í"A� = 0,70	� · 4	&��/�50,27	��� ≈ 6 

` = 7 − � · A − 2 · @0� − 12 = 11,2	&�	 ≮ 10	&� 

Com aquesta separació és superior al valor mínim, en aquest cas igual a 10 cm, es 
disposaran 7 barres. Gràcies a això, quedarà una separació de 9,23 cm. 

- Armat horitzontal: 

� ≈ ℎ · � í"A� = 0,30	� · 4	&��/�50,27	��� ≈ 3 

` = ℎ − � · A − 2 · @0� − 12 = 9,3	&�	 < 10	&� 

 

Per a la paret transversal, tenim: 

- Armat vertical: 

n ≈ a · AoípA� = 0,35	m · 4	cm�/m50,27	��� ≈ 3 

` = a − � · ϕ − 2 · @0� − 12 = 11,8	&�	 ≮ 10	&� 

Com aquesta separació és superior a l’espessor, s’hauran de disposar 4 barres. Gràcies a 
això, quedarà una separació de 7,60 cm. 

- Armat horitzontal: 

� ≈ ℎ · � í"A� = 0,30	� · 4	&��/�50,27	��� ≈ 3 
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` = ℎ − � · A − 2 · @(� − 1) = 9,3	&�	 < 10	&� 

 

• Canal de desbast 

Per a la paret longitudinal, tenim: 

- Armat vertical:  

� ≈ 7 · � í"A� = 3,10	� · 4	&��/�50,27	��� ≈ 25 

` = 7 − � · A − 2 · @0� − 12 = 11,7	&�	 ≮ 10	&� 

Com aquesta separació és superior al valor mínim, en aquest cas igual a 10 cm, es 
disposaran en realitat 29 barres. Gràcies a això, quedarà una separació de 9,92 cm. 

- Armat horitzontal: 

� ≈ ℎ · � í"A� = 1,20	� · 4	&��/�50,27	��� ≈ 10 

` = ℎ − � · A − 2 · @0� − 12 = 11,4	&�	 ≮ 10	&� 

Per complir la separació mínima, es disposaran en realitat 12 barres. Gràcies a això, quedarà 
una separació de 9,22 cm. 
 

Per a la paret transversal, tenim: 

- Armat vertical: 

n ≈ a · AoípA� = 0,35	m · 4	cm�/m50,27	��� → n = 4 

` = a − � · ϕ − 2 · @0� − 12 = 7,6	cm	 < 10	&� 

- Armat horitzontal: 

n = 12 

` = ℎ − � · A − 2 · @0� − 12 = 9,2	&�		 < 10	&� 
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2) Dimensionament de la llosa de base 

Tal i com s’ha argumentat en l’apartat anterior, no es preveu que les sol·licitacions a les que 
es veu sotmesa la llosa de base del sobreeixidor i del canal requereixi una armadura superior 
a la mínima exigida per la instrucció. La llosa de la base tindrà, per ambdós dipòsits 
rectangulars, un gruix de 10 cm i la quantia d’acer mínima serà igual a 4 cm2/m. 

a) Arqueta del sobreeixidor 

Per definir la separació entre barres, `, seguim el mateix procediment que anteriorment. 

- Armadura paral·lela al costat a:  

n ≈ b · AoípA� = 0,80	m · 4	cm�/m50,27	��� ≈ 8 

` = b − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 9,2	cm	 < 10	&� 

 

- Armadura paral·lela al costat b: 

n ≈ a · AoípA� = 0,45	m · 4	cm�/m50,27	��� ≈ 5 

` = a − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 8,0	cm	 < 10	cm 

 

b) Canal de desbast 
 

- Armadura paral·lela al costat a:  

n ≈ b · AoípA� = 3,20	m · 4	cm�/m50,27	��� ≈ 30 

` = b − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 9,9	cm	 < 10	&� 

 

- Armadura paral·lela al costat b: 

n ≈ a · AoípA� = 0,45	m · 4	cm�/m50,27	��� ≈ 5 

` = a − � · ϕ − 2 · @(� − 1) = 8,0	cm	 < 10	cm 
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3) Dimensionament de la llosa de coberta del sobreeixidor 

La llosa de formigó armat que forma la coberta de l’arqueta del sobreeixidor es pot 
considerar com una placa encastada en els seus quatre extrems a les parets que la suporten, 
com és el cas de la llosa de fons. No obstant, les accions a tenir en compte en aquest cas 
són el pes propi, el pes del terreny situat a sobre de la llosa i la sobrecàrrega d’ús. Per a 
aquesta última s’agafa un valor de 1 kN/m2 com en el cas de la fossa sèptica, ja que no es 
recomana transitar per la coberta. 

El pes propi del formigó armat és 25 kN/m3 i el del terreny és igual a 18 kN/m3. Per a 
dimensionar la llosa de coberta, considerarem un sol cas de càrrega on actuïn totes les 
càrregues majorades amb els coeficients corresponents. El pes propi del formigó es 
multiplica per l’espessor e’’ de la llosa, igual a 20 cm, i el pes propi del terreny es multiplica 
per l’espessor de terres situades a sobre de la llosa, igual a 70 cm. D’aquesta manera 
tindrem la càrrega repartida uniformement per àrea. Finalment, aquesta càrrega total és 
igual a: 

� = �� · �25 · �}} + 18 · �.(zz("C� + 1 · �� 

� = 1,35 · (25 · 0,2 + 18 · 0,7) + 1 · 1,5 = 25,26	��/�� 
 

a) Armadura mínima 

La quantia mínima d’armadura es té en compte per tal de prevenir possibles fissures, com ja 
s’ha comentat anteriorment. En aquest cas, l’armadura mínima és igual a: 

� í" =	# í" · 1000 · �}} = 4	 &���  

 
b) Armadura superior 

L’armadura superior es dimensiona a partir dels moments negatius que es produeixen en els 
extrems de la llosa, tal i com ja s’ha fet a l’apartat III, Dimensionament de la fossa sèptica. 

La llosa de coberta del sobreeixidor té una amplada a = 0,45 m i una llargada b = 0,8 m, i 
per tant un rati a/b igual a 0,5625. Recordem que llosa és una placa de tipus rectangular, 

encastada pels quatre costats i sotmesa a una càrrega uniforme. Els coeficients � s’extreuen 
del llibre Hormigón armado. 

El moment del costat llarg s’anomena moment transversal: 

�. = 0,001 · � · L� · � = 0,001 · 25,26 · 0,45� · 81,5 = 0,417	�� · �/� 

El moment del costat curt s’anomena moment longitudinal: 

�- = 0,001 · � · L� · � = 0,001 · 25,26 · 0,45� · 58 = 0,297	�� · �/� 
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L’armadura superior transversal necessària serà doncs: 

��,. = �.8 · �C9 = 0,19	&��/� 

I l’armadura superior longitudinal: 

��,- = �-8 · �C9 = 0,14	&��/� 

Degut a les baixes sol·licitacions a la que es veu sotmesa la llosa de coberta, aquestes 
armadures són inferiors a la mínima exigida. S’haurà doncs de col·locar en ambdós casos 

l’armadura mínima � í". S’utilitzen en aquest cas barres de diàmetre ϕ	8. 
- Armadura paral·lela al costat a:  

n ≈ b · Aoípϕ� = 0,80	m · 4,0	cm�/m50,27	mm� ≈ 7 

` = b − � · ϕ − 2 · @0� − 12 = 10,9	cm	 < 20	cm 

 

- Armadura paral·lela al costat b: 

n ≈ a · Aoípϕ� = 0,45	m · 4,0	cm�/m50,27	mm� ≈ 4 

` = a − � · ϕ − 2 · @0� − 12 = 10,9	cm	 < 20	cm 

 

c) Armadura inferior 

Per l’armadura inferior s’ha de procedir de la mateixa manera que per la superior, amb la 
diferència de que la primera es dimensiona en canvi amb els moments positius. No obstant, 
degut als resultats trobats a l’apartat anterior, es pot concloure directament que serà 
necessari posar l’armadura mínima. El diàmetre i separació de les barres seran doncs els 
mateixos que per l’armadura superior.  

 

V. Dimensionament de la caseta de control 

La funció de la caseta de control és la de disposar d’un espai on es pugui emmagatzemar els 
estris per al manteniment i l'explotació de la planta depuradora i realitzar els treballs bàsics 
d’anotació i control de la mateixa. Per altra banda, també inclourà els serveis per 
l'encarregat del manteniment. 
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Es tracta d'una edificació rectangular de dimensions exteriors 4,5 x 3,5 x 3,0 metres. La 
distribució interna consta d’una única habitació que farà alhora aquestes funcions de 
magatzem i despatx i inclourà un bany amb els elements bàsics per la higiene. 

L’estructura està formada per una base de formigó sobre la qual s’erigeixen les parets 
formades per blocs de formigó foradat i llis, de dimensions 500 x 200 x 200 mm, de 
resistència 6 N/mm2, enllaçats amb morter de ciment gris per a revestir i armats amb barres 
corrugades d’acer B500S.  

Les llindes estructurals de coronació de la porta i les finestres seran prefabricades. Tindran 
250 mm d'amplària amb peça U de morter d'argila expandida, per a un buit d'obra de 160 
cm amb recolzaments de 20 cm. Estaran armades amb barres d'acer corrugades B500S i 
tindran un reblert de formigó lleuger d'argila expandida de 18 N/mm2 de resistència a 
compressió. 

L’acabat interior de la caseta de control es farà amb un paviment de rajola de gres extruït 
sense esmaltar i de forma rectangular. Posteriorment, aquest paviment es rebaixarà, polirà i 
abrillantarà. La porta es fabricarà amb alumini anoditzat natural, i tindrà unes dimensions 
de 90 x 215 cm. Finalment, les dues finestres seran d’alumini lacat blanc, amb dues fulles 
corredisses, i mesuraran 120 x 120 cm.  

El sostre de la caseta serà un forjat de biguetes de formigó pretesades de 18 cm de cantell, 
de moment flector últim 47,5 kN·m/m, amb revoltó de morter de ciment i amb armadures 
AP500 S d’acer en barres corrugades. La capa superior de formigó, de tipificació HA-
25/P/20/IIa, tindrà 6 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barra de diàmetre 6 mm i 
quadrícula 30 x 15 cm. 

Per la coberta de la caseta, es formarà un sol pendent amb formigó cel·lular sense granulat, 
de 15 cm de gruix mitjà, per poder evacuar les aigües per un baixant de PVC. La 
impermeabilització constarà de geotèxtil de polipropilè, de 110 g/m2, d’una membrana de 
làmina d’etilè propilè, de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm. Finalment, 
l’aïllament es farà amb una planxa de poliestirè extruït de 40 mm de gruix. 

1) Accions 

Les accions a tenir en compte per a la comprovació estructural de la caseta de control, 
presentades a continuació, es divideixen en permanents i variables. Totes les consideracions 
i exigències aplicades al llarg d’aquest apartat s’han extret del Documento Básico (SE-AE)- 

Seguridad Estructural y Acciones en la Edificación (Abril 2009), del Código Técnico de la Edificación 

(CTE) (Mars 2010).  

a) Accions permanents 

Les accions permanents inclouen en aquest cas només el pes propi de la coberta. Per trobar 
el seu valor, es consulta la figura 14.6, que mostra un extracte de la taula C.5 del CTE, Peso 

propio de elementos constructivos. 
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Figura 14.6: Pes propi dels elements constructius (Font: Documento Básico SE-AE) 

 

En el cas de la nostra caseta de control, feta amb un forjat de biguetes de formigó de 18 cm 
de cantell, s’agafa un valor de 4 kN/m2. 
 

b) Accions variables 

Les accions variables que es consideren són el vent, la neu i la sobrecàrrega d’ús. S’han 
desestimat tant l’acció tèrmica, degut a les reduïdes dimensions de l’estructura, com l’acció 
per impacte, ja que les probabilitats de que algun vehicle impacti amb la caseta són molt 
escasses. Finalment, seguint els criteris de la Norma de Construcción Sismorresistente (NSCE-02), 
tampoc es considera l’acció sísmica ja que aquesta caseta de control es considera un edifici 
d’importància moderada amb probabilitat quasi menyspreable que la seva destrucció pugui 
ocasionar víctimes. 

Per la sobrecàrrega d’ús, es consulta els valors indicats a la taula Valores característicos de las 

sobrecargas de uso, extreta del CTE i reproduïda a la figura 14.7. 

 

 

Figura 14.7: Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Font: Documento Básico SE-AE) 
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Com la coberta de la caseta de control serà exclusivament accessible en cas de que sigui 
necessari realitzar-hi alguna tasca de manteniment, la categoria d’ús de la caseta és la 
categoria G, amb subcategoria 1. La sobrecàrrega d’ús és doncs igual a 1 kN/m2 i la càrrega 
concentrada val 2 kN. 

Els coeficients de simultaneïtat a considerar per la combinació de la sobrecàrrega d’ús amb 
altres accions apareixen a la taula 14.6, on s’han recopilat els valors corresponents a 
cobertes no accessibles. 
 

Coeficient de simultaneïtat Valor 

Ψ0 0,0 

Ψ1 0,0 

Ψ2 0,0 
 

Taula 14.6: Coeficients de simultaneïtat per la sobrecàrrega d’ús en la caseta de control 

 

Aquests valors s’han extret de la Taula 11.a, Capítol III, de la Instrucción de Acero Estructural 
(EAE). S’ha reproduït aquesta taula a la figura 14.8. 

 

 

Figura 14.8: Coeficients de simultaneïtat per la sobrecàrrega d’ús en edificis (Font: EAE) 

 

L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o 
pressió estàtica, pot produir tant succió com pressió a la coberta i es pot expressar com 
segueix: 

�( = �> · &( · &J 

Sent: 
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�> la pressió dinàmica del vent, en kN/m2. Per la zona de projecte, s’adopta el valor 
corresponent a la zona C del mapa de la figura 14.9, és a dir 0,52 kN/m2. 

&( el coeficient d’exposició, variable amb l’alçada del punt considerat, en funció del grau 
d’aspresa de l’entorn on es troba ubicada la construcció. Es determina gràcies a la taula 
Valores del coeficiente de exposición ce extreta del Documento Básico SE-AE i reproduïda a la figura 
14.10. En el cas de la caseta de control, aquest valor és 2,1, al trobar-nos en un terreny pla 
rural sense obstacles ni arboreda d’importància i al ser l’alçada de la caseta igual a 3 metres. 

&J el coeficient eòlic o de pressió, depenent de la forma i l’orientació de la estructura 

respecte del vent. Els valors negatius indiquen succió. Aquest coeficient s’extreu de la taula 
Coeficiente eólico en edificios de pisos extreta del Documento Básico SE-AE i reproduïda a la figura 
14.11. Es considera la caseta de control un edifici forjat que connecta totes les façanes, amb 
una esveltesa en el pla paral·lel al vent igual a 3,5m/4,5m, és a dir 0,778. Per tant, el valor 
del coeficient eòlic de pressió cp serà 0,8 i el de succió cs valdrà -0,41. 

 

 

Figura 14.9: Valor bàsic de la velocitat del vent vb (Font: Documento Básico SE-AE) 

 

 

Figura 14.10: Valors del coeficient d’exposició ce (Font: Documento Básico SE-AE) 



Annex 14. Càlculs Estructurals 
 

40 

 

Figura 14.11: Valor del coeficient eòlic (Font: Documento Básico SE-AE) 

 

Amb tot, l’acció del vent resultar ser: 

- Per la pressió:  

�( = �> · &( · &J = 0,52 · 2,1 · 0,8 = 0,87	��/�� 
 

- Per la succió: 

�( = �> · &( · &� = 0,52 · 2,1 · (−0,41) = 0,45	��/�� 
 

Els coeficients de simultaneïtat a considerar per la combinació del vent amb altres accions 
apareixen a la taula 14.7. Aquests valors s’han extret de la Taula 11.c, Capítol III, de la 
Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
 

Coeficient de simultaneïtat Valor 

Ψ0 0,6 

Ψ1 0,2 

Ψ2 0,0 
 

Taula 14.7: Coeficients de simultaneïtat pel vent en la caseta de control 

 

Finalment, l’última acció variable a prendre en consideració és l’acció de la neu. La 
distribució i la intensitat de la càrrega de neu sobre un edifici, o en particular sobre una 
coberta, depèn del clima del lloc, del tipus de precipitació, del relleu de l’entorn, de la forma 
de l’edifici o de la coberta i dels efectes del vent entre altres. 

El valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció horitzontal, �", és igual a: 

�" = 6 · �y 

Sent: 

6 el coeficient de forma de la coberta, que s’extreu de l’apartat 3.5.3 del Documento Básico 

SE-AE. En el cas de la caseta de control, com el lliscament de la neu no està impedit, i la 
coberta té una inclinació menor o igual a 30º, aquest coeficient de forma val 1.  
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�y el valor característic de la càrrega de neu sobre un terreny horitzontal, en kN/m2. 
Aquest valor s’extreu de la taula Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal, extreta del 
Documento Básico SE-AE i reproduïda a la figura 14.12. Abans de consultar aquesta taula, es 
necessita però el mapa Zonas climáticas de invierno, que apareix a la figura 14.13. En el cas de 
Salitja, ens trobem a la zona climàtica 2 i a una cota d’uns 120 metres, i doncs trobem un 

valor �y igual a 0,46. 

 

 

Figura 14.12: Sobrecàrrega de neu en un terreny horitzontal (Font: Documento Básico SE-AE) 

 

 

Figura 14.13: Zones climàtiques d’hivern (Font: Documento Básico SE-AE) 

 

Finalment, el valor de l’acció de la neu és: 

�" = 6 · �y = 1 · 0,46 = 0,46	��/�� 
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Els coeficients de simultaneïtat a considerar per la combinació de la neu amb altres accions, 
en el cas de la caseta de control, apareixen a la taula 14.8. Aquests valors s’han extret de la 
Taula 11.b, Capítol III, de la Instrucción de Acero Estructural (EAE), reproduïda a la figura 
14.14. Recordem que la caseta de control correspon al cas d’un edifici situat a una altitud 
inferior a 1000 metres sobre el nivell del mar. 
 

Coeficient de simultaneïtat Valor 

Ψ0 0,5 

Ψ1 0,2 

Ψ2 0,0 
 

Taula 14.8: Coeficients de simultaneïtat per la neu en la caseta de control 

 

 

Figura 14.14: Coeficients de simultaneïtat per l’acció de la neu (Font: EAE) 

 

2) Cas de càrrega 

Es considera el cas de càrrega en que el vent exerceix pressió juntament amb la intervenció 
de totes les altres accions variables, al ser aquest cas el més desfavorable. 

La càrrega aplicada resultant és doncs igual a: 

� = 1,35 · �� + 1,5 · `� + 0,2 · 1,5 · MJ + 0,0 · 1,5 · � = 7,161	��/�� 
Sent: 

�� el pes propi, igual a 4 kN/m2 

`� la sobrecàrrega d’ús, igual a 1 kN/m2 

MJ l’acció del vent (pressió), igual a 0,87 kN/m2 

� l’acció de la neu, igual a 0,46 kN/m2 
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3) Comprovació a flexió 

Les biguetes que s’utilitzaran en el sostre de la caseta de control tenen, com ja s’ha 
comentat anteriorment, un moment flector últim de 47,5 kN·m per metre d’amplària. Com 
la distància entre eixos de les biguetes és 0,7 m, el moment flector últim serà doncs igual a  
Mu = 33,25 kN·m. Finalment, la superfície que resisteix cada bigueta és igual a 0,7 m x 4,5 
m, és a dir 3,15 m2. 

La càrrega aplicada més desfavorable, calculada a l’apartat anterior amb la majoració de les 
accions, és igual a 7,161 kN/m2. A partir d’aquest valor i la distància entre eixos de 
biguetes, trobem una càrrega de 5,0127 kN/m. Com la longitud de la llum és de 4,5 metres, 
es té que el moment màxim en la bigueta és igual a 12,69 kN·m, valor inferior al moment 
últim de les biguetes. Per tant, el sostre dissenyat resisteix les sol·licitacions. 

4) Conclusions 

Les dimensions, funcions i característiques de la caseta de control, així com els materials 
utilitzats per la seva construcció, s’han descrit detingudament en aquest apartat. En quant a 
la comprovació estructural, les diverses accions que actuen sobre l’estructura s’han 
caracteritzat i calculat justificadament seguint les directius del Código Técnico de la Edificación 
(CTE). A partir dels valors obtinguts, s’ha pogut comprovar que efectivament la caseta 
podrà resistir aquestes càrregues. 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 15. Replanteig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 
 

Índex 

 

I. Introducció ........................................................................................................... 1 

II. Replanteig ......................................................................................................... 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Annex 15. Replanteig 

1 

I. Introducció 

La finalitat del present annex és que tots els punts característics de l’obra tinguin unes 

coordenades XY referides a uns eixos definits. 

 

II. Replanteig 

Els punts de replanteig de la planta general de l’estació depuradora es poden visualitzar en 

el Document Núm. II del present projecte, al Plànol nº8, Replanteig. En el cas dels 

col·lectors, les coordenades UTM dels punts es poden veure al Plànol nº5, titulat Col·lector 

d’arribada. 

1) Col·lector d’arribada 

En el plànol en planta del col·lector d’arribada (veure Plànol nº5 del Document núm. II) es 

pot apreciar com el seu traçat està configurat per una successió de segments rectes on els 

pous de registre en són els seus extrems o bé també, en cas de grans longituds, el seu punt 

mig.  

El col·lector queda perfectament definit i situat en el terreny amb les coordenades 

d’aquests punts, és a dir dels pous de registre, a més de les coordenades del punt d’inici i 

del punt final. Aquests punts característics venen representats al mencionat Plànol nº5 per 

cercles. Cada cercle té com a centre un dels diferents punts característics i s’ha enumerat 

amb una lletra diferent, la qual està situada a l’interior.  

Les coordenades UTM dels punts característics del col·lector venen llistades a continuació 

a la taula 15.1. 

 

 

Punt Definició X - UTM Y - UTM 

A Decantador / Inici tram 1 479382,512 4639432,378 

B Final tram 1 / Inici tram 2 479389,582 4639387,360 

C Punt mig tram 2 479403,538 4639342,868 

D Final tram 2 / Inici tram 3 479417,501 4639298,379 

E Punt mig tram 3 479434,674 4639247,339 

F Final tram 3 / Inici tram 4 479451,847 4639196,299 

G Final tram 4 / Entrada al sobreeixidor 479456,809 4639176,661 
 

Taula 15.1. Replanteig dels col·lectors 
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2) Punts de definició de la planta 

Igual que en el cas del col·lector, els diferents elements de la planta general de l’estació 

depuradora s’han de poder ubicar perfectament en el terreny. En aquest sentit, i tal i com es 

pot veure en el Plànol nº8, Replanteig, s’han llistat les coordenades UTM dels punts 

característics, que permeten definir i situar perfectament tant el perímetre de l’EDAR com 

tots els seus elements interiors.  

En el cas d’aquests elements interns, s’ha escollit com a punts singulars les cantonades de la 

caseta de control, de les diferents fases de tractament, el centre de les arquetes o de l’estació 

de bombeig, etc.  

A la taula següent 15.2 es llisten les coordenades UTM de tots aquests punts característics, 

tant interiors com perimetrals, segons quina sigui la part de l’estació a la que pertanyen o 

fan referència. Tots els punts venen representats per creus al Plànol nº8 del Document 

núm. II. Cada creu està acompanyada d’un cercle enumerat amb una xifra diferent per 

poder identificar-los. 

 

 

Punt Definició X - UTM Y - UTM 

1 Cantonada EDAR 479397,010 4639189,209 

2 Porta d’entrada 479420,101 4639184,997 

3 Porta d’entrada 479426,005 4639183,926 

4 Cantonada EDAR 479460,441 4639177,763 

5 Cantonada EDAR 479460,441 4639112,585 

6 Cantonada EDAR 479397,010 4639112,585 

7 Col·lector d’entrada 479456,340 4639178,496 

8 Arribada del col·lector al sobreeixidor 479456,783 4639176,743 

9 Cantonada sobreeixidor 479457,008 4639172,743 

10 Cantonada sobreeixidor 479456,558 4639172,743 

11 Estació de bombeig 479454,663 4639172,893 

12 Arqueta 1 479447,733 4639172,893 

13 Cantonada Fossa Sèptica 1 479446,639 4639178,342 

14 Cantonada Fossa Sèptica 2 479446,639 4639172,642 

15 Cantonada Fossa Sèptica 2 479446,639 4639167,442 

16 Cantonada Fossa Sèptica 1 479432,039 4639178,342 

17 Cantonada Fossa Sèptica 1 479432,039 4639173,142 

18 Cantonada Fossa Sèptica 2 479432,039 4639167,442 

19 Arqueta 2 479430,945 4639172,893 

20 Arqueta 3 479428,691 4639166,114 

21 Arqueta 4 479448,053 4639166,274 
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22 Cantonada exterior Aiguamoll 1 479399,941 4639164,771 

23 Cantonada exterior Aiguamoll 1 479427,941 4639164,771 

24 Cantonada exterior Aiguamoll 1 479427,941 4639116,771 

25 Cantonada exterior Aiguamoll 1 479399,941 4639116,771 

26 Cantonada interior Aiguamoll 1 479400,941 4639163,771 

27 Cantonada interior Aiguamoll 1 479426,941 4639117,771 

28 Cantonada exterior Aiguamoll 2 479429,441 4639164,771 

29 Cantonada exterior Aiguamoll 2 479457,441 4639164,771 

30 Cantonada exterior Aiguamoll 2 479457,441 4639116,771 

31 Cantonada exterior Aiguamoll 2 479429,441 4639116,771 

32 Cantonada interior Aiguamoll 2 479430,441 4639163,771 

33 Cantonada interior Aiguamoll 2 479456,441 4639117,771 

34 Arqueta 5 479428,691 4639115,430 

35 Arqueta 6 479458,196 4639114,686 

36 Arqueta 7 479458,304 4639113,536 

37 Col·lector de sortida 479458,315 4639112,585 

38 Canal de desguàs 479460,441 4639175,697 

39 Cantonada caseta de control 479400,533 4639176,533 

40 Cantonada caseta de control 479404,533 4639176,533 

41 Cantonada caseta de control 479404,533 4639172,033 

42 Cantonada caseta de control 479400,533 4639172,033 
 

Taula 15.2. Replanteig de l’EDAR 
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I. Introducció 

Aquest annex té com a objectiu inicial recollir tota la informació relacionada amb 
l’ocupació del sòl i els serveis afectats per l’execució de les obres del projecte constructiu de 
l’EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja, al terme municipal de Vilobí d’Onyar.  

Per valorar les diferents expropiacions que s’hauran de realitzar, s’ha fet ús de la informació 
facilitada per l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar i de la cartografia del Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC).  

Finalment, a l’últim apartat de l’annex es dóna a conèixer el valor econòmic de les diferents 
expropiacions i afeccions. 

 

II. Afeccions a terrenys 

1) Consideracions prèvies 

Per tal de dur a terme l’execució del projecte de l’EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de 
Salitja (Vilobí d’Onyar), és necessària l’ocupació dels terrenys afectats per les obres. Per a 
això, s’ha elaborat en aquest annex un inventari dels béns i drets afectats, que permetrà 
tramitar l’expedient d’Expropiació Forçosa. Tots els terrenys afectats per les obres del 
present projecte pertanyen al municipi de Vilobí d’Onyar, a la comarca de la Selva.  

Es consideren tres tipus d’afeccions del sòl: expropiacions definitives, servituds de pas i 
ocupacions temporals. 

2) Expropiacions definitives 

L’expropiació definitiva o l’ocupació permanent són els terrenys que seran ocupats durant 
la fase de construcció i la fase d’explotació de la infraestructura.  

L’expropiació definitiva és de caràcter permanent i la declaració d’utilitat pública o interès 
social del terreny serà efectuada per l’Administració competent o bé estarà implícita en 
l’aprovació del projecte constructiu. 

Els terrenys on s’executa l’expropiació definitiva són els terrenys on s’ubicarà la planta 
depuradora. Per altra banda, encara que la totalitat del traçat del col·lector es troba enterrat, 
serà també necessari realitzar l’expropiació dels elements funcionals i de les instal·lacions 
permanents, és a dir els pous de registre projectats al llarg del eix del col lector.  

L'expropiació dels terrenys resultants de l'aplicació dels criteris i paràmetres anteriorment 
exposats afecta una superfície total de 4499,33 m2, que corresponen en la seva totalitat a 
terrenys rústics. 
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3) Imposició de servituds de pas 

Es defineix com a zona de servitud aquella necessària per a dur a terme la conservació de la 
infraestructura. En el cas d’aquest projecte, s’inclouen la franja perimetral del col·lector 
d’entrada, del canal de desguàs i del col·lector de sortida.  

Dins la zona de servitud, els usos queden limitats per evitar l’afectació a les infraestructures. 
Aquestes limitacions són: 

- No s’hauria de realitzar cap tipus d’obra, construcció o edificació, ni tampoc cap 
tipus d’instal·lacions de canonades o altres serveis temporals, encara que siguin 
temporals, ja que es podria comprometre el bon estat i funcionament dels 
col·lectors. 
 

- Evitar els treballs de llaurat o similars i qualsevol activitat que comporti l’excavació 
del terreny a una profunditat superior als 50 cm, així com la plantació d’arbres i 
arbusts. 
 

- S’ha de permetre el lliure accés del personal i equips necessaris a fi de mantenir, 
reparar o renovar els col·lectors, amb l’abonament, si s’escau, dels danys ocasionats. 
 

- Possibilitat d’instal·lar fites de senyalització o delimitació, així com realitzar les 
obres superficials o subterrànies que siguin necessàries per l’execució o 
funcionament dels col·lectors, sense perjudici de la indemnització que correspongui 
per la ocupació de la realització de les obres. 

Les superfícies afectades per la servitud de pas estan constituïdes per franges d’amplada 
total de 3 m, dels quals hi ha 1,5 metres a banda i banda de l’eix central de la canonada. 
Aquesta ocupació de servituds afecta una superfície total de 1034,52 m2, la qual apareix 
desglossada a la taula 16.1 següent. 

Per altra banda, també s’ha d’afegir com a zona de servitud de pas el camí d’accés, per tal 
de poder accedir a la planta depuradora lliurement. Aquest camí, les característiques del 
qual apareixen detallades a l’Annex 18, Urbanització i jardineria, té unes dimensions de 305 m 
de llarg i 4 m d’ample. 

 

Longitud (m) Servitud de pas (m2) 

Col·lector d’entrada 264,91 794,72 

Canal de desguàs 36,68 110,03 

Col·lector de sortida 43,25 129,76 

Camí d’entrada 305 1220 

TOTAL 2254,52 
 

Taula 16.1: Servitud de pas de l’EDAR 
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4) Zona d’ocupació temporal 

La zona d’ocupació temporal ve definida per l’espai que resulta estrictament necessari 
ocupar per dur a terme la correcta execució de les obres contingudes en el present projecte  
i per un espai de temps determinat, generalment coincident amb el període de finalització 
d’execució de les mateixes.  

Aquestes franges de terreny d’ocupació temporal tenen una amplada variable segons les 
característiques de l’explanació, la naturalesa del terreny i l'objecte de l'ocupació, de manera 
que quedi suficient espai per als moviments de maquinària, l’apilament de terres, els 
dipòsits de materials i les instal·lacions d’obra entre altres.  

Els terrenys ocupats temporalment, i en especial els d’ús públic, seran desocupats en el 
menor temps possible un cop finalitzada l’obra per produir la mínima afectació possible. 

En aquest projecte, l’amplada d’aquesta ocupació temporal serà igual a 12 metres en el cas 
de les canonades soterrades. L’espai destinat a les instal·lacions, a la maquinària i a les 
provisions generals de l’obra es localitza pròxim a l’aiguamoll de l’estació depuradora i 
ocupa un espai de 740 m2.  

En total, s'ocupen doncs uns 4878,13 m2 d'ocupació temporal. Aquesta àrea apareix 
desglossada a la taula 16.2. 

 

Longitud (m) 
Zona d’ocupació  

temporal (m2) 

Col·lector d’entrada 264,91 3178,92 

Canal de desguàs 36,68 440,16 

Col·lector de sortida 43,25 519,05 

Zona d’acopi - 740 

TOTAL 4878,13 
 

Taula 16.2: Zona d’ocupació temporal de l’EDAR 

 

5) Valoració econòmica 

Per realitzar la valoració econòmica de les afeccions del sòl, s’han definit les diferents 
superfícies necessàries i utilitzat els preus estimatius corresponents al sòl rústic de tipus 
agrari. A continuació, la taula 16.3 recull tota la informació sobre la valoració pressupostària 
d’aquests terrenys afectats. 
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Tipus d’afecció 
TOTAL 

Paràmetre 
Expropiació 

definitiva 
Servitud de pas 

Ocupació 
temporal 

Superfície (m2) 4499,33 2254,52 4878,13 10411,98 

Preu (€/m2) 2 0,5 0,25 - 

Cost (€) 8998,66 1127,26 1219,53 11345,45 
 

Taula 16.3: Valoració econòmica de les afeccions del sòl 

 

Les expropiacions i ocupacions de terrenys afectats per la construcció de l’EDAR i dels 
col·lectors del nucli urbà de Salitja s’han valorat en un total de ONZE MIL TRES-CENTS 
QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS (11.345,45 €). 

 

III. Afeccions a serveis 

1) Consideracions prèvies 

En aquest últim apartat es descriuen els possibles serveis (electricitat, proveïment d’aigua 
potable, clavegueram, telefonia, gas) amb els quals la construcció de l’estació depuradora 
podria entrar en conflicte.  

Es consideraran com a serveis afectats tots aquells que formin part de les conduccions, 
esteses i instal·lacions que siguin interceptades per algun dels elements de les obres, algun 
terreny afectat o algun element de la maquinària necessària per a dur a terme la construcció 
de la planta. 

En cas d’afecció, s’hauria de dur a terme una desviació provisional o definitiva del servei 
afectat, amb la finalitat de que l’obra es pugui portar a terme garantint la seguretat dels 
treballadors i, alhora, assegurant el servei constant i eficient de cadascun dels serveis. 

2) Definició del tipus d’afecció 

En l’execució de les obres es poden distingir tres tipus d’afecció a serveis: 

- Desviament: En el cas de l’anul·lació d’un o més trams del servei i la seva 
recomposició amb un nou traçat diferent a l’anterior. 
 

- Reposició: Restitució d’un o més trams del servei ja existent amb les mateixes 
característiques de traçat que presentava originàriament, és a dir prèviament a la 
intervenció de l’obra. 
 

- Manteniment: Conjunt de mesures encaminades a la protecció dels serveis 
existents, incloent la possibilitat de mesures de vigilància amb cost nul per part de 
les companyies titulars. 
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3) Conclusions 

En cap de les xarxes existents, degut a les obres o emplaçament de la nova estació 
depuradora, es preveu que hi hagi afectació (electricitat, gas, aigua potable o telefonia) 
segons dades facilitades per l’Ajuntament. Per tant, el cost de les afectacions als serveis és 
inexistent. 

En el cas concret de l’aigua potable, a continuació s’adjunta un plànol on es demostra que 
no hi ha afectacions. 

 

 

Figura 16.1: Xarxa existent d’aigua potable (Font: POUM de Vilobí d’Onyar) 
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I. Introducció 

Un dels principals avantatges d’escollir els aiguamolls construïts com a principal sistema de 
tractament de l’estació depuradora del nucli de Salitja és la seva simplicitat d’explotació i el 
seu baix cost de manteniment. Tot i així, això no implica que durant el seu funcionament la 
planta pugui prescindir d’un pla d’explotació i manteniment adient. 

L’objecte del present annex és doncs, per una banda, descriure les operacions de posada en 
funcionament de la planta, així com les actuacions i mecanismes de control necessaris per a 
assegurar el bon funcionament i la higiene de tots els elements de la planta. Per altra banda, 
es realitza una valoració dels costos anuals d’explotació, conservació i manteniment.  

 

II. Posada en funcionament de la planta 

En aquest primer apartat s’indiquen les recomanacions a seguir per tal d’assegurar una 
correcta posada en marxa del tractament secundari de l’estació depuradora, és a dir dels 
aiguamolls construïts. 

La posada en funcionament de l’aiguamoll finalitza quan la vegetació està ben consolidada, 
és a dir després d’un any aproximadament. Els microorganismes que també apareixen en 
l’aiguamoll es desenvolupen en un període de 3 a 6 mesos. 

1) Plantació dels macròfits 

Abans de la plantació dels macròfits, és convenient que el contractista faci una sèrie de 
proves de impermeabilitat. En efecte, si es detectessin punts o zones permeables un cop la 
plantació realitzada, la reparació seria molt més costosa. 

Malgrat que arribar a una bona cobertura vegetal és relativament senzill, per a aconseguir-
ho cal respectar una sèrie de principis que es detallen a continuació: 

- La plantació, en el nostre cas canyís subministrat comercialment en tests, es pot 
realitzar durant qualsevol època de l’any. No obstant, si aquesta té lloc durant la 
tardor o el hivern, el creixement vegetal no es farà evident fins a la temporada 
següent. 
 

- El nivell de cobertura assolit depèn especialment de la densitat de la plantació. Per a 
aconseguir una cobertura adequada al final de l’època de creixement, es recomana 
una densitat de 3 plantes/m2. En qualsevol cas, experiències prèvies en aiguamolls 
construïts de flux subsuperficial mostren que l’abast d’una bona cobertura pot 
retardar-se durant un període que oscil·la entre un i dos anys. 
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- La fauna autòctona, com ara els conills, pot malmetre el creixement de les plantes 
quan encara no estan del tot consolidades. La solució a adoptar en aquest cas és una 
revisió de la tanca de l’estació depuradora per detectar orificis que permetin 
l’entrada d’animals. A més, la presència d’animals també es veu disminuïda si 
s’inunda la bassa fins a la superfície.  

2) Preparació del sòl 

En el moment de la plantació el sòl haurà d’estar esponjós, mai compactat. A més, caldrà 
també que tingui un cert grau d’humitat, ja que un sòl sec pot produir la mort de les plantes 
i afavorir el creixement de males herbes. 

En efecte, és molt important assegurar-se que no creixin males herbes, ja que aquestes 
entorpiran posteriorment l’eliminació de contaminants. Una solució seria mantenir la 
superfície de l’aiguamoll permanentment inundada, amb un nivell de l’aigua per sobre el 
replà de 2 cm. No obstant, com aquesta situació pot causar molèsties, com ara males olors 
o aparició d’insectes, es recomana alternar el nivell normal (sense aigua a la superfície) amb 
el nivell inundat, o arrancar les males herbes de forma manual. 

3) Aigua a utilitzar durant la plantació 

Es recomana que l’addició de l’aigua residual que es tractarà en aquest sistema tingui lloc un 
cop les plantes presentin un creixement mínim. D’aquesta forma s’evita una possible 
alteració del creixement d’aquestes a l’etapa d’adaptació inicial. És per això que, sempre i 
quan sigui factible, s’aconsella utilitzar aigua potable durant la posada en funcionament del 
sistema. 

 

III. Pla d’explotació i manteniment  

Com ja hem recordat anteriorment, un dels avantatges de la depuració per aiguamolls 
construïts és la seva simplicitat operativa, però tot i així aquest sistema requereix d’un cert 
manteniment.  

Pel bon funcionament de la planta, és necessària la presència d’un operador familiaritzat 
amb el procés i que sàpiga interpretar els possibles símptomes de mal funcionament, a més 
de ser capaç de prendre les mesures oportunes. Per altra banda, l’operador ha de ser 
conscient que el seu treball és molt important per a la comunitat, ja que si l’estació 
depuradora es manté en bones condicions es redueixen les possibles amenaces a la salut 
pública que se’n podrien derivar.  



Annex 17. Explotació i Manteniment 

3 

1) Sobreeixidor de descàrrega lateral 

El funcionament del sobreeixidor no implica cap element mecànic o mòbil, i el 
manteniment consisteix doncs només en comprovar visualment que el sobreeixidor es trobi 
lliure de sòlids o elements que puguin obstaculitzar el desguàs de l’aigua i per tant provocar 
el seu mal funcionament. Si s’escau, es retiraran aquests objectes, que podran ser dipositats 
en els contenidors del servei de recollida d’escombraries municipal. 

2) Pretractament 

El pretractament inclou la reixa de gruixuts i el desarenador, els quals acumulen partícules 
sòlides per retenció i decantació respectivament. Ambdós elements s’han dimensionat 
sense parts mecàniques o mòbils, i amb un funcionament senzill per facilitar les tasques de 
manteniment. 

a) Reixa de gruixuts 

La reixa de gruixuts està situada a l’inici del canal de desbast, just després del sobreeixidor 
d’entrada. El seu objectiu és retenir els sòlids grans i s’ha dimensionat a partir d’una 
freqüència de neteja de com a mínim dues vegades per setmana. 

Caldrà doncs que l’operador retiri els sòlids que es van acumulant a la reixa com a mínim 
els dilluns, dimecres i divendres, així l’interval màxim sense buidat seria de dos dies, 
corresponents al cap de setmana. Aquests sòlids retirats es dipositaran en un contenidor 
que serà incorporat al servei de recollida d’escombraries.  

A part de netejar i retirar els sòlids retinguts per la reixa, seria tanmateix recomanable que 
l’operador realitzés periòdicament una inspecció visual de l’estat dels barrots i del canal  

b) Desarenador 

En el desarenador té lloc la decantació dels sòlids pesants que s’acumulen al fons del canal 
de desbast. Aquesta sedimentació indica un bon funcionament del desarenador.  

L’operador haurà d’encarregar-se de tant de retirar els sòlids dipositats en el fons del canal, 
amb la mateixa freqüència amb la qual es neteja la reixa de gruixuts, com de realitzar 
periòdicament una inspecció visual de l’estat del desarenador .  

3) Tractament primari: fosses sèptiques 

Les fosses sèptiques acumulen una gran quantitat de matèria en suspensió al seu fons en 
forma de fang, però degut a la digestió anaeròbica es redueix considerablement el seu 
volum. Cadascuna de les fosses s’ha dimensionat de manera que cada 2 anys sigui necessari 
buidar els fangs, però tot i així l’operador haurà de comprovar mensualment el seu nivell 
per tal de verificar el bon funcionament de les fosses.  
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Els fangs s’hauran d’extreure quan el seu nivell sigui superior al màxim. Aquest treball de 
buidat es realitzarà mitjançant un camió cisterna que aspirarà els fangs del fons de la fossa i 
els transportarà seguidament a un abocador. Prèviament a l’extracció dels fangs, la fossa 
sèptica s’haurà de ventilar durant un dia aproximadament. Això no comportarà cap 
problema pel funcionament de la planta, ja que el fet de disposar de dues fosses en paral·lel 
permet una certa flexibilitat.  

Les tasques de manteniment que haurà de realitzar l’operador en les fosses sèptiques són: 

- Comprovar mensualment el nivell de fangs per a cada compartiment de les fosses 
sèptiques. Aquesta comprovació es durà a terme introduint dins la fossa una vara 
d’acer folrada amb un teixit blanc on es marcarà el nivell del fang. 

- Inspeccionar les xemeneies de ventilació de les fosses, assegurant-se que no hi hagi 
cap element que pugui obstruir l’evacuació de gasos. 

- Inspeccionar visualment l’estat dels diferents elements de la fossa. 

En cas de no realitzar-se correctament aquests treballs, no es pot garantir el correcte 
funcionament del tractament secundari. 

4) Arquetes de repartiment i canonades 

La inspecció de cadascun d’aquests elements es realitzarà diàriament per tal de retirar 
plàstics, fulles, draps i, en general, qualsevol matèria que faciliti possibles obstruccions. 

5) Tractament secundari: aiguamolls construïts 

El principal problema que pot afectar al rendiment de l’aiguamoll és la seva colmatació 
degut a la deposició de partícules. No obstant, això es pot evitar assegurant el bon 
funcionament del pretractament i del tractament primari, realitzant detingudament les 
tasques de manteniment descrites en els apartats anteriors 2) i 3).  

Les tasques de manteniment dels aiguamolls consisteixen bàsicament en procurar mantenir 
en bon estat les plantes, assegurant-se setmanalment que les arrels estiguin sempre en 
contacte amb l’aigua i que aquesta estigui repartida uniformement per tot l’aiguamoll. 

Per altra banda, també és important segar les plantes quan s’assequin les seves parts aèries. 
Aquesta sega té lloc un cop l’any, generalment al novembre pels climes mediterranis, i 
consisteix en recollir tant sols la part superior de la planta i la capa de matèria orgànica 
acumulada en la superfície del substrat, evitant d’aquesta forma l’aportació de matèria 
orgànica a l’aigua que circula pels aiguamolls. Es pot segar manualment o utilitzant 
maquinària lleugera. 

Finalment, l’operar haurà tanmateix d’inspeccionar setmanalment els elements de 
l’aiguamoll (per detectar obturacions i comprovar el repartiment uniforme de l’aigua) i 
netejar els sistemes de vessament a l’aiguamoll amb una freqüència de 2 a 3 mesos. 
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6) Talussos 

L’operador ha d’inspeccionar els talussos ja que aquests són sensibles al deteriorament 
degut a diverses causes: creixement no desitjat de plantes, erosió, animals, etc.  

Les tasques de manteniment que haurà de realitzar l’operador en cas de detecció de 
deteriorament als talussos són: 

- Reblir les esquerdes, preferiblement amb argila, per igualar i compactar el terreny. 
- Eliminar les males herbes, especialment les aquàtiques. 

7) Camins, reixa de tancament i altres elements 

El tancament de les instal·lacions es realitzarà amb una tanca metàl·lica que faciliti el pas 
del vent. És necessari realitzar una revisió de la tanca de forma setmanal per detectar 
possibles danys a la malla o els pals que la sustenten. El deteriorament de la tanca requereix 
una reparació immediata ja que cal mantenir restringit l’accés a persones alienes a les 
instal·lacions. 

Els camins d’accés no poden presentar vegetació ni tolls d’aigua. Els camins interiors s’han 
de mantenir lliures de males herbes i si es produeixen desperfectes ocasionats per les pluges 
cal reparar-los immediatament. 

8) Llibre d’incidències i informes periòdics 

Per efectuar els programes de control i manteniment, s’haurà de disposar a l’estació 
depuradora d’un seguit de fitxes o manuals de manteniment per a cada element de la planta. 
Totes les incidències o avaries que s’hi produeixin hauran de quedar degudament 
notificades i registrades en aquestes fitxes.  

Aquestes fitxes inclouen: 

- Fitxa històrica de l’element: Conté el programa de manteniment i les dades més 
importants. 

- Fitxa de manteniment preventiu: Inclou tot tipus de revisions. 
- Fitxa de resolució d’incidències: Comprèn la data de la incidència, la possible causa, 

el temps transcorregut abans de la detecció, el temps transcorregut durant la 
reparació, la data de la nova posada en funcionament i la solució adoptada. 

En un àmbit més general, s’ha de disposar també d’un llibre de registre d’incidències 
d’explotació, on s’inclouran les incidències, les reparacions efectuades, les analítiques i 
mesures realitzades i les operacions de manteniment. 
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IV. Analítiques 

Dins del pla d’explotació i manteniment, s’inclouen els mostrejos i els controls de qualitat 
per tal d’aconseguir una avaluació adequada del comportament de la planta durant la seva 
explotació i així assegurar el seu bon funcionament i una bona qualitat de l’efluent. 

Aquest seguiment de l’estació depuradora és molt important ja que permet: 

- Conèixer l’eficàcia de la depuració en les diverses èpoques de l’any i en les diferents 
fases de tractament. 

- Detectar anomalies de funcionament i prendre mesures correctores adequades. 

1) Mostreigs 

Es recomana fer mostreigs en els mesos en els que les temperatures són més baixes i més 
altes, ja que és en aquestes situacions en les que l’eficiència és màxima i mínima. En cas que 
sigui possible, es prendran mostres de forma mensual per completar les campanyes anuals. 

Dins de cada època, els mostreigs s’han de fer amb un periodicitat setmanal durant un 
mínim de cinc setmanes. Aquests anàlisis els durà a terme un laboratori autoritzat a tal 
efecte. 

2) Determinacions analítiques 

A la taula 17.1 es recullen les variables que cal analitzar a la planta de tractament, els punts 
d’instal·lació on s’han de prendre les mostres i els tipus de mostreig a efectuar per a cada 
variable. 

 

Variable 
Tipus de mostra en funció del punt de mostreig 

Aigua Residual Fossa Sèptica Aiguamolls Efluent 

DBO5 C P P P 
DQO C P P P 

Sòlids suspensió C P P P 
Colif. fecals C P P P 

Amoníac C P P P 
Nitrats C P P P 

Fòsfor total C P P P 
pH C P P P 

Temperatura C C C C 
Oxigen dissolt C P P C 
Conductivitat C - - - 

 

Taula 17.1: Variables a analitzar, punts de mostreig i tipus de mostra (C: Composta i P: Puntual) 
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3) Anàlisi i presentació de resultats 

A mesura que passi el temps, s’anirà generant una acumulació de resultats experimentals. 
És important que el laboratori encarregat dels anàlisis presenti els resultats de manera que 
siguin fàcils d’interpretar. Es calcularan mitjanes, intervals de variació, variàncies, medianes, 
modes, rendiments i es realitzaran gràfics de barres o de línies per a cadascun dels 
paràmetres. Posteriorment, tota aquesta informació s’arxivarà de manera clara i ordenada. 

 

V. Condicions de seguretat i d’higiene 

Durant la realització de les operacions de manteniment i explotació, es complirà la 
normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut, el Reial Decret 1627/1997, del 24 
d’octubre.  

L’operador de la planta ha de ser conscient que està treballant en una planta d’aigües 
residuals, i que per tant això implica un focus d’infeccions. Per aquesta raó, cal que prengui 
precaucions per a evitar riscos per a la seva salut. Les mesures de seguretat que s’enumeren 
a continuació han estat recomanades per l’Organització Mundial de la Salut (OMS): 

- Comptar amb bombones de lleixiu, sabó i tovalloles. 
- Farmaciola amb el següent contingut: esparadrap, cotó, alcohol o aigua oxigenada, 

mercromina o similar, dissolució detergent desinfectant, tisores, pinces i líquid 
repel·lent per insectes. 

- La roba de vestir pel treball consistirà en guants de goma, botes de goma, un casc i 
dos monos. 
 

Per altra banda, l’operador haurà de seguir les instruccions següents: 

- Netejar-se les mans abans de menjar i menjar únicament en zones específicament 
designades per a aquest ús. 

- Netejar les eines amb aigua neta després d’utilitzar-les. 
- Desinfectar immediatament qualsevol ferida, tall o abrasió. 
- Assecar-se curosament les mans, calçat i roba abans de manipular equips elèctrics. 
- Utilitzar únicament eines especials amb aïllament en els equips elèctrics. 
- Vacunar-se contra el tifus, tètanus i altres malalties que recomanin les autoritats 

sanitàries locals. 
- Rebre informació de primers auxilis. 

 
Es posa especial èmfasi en l’accés per inspecció o buidatge a la fossa sèptica que s’ha 
d’efectuar sempre amb dos operaris, un que excedeix a l’interior lligat amb un arnés de 
seguretat i el segon supervisarà l’operació des de l’exterior. 
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VI. Valoració del cost anual d’explotació de l’EDAR 

Per poder determinar el cost anual d’explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals 
de Salitja, es distingirà entre els costs fixes i els costs variables. Els primers són 
independents del cabal tractat i els segons, en canvi, sí que en depenen. 

1) Costs fixes 

Els costs fixes que es generen són deguts al personal necessari, al manteniment de l’obra 
civil i a altres despeses varies requerides. 

• Personal 

L’estació comptarà amb un empleat que treballarà a mitja jornada. Aquest haurà de tenir 
una formació que asseguri un coneixement profund dels processos que intervenen en la 
depuració de les aigües residuals. 

El sou de l’empleat suposa un cost valorat en 7.960,0 €/any + Seguretat Social (30 %). 

Cost total del personal: 10.345 €/any 

• Conservació i manteniment 

Corresponen als materials, eines i mitjans auxiliars necessaris per realitzar funcions de 
conservació i manteniment de la planta. Aquest cost, segons l’experiència en estacions 
depuradores similars, se sol situar al voltant de l’1% del cost de la implantació de l’obra 
civil. 

Sabent el cost material de l’obra civil, que ha suposat un cost total de 343.773,38 €, es pot 
conèixer el cost de manteniment valorat en un 1%. 

Cost total de conservació i manteniment de l’obra civil de l’EDAR: 3.437,73 €/any 

• Despeses vàries 

En aquest apartat s’inclouen les despeses següents: 

- Material fungible: 500 €/any 
- Despeses generals (neteja, insecticides, utensilis de treball...): 1900 €/any 

Cost total de despeses vàries: 2.400 €/any 

2) Costs variables 

Els costs variables que es generen són deguts a la gestió dels fangs. 

• Gestió de fangs 
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Com ja s’ha comentat anteriorment, els fangs que es van retirant de les fosses sèptiques són 
transportats a un abocador per a la seva disposició final. El cost d’evacuació incloent-hi 
càrrega, transport i cànon d’abocament s’estima en uns 20 €/m3. 

A l’Annex 12, Dimensionament, s’ha vist que la velocitat d’acumulació de fangs a la fossa 
sèptica és igual a 60 L/hab·any. El volum de fangs mig que es produirà a la planta és doncs 
igual a 26,70 m3/any. 

Cost total de la gestió de fangs: 534 €/any 

3) Resum del cost anual d’explotació 

A la taula 17.2 es presenta un resum del cost anual d’explotació, desglossat tant en despeses 
fixes com en despeses variables.  
 

Despeses Fixes (€/any) 

Personal 10.345,00 

Conservació i Manteniment 3.437,73 

Despeses Vàries 2.400,00 

Despeses Variables (€/any) 

Gestió de Fangs 534,00 

Cost Total (€/any) 

16.716,73 
 

 

Taula 17.2: Resum del cost anual d’explotació 

 

El cost anual total de manteniment de l’obra ascendeix a SETZE MIL SET-CENTS 
SETZE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS (16.716,73 €/any). 

Com el volum mig tractat per l’EDAR de Salitja és de 34.333,5 m3/any, això suposa un cost 
de tractament unitari de 0,49 €/m3. 
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I. Introducció 

Per tal de minimitzar l’impacte visual i assegurar la integració de l’estació depuradora en el 
paisatge, la urbanització i la jardineria són dos aspectes molt importants. El seu principal 
objectiu és permetre la màxima integració de la planta i crear el mínim impacte possible, tot 
i transmetent una imatge adient i estèticament positiva. 

La finalitat d’aquest annex és doncs la de descriure els processos i treballs que es duran a 
terme per a la correcta urbanització del recinte de l’estació depuradora de Salitja.  

 

II. Aspectes generals 

La urbanització de l’estació depuradora s’inclou dins dels acabats constructius últims de 
l’obra civil. Forma part de la urbanització tot allò que permet un accés i un ús de la planta 
amb les condicions de treball i de seguretat exigides, a més d’aquelles actuacions de 
condicionament estètic. 

Els elements que es tractaran dins la urbanització de la planta són els següents: 

- Accessos 
- Pavimentació 
- Drenatge superficial 
- Aigua potable 
- Subministrament elèctric 
- Jardineria 

Per a cada un d’aquests elements, i en funció de les seves necessitats funcionals i estètiques, 
definirem les seves característiques. 

 

III. Tancament de la parcel·la i accés  

L’accés a l’estació depuradora de Salitja es realitzarà a partir d’un camí ja existent a 
l’actualitat. Es tracta d’un camí en bon estat i d’uns 4 metres d’ample. El primer tram està 
asfaltat i el segon tram és de terra, tal com es pot veure a la figura 18.1. S’hi accedeix per la 
carretera secundària GI-534 que voreja el nucli urbá de Salitja, és a dir la Carretera de 
Vilobí d’Onyar Estanyol. L’accés a aquest camí distarà de 305 metres de la planta. 

El camí discorre per la llera esquerra de la riera de Riudevila i no presenta cap mena de 
servitud més enllà dels vehicles d’ús agrícola i els turismes de la Granja de Can Sabenc. 
Presenta un traçat en bon estat i de fàcil circulació degut a la planura dels camps que 
recorre.  
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Com l’únic trànsit que s’hi preveu en aquest camí d’accés és el del camió de recollida de 
fangs generats per les fosses sèptiques un cop cada 2 anys o el d’algun turisme per realitzar 
el manteniment de la planta, és a dir un trànsit mínim, no es considera necessari cap mena 
d’intervenció sobre aquest i es considera prou resistent per a absorbir les càrregues d’aquest 
trànsit mencionat. Així doncs, un cop construïda l’EDAR, aquest camí seguirà tenint la 
mateixa configuració. 

 

  

Figura 18.1: Camí d’accés a l’actualitat 

 

Des d’aquest camí es podrà doncs accedir a la depuradora. S’hi instal·larà una porta 
metàl·lica de doble porta i d’accionament manual que entroncarà per ambdós laterals amb 
el tancament metàl·lic que envoltarà tot el perímetre del recinte. Aquest tancament es farà 
amb una de malla metàl·lica de 2 metres d’alçada, amb subjecció a piquets separats cada 3 
metres i amb filferros torsors. 

Aquest tancament es fa per a evitar la possible entrada de nens o animals a la planta, degut 
als perills que per a ells això pot comportar. Per altra banda, el tancament de l’aiguamoll es 
fa mitjançant una tanca metàl·lica de simple torsió de color verd. 

 

IV. Pavimentació 

Cal dotar a tota la planta depuradora d’un ferm adequat al seu ús, de manera que tingui una 
llarga vida útil, que els costos de manteniment i construcció siguin el més ajustats possibles 
i que la imatge que transmetin a l’usuari o a l’operador de la planta sigui agradable. 

A l’interior de l’estació depuradora, la major part del paviment estarà composat per 
llambordí prefabricat de formigó de color bordeus claret, les dimensions del qual són 20 
cm x 10 cm x 8 cm. A la figura 18.2 es pot veure l’aspecte d’aquests llambordins. 
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Figura 18.2: Aspecte dels llambordins prefabricats 

 

Els vials son les àrees on es preveu que hi pugui circular maquinaria, persones i vehicles. 
Aquests rodegen els aiguamolls i formen part de l’espai que hi ha a l’entrada. L’ample total 
de cada un d’aquests vials es de 3 m, establerts bàsicament per a assegurar l’estabilitat dels 
talussos. 

Pel que fa a la circulació de vehicles, es preveu que aquesta serà molt petita. Al voltant dels 
aiguamolls tan sols es preveu la circulació de vehicles en moments puntuals en que es faci 
necessari actuar en els aiguamolls. Durant la resta del temps, circularan majoritàriament 
persones ja que no és necessària maquinària lleugera per al manteniment diari de la planta. 

La zona preparada al tràfic és la zona d’entrada i la zona situada al costat de les fosses 
sèptiques i de la caseta de control. En aquesta zona hauran de poder entrar vehicles pesats, 
com per exemple el camió encarregat de buidar els fangs de les fosses cada dos anys. Els 
vials presentaran un pendent del 1% alternativament, per tal de drenar per gravetat l’aigua 
que caigui sobre ells cap als embornals. 

Pel que fa al tràfic de vehicles, s’ha fixat en un C4, menys de 4 vehicles pesats al dia segons 
la normativa de carreteres. No és coneix el tipus de sòl de la parcel·la on se situa l’EDAR i 
s’ha suposat que no té una qualitat suficient per tal de servir com a esplanada. S’ha decidit 
utilitzar una esplanada E2 o E3: 

- Llambordí de 8 cm 
- 3-5 cm de sorra 
- 10 cm de formigó de baixa qualitat (H-100) 
- Esplanada compactada 

A sobre d’aquesta esplanada es col·locarà un revestiment format per llambordins 
prefabricats de formigó de color bordeus claret. El major avantatge dels llambordins és que 
poden resistir càrregues pesades sense trencar-se.  

Es tracta d’un paviment antilliscant. Es col·locarà sobre el terreny compacte, amb un 95 % 
de Pròctor modificat, una capa de sorra de 30 mm de d’espessor. Posteriorment es 
col·locaran els blocs de formigó amb una separació entre ells de 2 mm de gruix, els quals 
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s’ompliran també de sorra. Col·locats els blocs es procedirà a compactar amb aparells 
vibratoris. 

És important que tot el paviment de llambordins tingui un confinament lateral al llarg de 
tot el seu perímetre per evitar desplaçament de les peces, obertura de les juntures o la 
pèrdua de unió entre els llambordins. Amb aquesta finalitat s’ha previst la construcció 
d’una vorada als extrems de la plataforma, la qual apareix a la figura 18.3. Les seves 
dimensions són 8 cm x 17/20 cm x 100 cm. 

 

 

Figura 18.3: Vorada utilitzada 

 

V. Drenatge de les aigües pluvials 

S’ha previst la construcció d’un sistema de drenatge superficial per a tota la superfície de la 
planta depuradora amb l’objectiu d’evacuar les aigües de pluja d’una manera ordenada a 
l’exterior de l’estació depuradora evitant sobretot l’erosió dels talussos i la formació 
d’acumulacions d’aigua en qualsevol zona. Així mateix, aquest sistema evitarà que l’aigua 
que pugui caure sobre els vials vagi a parar als aiguamolls, ja que aquesta afectaria als 
processos de depuració. En efecte, en ser un aigua eminentment pura, dilueix la carrega 
orgànica i disminueix el temps de permanència hidràulica de l’aigua en els aiguamolls. 

El drenatge superficial es fa mitjançant dues canalitzacions soterrades. L’aigua de pluja és 
recollida mitjançant embornals i es conduirà fins al col·lector de sortida a través de 
canonades de PEAD de 160 mm de diàmetre. Aquestes canonades es connecten a l’últim 
by-pass permetent d’aquesta manera drenar cap a la riera de Riudevila sense que l’aigua de 
pluja entri al circuit de depuració. 

 

VI. Abastament d’aigua 

S’ha decidit instal·lar una aixeta d’aigua potable. Aquesta permet netejar els estris i realitzar 
certes tasques de manteniment, com per exemple la neteja de les reixes de desbast. A més, 
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la presencia d’aigua potable a l’estació és necessària per higiene a més de per consum ja que 
hi haurà un operari treballant-hi diàriament.  

L’aigua potable s’obté de la connexió a la xarxa general d’aigua potable que arriba fins a 
Salitja. La connexió fins a la parcel·la on s’ubicarà la EDAR es realitzarà mitjançant una 
conducció en PEAD de 50 mm de diàmetre que seguirà el traçat del camí d’accés. L’aixeta 
es troba a la caseta de control. 

 

VII. Impermeabilització 

Per a la impermeabilització dels aiguamolls construïts d’aquest projecte es farà ús de 
làmines sintètiques, donat que els terrenys de la zona i els terrenys d’aportació tenen una 
permeabilitat inadequada per contenir les aigües dels aiguamolls. A més, és vital prevenir i 
evitar qualsevol tipus de contaminació de les aigües subterrànies.  

Com aquests terrenys poden tenir grans angulosos, igual que les graves de reomplert dels 
aiguamolls, es podria arribar a danyar la làmina sintètica. Per a aquest motiu, s’utilitzarà una 
làmina de PEAD de 3 mm d’espessor, i dues capes de geotèxtil de 300 g/m2 col·locades 
per sota i sobre d’aquesta làmina, a fi de protegir-la dels grans angulosos.  

Aquestes tres capes ocuparan tota la superfície dels aiguamolls i dels talussos 
corresponents. A més a més, es realitzarà una prolongació d’uns 50 cm per tal fixar-les 
correctament al terreny. 

 

VIII. Electricitat 

1) Subministrament elèctric 

És necessari portar la xarxa elèctrica fins a la parcel·la de l’estació depuradora per tal 
d’alimentar el sistema de bombament i l’enllumenat tant de la caseta de control com de 
l’estació depuradora mateixa.  

La connexió es farà a partir de la xarxa elèctrica de baixa tensió que arriba a Salitja seguint 
el traçat del camí d’accés i fins arribar a la caseta de control. Des d’allà s’enviaran cables a 
les instal·lacions que requereixin subministrament elèctric. 

2) Enllumenat 

Tot i que les tasques a desenvolupar per l’operari durant l’explotació de la depuradora es 
poden realitzar durant les hores de llum, per tal de garantir condicions de seguretat durant 
les hores de foscor, s’ha cregut convenient i necessari instal·lar una xarxa d’enllumenat que 
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permeti desplaçar-se i identificar els vials, la caseta de control i els diferents processos de 
depuració. 

S’ha optat doncs per col·locar tres fanals de columna tubular de potència de 225W, situats 
a l’entrada de l’estació, així com il·luminació de terra en el perímetre de la parcel·la, 
bàsicament per il·luminar els vials. La instal·lació d’aquest enllumenat exterior es realitzarà 
amb cable d’aïllament de 6 mm2

 de secció mínima. L’encesa es podrà fer manualment des 
de la caseta de control. 

 

IX. Treballs de jardineria 

1) Jardineria a la planta 

La jardineria permet millorar l’aspecte general de la planta i reduir el seu impacte ambiental. 
De forma general s’ha evitat situar zones de jardineria prop dels aiguamolls per la 
possibilitat de que les arrels acabin afectant la impermeabilitat dels aiguamolls. També s’ha 
evitat la instal·lació d’espècies que requereixin de reg de forma habitual i s’han escollit 
plantes de la zona habituades a la climatologia de la zona. Es decideix enjardinar la zona 
propera als accessos a la planta, amb un objectiu eminentment estètic. 

Els criteris de selecció de la coberta vegetal d’aquest espai han estat: 

• Baix requeriment hídric: No està previst utilitzar aigua de reg en els seu manteniment 
de manera habitual. En situacions de sequera extrema es preveu destinar part de 
l’aigua potable del punt que hi ha instal·lat per a aquesta finalitat però recalcant 
l’excepcionalitat de la mesura. Es descarten doncs gespes. 
 

• Adaptació a les condicions de l’entorn: Per aquest motiu s’ha seleccionat vegetació 
autòctona, que no suposi una alteració de les condicions de l’entorn ni pugui actuar 
com a vector de transmissió de noves espècies. Alhora, aquest criteri enllaça amb 
l’anterior. 
 

• Presència d’espècies de ribera: Per acostar les característiques de l’espai a un hàbitat de 
ribera, optant per aquelles espècies amb menor requeriments hídrics. 
 

• Cobertura vegetal mitjana: No es requereix una estabilització important del sòl ni 
aconseguir un efecte de pantalla visual. 
 

Tenint en compte aquests condicionants, s’han escollit com a arbusts el bruc d’escombres 
(Erica scoparia) i el bruc boal (Erica arborea). Ambdós floreixen a començaments de la 
primavera i hi apareixen fruits a la tardor. Les flors de l’Erica scoparia són petites i d’un color 
groc verdós. En canvi, les de l’Erica arborea són de color blanc. 

Pel que fa als arbres, l’espècie autòctona més adient a utilitzar seria l’alzinar litoral 
(Quercetum ilicis galloprovinciale).  
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Figura 18.4: Erica scoparia i Erica arborea 

 

Tant l’alzinar litoral com els brucs es poden trobar en diversos punts del municipi de Vilobí 
d’Onyar, i són especialment representatius en els punts propers al sector de la Crosa, que 
seria el cas de Salitja.  

2) Macròfits dels aiguamolls 

En els aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal, s’ha decidit la utilització de 
canyís (Phragmites australis) amb una densitat de tres exemplars per metre quadrat. 

El canyís és una planta ben freqüent a totes les zones humides, canals i basses. Viu sempre 
amb els rizomes a dintre del sediment sota l'aigua, malgrat que esporàdicament es pot 
trobar en sec i llavors sol estar mal desenvolupat. Es caracteritza per la seva tija alta i 
esvelta coberta per fulles llargues i amples. La inflorescència apareix a la part superior 
ampla i sedosa, una mica penjant. Les espiguetes tenen llargs cilis, que li donen aquesta 
textura una mica sedosa. Floreix a l'estiu i a la tardor. 

 

 

Figura 18.5: Phragmites australis 
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I. Introducció 

La totalitat de la superfície del territori està subjecte a restriccions per part de 
l’Administració Pública. Entre d’altres motius, com a mesura de protecció de l’entorn 
natural i àrees verdes de valor excepcional. El PEIN delimita totes aquelles zones de gran 
valor ecològic a Catalunya i en prohibeix la modificació del seu estat natural. 

És important conèixer si l’abast del projecte influirà en alguna d’aquestes zones (enteses 
com a illes connectades i no com cel·les independents), doncs la normativa en prohibiria 
terminantment les obres. 

 

II. Afecció a la llera pública 

La llera pública està definida per la franja delimitada per la línia de cota d’inundació de 
l’avinguda de període de retorn de 10 anys. 

L’estudi hidrològic i d’inundabilitat realitzat a l’annex 6 d’aquest projecte posa de manifest 
que la construcció i explotació de l’estació depuradora d’aigües residuals del nucli de Salitja 
està fora de l’àmbit definit com a llera pública. 

 

III. Afecció a la zona marítimo-terrestre 

La Llei de Costes 22/1988 regula l’espai de la costa espanyola que considera mereixedor 
d’una protecció especial. Aquest espai, que rep la denominació de domini públic marítimo-
terrestre, es configura, com el seu propi nom indica, com a bé de domini públic. Això 
comporta que els terrenys són propietat de l’Estat i es troben sotmesos a un règim jurídic 
especial de Dret Administratiu, que estableix una sèrie de facultats a favor de 
l’Administració per a la seva protecció i conservació. 

El present projecte de construcció de l’EDAR del nucli de Salitja no produeix cap afecció 
dins d’aquesta zona. 

 

IV. Afecció al PEIN 

El Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), aprovat pel Govern de la Generalitat de 
Catalunya, pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, és una configuració legal que té per 
objecte la delimitació i l'establiment de les mesures necessàries per a la protecció bàsica dels 
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espais naturals. Aquest Pla pretén assegurar la conservació d’aquests espais naturals d’acord 
amb els valors científics, ecològics, paisatgístics, culturals, socials, didàctics i recreatius que 
posseeixen. 

La descripció i justificació dels diversos espais que integren el PEIN s'ha fet bàsicament en 
funció dels seus valors naturals, sota criteris globalitzadors i en cap cas locals. Els criteris 
utilitzats es fonamenten en l'aplicació metodològica sobre els diferents elements que 
integren els sistemes naturals: la vegetació, la fauna, i la gea. Dins d'aquests elements, s'ha 
donat major importància a la vegetació com a element vertebrador i integrador dels 
sistemes naturals. 

Al projecte no es contempla cap tipus d’afecció a cap espai inclòs en el Pla d’Espais 
d’Interès Natural de Catalunya (PEIN). L’espai d’interès natural més proper és el Volcà de 
la Crosa, amb una àrea dos quilòmetres quadrats aproximadament. No és un con 
estrombolià com els de la zona volcànica de la Garrotxa, sinó un cràter d'explosió. Aquest 
petit conjunt volcànic constitueix un dels millors exponents del vulcanisme quaternari a les 
terres catalanes, fet que justifica àmpliament la seva inclusió dins la xarxa d'espais del 
PEIN. 

A la figura 19.1 queda indicada la posició de la zona del projecte, marcada en vermell, 
respecte la del Volcà de la Crosa. 

 

 

Figura 19.1: Mapa de l’afectació del PEIN (en verd) als voltants de la zona del projecte, senyalitzada en vermell 

(Font: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat) 
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V. Afecció a la Xarxa Natura 2000 

Natura 2000 és una xarxa europea d’espais naturals que es caracteritzen per incloure 
hàbitats d’interès comunitari, ser zones d’interès per a les espècies d’interès comunitari o 
per a les aus. A Catalunya, hi ha un total de 1.062.365 hectàrees, de les quals 977.224 són 
terrestres y 85.141 marines.  

Es tracta de la iniciativa política europea més important de conservació de la natura. La 
xarxa està formada per dos tipus d’espais: 

- Els LIC o Llocs d’Interès Comunitari 
- Les ZEPA, o Zones d’Especial Protecció per a les Aus 

A les figura 19.2 apareix un extracte del mapa dels espais de la Xarxa Natura 2000, on 
surten senyalitzats en groc els Llocs d’Interès Comunitari. La zona del projecte de la EDAR 
i dels col·lectors del nucli urbà de Salitja apareix marcada en vermell. Es pot veure 
clarament com cap LIC es veu afectat pel present projecte. 

De la mateixa manera, la figura 19.3 mostra també un extracte del mapa dels espais de la 
Xarxa Natura 2000. Aquest cop però, surten senyalitzades en groc les Zones d’Especial 
Protecció per a les Aus. La zona de projecte, en vermell, tampoc afecta cap d’aquestes 
zones protegides. 

 

 

Figura 19.2: Espais de la Xarxa Natura 2000 (LIC) als voltants de la zona del projecte, senyalitzada en vermell 

(Font: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat) 
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Figura 19.3: Espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEPA) als voltants de la zona del projecte, senyalitzada en 

vermell (Font: Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat) 
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I. Introducció 

La construcció d’una estació depuradora d’aigües residuals al nucli de Salitja sorgeix de la 
necessitat de solucionar el sistema de sanejament d’aquesta població, ja que a l’actualitat les 
aigües residuals són abocades directament a la riera de Riudevila sense cap tipus de 
tractament previ.  

No obstant, degut al seu funcionament, la superfície que ocupa i el producte que tracta, la 
construcció d’una estació depuradora altera amb major o menor grau el medi que l’acull i 
pot a més generar cert rebuig per part de les persones que viuen o treballen a prop. 

Les obres civils sempre afecten a l’entorn en menor o major mesura. Tota obra comporta 
un benefici a la societat però, automàticament, comporta també una sèrie d’inconvenients 
que cal quantificar i afinar. Encara que la implantació d’una EDAR és, per ella mateixa, un 
fet positiu, les característiques de la planta, la seva ubicació, la línia de tractament, els 
residus generats, etc., poden incidir desfavorablement sobre el medi on s’instal·larà.  

En aquest annex s’intenta avaluar aquests inconvenients i les seves repercussions sobre la 
societat i el medi natural, és a dir, sobre la població i l’entorn. Per altra banda, s’estudiaran 
mesures correctores per minimitzar o corregir aquests impactes produïts tant durant la 
construcció com l’explotació de la planta de tractament.  

 

II. Marc legal 

El present annex s’adapta al que determina el Reial Decret Legislatiu 1/2008, del 11 de 
gener, en el que s’aprova el text refós de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 
projectes. Aquesta llei defineix en els seus annexes I i II els projectes que requereixen ser 
sotmesos al procediment de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

Segons aquesta normativa, el present projecte, per les seves característiques, no requereix 
procediment d’avaluació d’impacte ambiental, ja que les obres d’aquest projecte no estan 
incloses a cap dels annexos de la citada legislació. Així, aquest projecte no està inclòs en 
l’annex I, Grup 7, apartat “d” de la llei 6/2001 d’Avaluació d’Impacte Ambiental, al tractar-
se d’una estació depuradora dissenyada per a un número d’habitants equivalents inferior a 
150.000.  Aquesta obra tampoc queda inclosa en l’annex II de la citada llei, al no tractar-se 
d’una planta de tractament d’aigües residuals amb capacitat superior a 10.000 habitants 
equivalents. Per tant, no es planteja tampoc que aquest projecte es sotmeti a una avaluació 
d’impacte ambiental quan l’organisme ambiental competent ho consideri adient. 

Per altra banda, també s’ha de considerar el Decret 328/1992, del 14 de desembre, pel qual 
s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Naturals de Catalunya (PEIN). Aquest decret defineix en 
l’annex II les obres, instal·lacions o activitats que hauran de ser sotmeses al procediment de 
avaluació de impacte ambiental quan es vulguin desenvolupar en espais compresos al 



Annex 20. Impacte Ambiental 

2 

PEIN. No obstant, el projecte objecte d’estudi es troba fora de l’àmbit territorial del Pla 
d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i tampoc forma part dels espais proposats com a part de 
la Xarxa Natura 2000. 

El present projecte d’estació depuradora al nucli de Salitja no es troba dins d’un espai 
protegit ni està recollit en cap dels dos annexos de la llei Reial Decret Legislatiu 1/2008 
mencionats anteriorment, i doncs no és necessari que es sotmeti a una Avaluació d’Impacte 
Ambiental. No obstant, es realitza el present estudi d’impacte ambiental de cara a 
assenyalar els principals aspectes mediambientals de la zona. 

 

III. Impacte ambiental sobre el medi físic 

En aquest primer apartat es porta a terme la valoració del impacte ambiental sobre el medi 
físic degut al projecte de l’EDAR i dels col·lectors en el nucli de Salitja (Vilobí d’Onyar). 

1) Impacte sobre el clima 

Les instal·lacions proposades en el projecte tindran una superfície total de làmina d’aigua 
propera als 2400 m2. Aquesta és una superfície petita d’aigua, amb la qual cosa no s’afectarà 
a la dinàmica climàtica de la zona. 

Ara bé, si que cap esperar en les àrees pròximes un augment de la humitat relativa de l’aire 
a causa del augment de l’evaporació. No obstant això, no es preveu que aquest augment 
sigui significatiu ja que la superfície d’evaporació no és gran. A més a més, les zones 
properes a les que afectaria l’augment d’humitat no estan habitades i l’edificació més 
propera es tracta d’una granja amb magatzem de maquinària agrícola. 

2) Impacte sobre l’ús 

El terreny on es proposa la implantació de la planta depuradora es destina actualment al 
cultiu. Per tant, la construcció de l’estació suposarà una pèrdua d’espai agrícola tant durant 
la fase de construcció com durant la d’explotació, provocant un impacte negatiu sobre 
l’activitat agrícola actual. 

Pel que fa al camí d’accés ja existent, aquest només s’afectarà temporalment. Tot i així, 
donat que es tracta d’un camí amb poca servitud, no suposarà un impacte rellevant. 

3) Impacte sobre el sòl 

Un dels principals impactes sobre el sòl està causat per l’explanació i les excavacions del 
terreny que s’han de dur a terme. No obstant, el moviment de terres necessari no ha 
representat una magnitud elevada ja que s’ha intentat limitar aprofitant al màxim el relleu 
natural i reduint així, al mínim, aquests tipus de treballs. És per aquest motiu per exemple 
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que s’ha escollit el mínim pendent admissible pel aiguamolls, un pendent de només 1 %. 
Un altre impacte directament relacionat amb el moviment de terres serà el transport de part 
del material excavat fins a un abocador i el posterior abocament a aquest. Per altra banda, la 
supressió del cultiu existent podria arribar a influenciar molt lleugerament en 
l’erosionabilitat i la inestabilitat de la parcel·la. 

L’execució de les obres es farà amb un grau de control suficient que asseguri que no hi 
haurà filtracions d’aigua residual durant l’explotació de l’estació. La impermeabilització dels 
llits s’ha previst realitzar mitjançant geotèxtils i làmines d’alta densitat de polietilè. A més, 
durant aquesta fase constructiva pot haver una contaminació del sòl deguda a l’abocament 
d’olis i lubricants procedents de la maquinària emprada.  

La cobertura vegetal es retirarà del terreny ocupat per les obres però serà molt possible 
reutilitzar aquest material tant a les futures zones enjardinades i els talussos de l’estació 
depuradora com a les explotacions agràries de la zona. 

Els fangs generats per les dues fosses sèptiques, després de comprovar que compleixen les 
característiques adequades, es podrien utilitzar com a abonaments als cultius pròxims i a les 
zones enjardinades de l’estació. Això suposaria un impacte positiu ja que disminuiria la 
necessitat d’importar els abonaments i s’aconseguiria un reciclatge del fang generat. En cas 
de no complir aquestes característiques, es portarien com previst a l’abocador per a la seva 
disposició final. 

• Mesures correctores 

Malgrat que és difícil actuar sobre el volum de terres a excavar, doncs això afectaria al propi 
dimensionament de la planta, s’ha d’intentar reduir al mínim. A més, es recomanable que 
durant la fase de construcció s’organitzin els moviments de la maquinària amb l’objectiu de 
minimitzar l’ocupació del terreny destinat a les obres i reduir la possible erosió. 

Com s’ha comentat, la cobertura vegetal serà retirada i reutilitzada, en funció del seu valor, 
en cultius o a les enjardinades de la planta de tractament. Finalment, es disposarà de 
diferents contenidors per a la recollida dels olis i lubricants utilitzats per la maquinària 
durant l’execució de les obres. 

4) Impacte sobre la hidrología de la zona 

Actualment, l’aigua residual del nucli de Salitja s’aboca directament a la riera de Riudevila, el 
cabal de la qual desemboca al riu Onyar. Aquest abocament incontrolat de les aigües brutes 
del nucli pot comportar la contaminació, per matèria orgànica i bacteriològica, del riu i de 
l’aqüífer subterrani, a més dels terrenys agraris propers al punt d’abocament. 

Amb el funcionament de la planta depuradora, aquestes aigües seran conduïdes fins a 
l’estació i, un cop depurades, seran abocades a la riera de Riudevila (o reutilitzades pel 
conreu). D’aquesta forma es millorarà la qualitat de l’entorn hídric de la zona. 
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IV. Impacte ambiental sobre el medi biòtic 

En aquest segon apartat es porta a terme la valoració del impacte ambiental sobre el medi 
biòtic, és a dir sobre la flora i la fauna de l’entorn, degut al projecte de l’EDAR i dels 
col·lectors en el nucli de Salitja. També s’analitzaran els aspectes positius que suposa pel 
medi la instal·lació d’aquesta estació depuradora. 

1) Impacte sobre la flora 

La vegetació de la zona propera a la planta no sofreix variacions importants. S’eliminarà la 
vegetació present en el terreny sobre el qual es construirà la nova EDAR.  

Durant la fase de construcció, els cultius veïns es poden veure afectats per la circulació de 
maquinària que en alguns casos pot sobrepassar les àrees i rutes de transport que es fixin, i 
també per la generació de grans quantitats de pols. Durant la fase d’explotació, no s’esperen 
problemes originats pel funcionament de les instal·lacions. 

La vegetació que s’estableix de forma natural en els aiguamolls de flux superficial és 
abundant, sent possible l’existència de llentilles d’aigua (Lemna spp. – Herbes flotants). Les 
altres plantes que es poden trobar són: canyís (Phragmites communis), joncs (Scirpus spp.), 
vogues (Typha spp.) i diverses espècies de gramínies de petita grandària. 

• Mesures correctores 

Durant la fase de construcció s’ha d’evitar al màxim la generació de pols ja que gran part 
d’aquesta sedimentarà sobre els cultius que hi ha pròxims a la parcel·la de l’estació 
depuradora. 

Es recomana, un cop finalitzada la fase de construcció, portar a terme una repoblació de les 
zones afectades i de l’interior de la planta incloent els talussos. Es plantaran espècies 
autòctones o bé les quals requereixi el cultiu pertinent. 

A causa de la gran velocitat de creixement i propagació de la vegetació al voltant i dins dels 
aiguamolls, és necessari mantenir un programa de gestió que inclogui: 

- Segons com evolucioni la vegetació aèria dels aiguamolls, serà necessari realitzar 
segues de manteniment cada 2 o 3 anys. 

- Programa de recol·lecció de llentilles d’aigua quan sigui necessari 

2) Impacte sobre la fauna 

La microfauna associada als aiguamolls sol estar constituïda principalment per organismes 
aquàtics: crustacis, rotífers i larves d’insectes. Aquests organismes solen estar presents en 
els aiguamolls de flux superficial. Cal destacar la presència generalitzada de les puces d’aigua 
(Daphnia sp.). La qualitat dels efluents augmenta on hi ha abundància de Daphnia, ja que 
s’alimenten d’algues i redueixen, d’aquesta forma, la concentració de matèria en suspensió. 
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La fauna superior associada als sistemes naturals sol ser abundant i variada. S’ha comprovat 
que la presència de vegetació en els aiguamolls de flux subsuperficial serveix de protecció 
per a petits rosegadors, conills, gats i aus.  

En general, aquestes plantes de depuració naturals atrauen a la fauna de la zona, de manera 
que aquestes instal·lacions s’han convertit en molts casos en petites reserves naturals en 
zones relativament alterades. No són pocs els casos en els quals les EDAR tenen un paper 
molt important enriquint l’hàbitat que els envolta. Aquest tipus d’impacte és positiu, 
agradable per a la població i sinònim del bon funcionament de la planta. 

Per altra banda, en algunes plantes d’aiguamolls es produeix una proliferació d’insectes, 
especialment mosquits, a causa del microhàbitat de temperatura i humitat que generen 
aquest tipus de sistemes. El desenvolupament d’aquests insectes suposa un desequilibri pel 
medi natural i un impacte negatiu per la població. 

Malgrat que no és un problema comú en la gran part de les estacions depuradores 
d’aiguamolls, es pot donar, especialment a la primavera i a l’estiu, si s’han deixat créixer les 
plantes aquàtiques. És possible reduir la magnitud d’aquest impacte fent uns talussos 
inclinats que no afavoreixin la posta d’ous i el desenvolupament de les larves de mosquit. 

• Mesures correctores 

En els aiguamolls de fluix subsuperficial, la proliferació de mosquits no hauria de 
representar un problema greu, sempre que el sistema funcioni correctament, és a dir, la 
làmina d’aigua circuli sota la superfície de grava, impedint així l’accés dels mosquits a 
aquesta. És important evitar que caiguin plantes o branques en els aiguamolls ja que poden 
servir com a suport pel desenvolupament d’insectes. 

Una bona solució i sense impacte sobre la qualitat de l’efluent pot ser la instal·lació de nius, 
per les aus autòctones que s’alimenten d’insectes. Aquests nius es poden instal·lar tant en 
els arbres propers a la parcel·la de l’estació depuradora com en els propis de la instal·lació. 

És preferible sempre evitar l’ús de insecticides. Si la presència d’insectes persisteix i es 
decideix emprar insecticides per al seu control, s’ha de procurar que aquest no contamini 
l’aigua. Es poden utilitzar insecticides biològics com determinades bactèries que ataquen les 
larves del mosquit. 

3) Aprofitament ambiental 

La implantació de sistemes de depuració naturals per al tractament d’aigües residuals en 
zones de ribera constitueix la creació de biotips molt semblants als presents en les ribes dels 
rius, amb el que en certs casos, com en el d’aquest projecte, el que s’està aconseguint és 
reconvertir un espai agrícola en un espai destinat al medi ambient. 

Els animals que més es relacionen amb aquests tipus d’ecosistemes són les aus aquàtiques. 
Un possible aprofitament de les instal·lacions del sistema d’aiguamolls és l’aportació d’un 
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hàbitat per a aus. En alguns sistemes de llacunes i aiguamolls, han aparegut aus migratòries 
per a fer una desocupada en el seu viatge, la qual cosa implica un impacte visual positiu. 

L’aigua efluent de la planta depuradora s’abocarà a la riera de Riudevila, el que millorarà 
també la qualitat ecològica de la zona, aportant una major quantitat de recursos hídrics del 
que es fa a l’actualitat. 

 

V. Impacte ambiental sobre l’ésser humà 

En aquest tercer i últim apartat es porta a terme la valoració del impacte ambiental sobre 
l’ésser humà en relació a la qualitat de l’aire i els nivells sonors, tant durant l’etapa de 
construcció com durant l’etapa d’explotació de la instal·lació. 

1) Emissió d’olors desagradables 

En principi aquest no hauria de ser un problema important en la planta depuradora en 
projecte, ja que si l’aiguamoll construït de flux subsuperficial funciona correctament, no ha 
d’emetre olors desagradables. De totes maneres, és convenient valorar les possibilitats que 
aquestes olors apareguin i s’han d’estudiar els mètodes d’eliminació. 

En els aiguamolls, les olors desagradables poden aparèixer per les següents raons: 

- Sobrecàrrega 
- Zones mortes als llits 
- Manca de coordinació per a mantenir un pla de neteja dels llits, dels canals 

d’entrada i de la resta d’elements 
- Desconeixement dels processos de depuració per part dels operaris o falta de 

suport tècnic als explotadors de l’EDAR 
 

• Mesures correctores 

Existeixen diferents factors que poden provocar olors desagradables en aquest tipus de 
sistemes naturals, però no sembla probable l’aparició d’aquests amb un bon pla de 
manteniment. Un bon manteniment serà doncs fonamental per al funcionament adequat de 
la planta. El pretractament no acostuma a generar olors desagradables intensos. 

Les solucions a les causes de les males olors en aiguamolls i llacunes són les següents: 

- Sobrecàrrega: En primer lloc convé fer un by-pass de la planta fins que es localitzin 
els causants de la sobrecàrrega. En funció de la gravetat de la situació, les plantes 
dels aiguamolls es poden recuperar amb més o menys temps. Una possible solució 
per tal d’agilitzar el procés és renovar l’aigua emmagatzemada en els llits afectats. Si 
la sobrecàrrega és deguda a un problema en el procés de la planta depuradora, per 
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un mal dimensionament per exemple, l’única solució seria tornar a fer circular part 
de l’efluent (per tal d’aconseguir-ho caldria instal·lar bombes d’impulsió).  
 

- Zones mortes: Poden ser degudes a diferents causes. Una d’elles és un mal disseny de 
les entrades i/o sortida de l’aigua del llit, conseqüentment caldrà tornar a dissenyar-
les amb la finalitat d’evitar el problema. Si la causa es deu a l’acumulació de fangs, 
s’haurà de procedir a retirar-los. 

2) Qualitat de l’aire 

En la fase de construcció, existeix un empitjorament de la qualitat de l’aire degut 
principalment a la pols aixecada per la maquinària, a més de l’emissió dels gasos 
d’escapament de la maquinària.  

Durant l’explotació de la planta, la qualitat de l’aire en la zona no es veurà afectada per 
aquest projecte, ja que no es realitza cap activitat susceptible d’incidir, positiva o 
negativament, sobre l’atmosfera. 

Mesura correctora 

S’aconsella que, durant la fase de construcció, es facin aspersions d’aigua de forma regular 
sobre les superfícies exposades al vent i en els camins de circulació de la maquinària. 

3) Contaminació acústica 

Es produirà una modificació del nivell sonor durant la fase de construcció, deguda a la 
circulació de camions i al funcionament de la maquinària. És un problema comú en la 
majoria de les obres i que presenta difícil correcció. 

Durant la fase d’explotació, el tipus de tractament escollit, és a dir un sistema d’aiguamolls 
construïts, no presentarà problemes de generació de sorolls. 

Mesures correctores 

Per a minimitzar el nivell sonor durant la fase de construcció, s’utilitzarà maquinària 
proveïda de silenciadors, a més de procurar minimitzar el temps de treball de la mateixa. 
També es comprovarà que els tubs d’escapament i catalitzadors de la maquinària funcionin 
correctament. 

 

VI. Cost ambiental degut al mal funcionament 

Si aparegués algun problema en el funcionament de la planta, o si fos necessari buidar els 
aiguamolls per poder treballar-hi o degut a la presència d’algun contaminant tòxic, l’estació 
depuradora consta de “by-passos” previs a cada tractament que permetrien una evacuació 
de l’aigua residual directament a la riera. Tot i que això suposaria un greu impacte 
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ambiental, no representaria una situació pitjor a la que ens trobem actualment, és a dir un 
abocament continu al medi d’aigües residuals no tractades. 

Aquest és un sistema de seguretat que tota depuradora ha de presentar però que, amb una 
bona tasca de manteniment, no hauria de ser necessari utilitzar mai. 

 

VII. Integració en l’entorn físic 

Des d’un punt de vista paisatgístic, els sistemes naturals poden presentar dificultats per a 
integrar-se en el seu entorn, especialment per la gran superfície que ocupen. Ara bé, el 
disseny i la tipologia dels aiguamolls en projecte donen la possibilitat d’adaptar-se a les 
condicions topogràfiques i regionals. En alguns casos, es pot fins i tot arribar a aprofitar 
aquesta tecnologia per a millorar un entorn degradat o amb la finalitat d’evitar la seva 
degradació. 

Pel que fa a la vegetació de la planta, s’ha procurat escollir arbres i arbustos de la zona amb 
l’objectiu de no obstaculitzar l’acció del vent, que és molt beneficiosa per a la correcta 
barreja i dilució de la càrrega contaminant. S’ha vetllat també per que les zones enjardinades 
tinguin un aspecte agradable. 

La tanca exterior que delimita la parcel·la no pot ser de pedra o d’obra vista, sinó que ha 
d’ésser de malla metàl·lica, doncs així no s’obstaculitzarà l’acció del vent ni, al mateix 
temps, l’observació visual de la planta per part de les persones que circulin pel camí contigu 
a la depuradora. Aquesta tanca haurà estar sempre en bon estat, per a així reflectir una 
imatge d’ordre, neteja i un treball de manteniment ben fet. 

 

VIII. Conclusions 

La principal conclusió que es pot extreure d’aquest estudi d’impacte ambiental és que les 
afeccions en el medi ambient provocades pel present projecte són mínimes. Les principals 
alteracions produïdes, ja mencionades anteriorment, serien l’ocupació del sòl, el risc de 
proliferació d’insectes i la contaminació ambiental i acústica durant la fase constructiva.  

No obstant, les mesures correctores mencionades permeten pal·liar o fins i tot corregir 
aquests efectes negatius, deixant en primer pla els efectes positius que suposa la construcció 
d’aquesta estació depuradora: millora del medi receptor i de la qualitat de vida generada 
entorn a aquest. 
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I. Introducció 

En aquest annex s’exposa una proposta de pla de treball per a dur a terme la construcció i 

actuacions necessàries per a la realització de l’EDAR del nucli urbà de Salitja. Es defineixen 

les diferents unitats d’obra i seguidament es presenta un diagrama de barres amb les 

activitats a realitzar en funció del temps. 

D’acord amb el volum d’obra de cada unitat considerada i a partir dels rendiments per 

equips de les mateixes i del nombre d’equips, s’arriba a un nombre aproximat de setmanes 

necessàries per a l’execució de cada unitat d’obra. 

 

II. Descripció de les activitats d’obra 

1) Replanteig, anivellació i comprovació de les dades 

La primera activitat que haurà de realitzar el Contractista serà replantejar les obres, anivellar 

el terreny i comprovar que les dades del projecte són reals. No es començarà cap altra 

activitat fins que aquesta no estigui totalment finalitzada i es signi l’Acta de Replanteig. 

2) Moviment de terres i perfilat de talussos 

Pel que fa al moviment de terres s’inclouen l’esbrossada, l’anivellació, els terraplens i la 

compactació del terreny on s’ubicarà l’estació depuradora d’aigües residuals; a més del 

transport a l’abocador del material sobrant.  

Aquesta activitat inclou també la col·locació de tota la senyalització projectada en el Pla de 

Seguretat i Salut, les obres necessàries per a l’adequació del camí d’accés a l’obra, que 

s’inicien un cop s’hagi rebut la maquinària, així com la instal·lació de la caseta d’obra i la 

resta de serveis destinats a ser utilitzats pels treballadors. 

3) Excavació de la rasa i col·locació dels col·lectors 

Aquesta activitat recull l’excavació de les rases a realitzar per a la col·locació dels col·lectors 

d’arribada (encarregats de conduir les aigües residuals de la totalitat del nucli urbà des de 

l’actual punt d’abocament fins a la depuradora) i de sortida de l’efluent de la depuradora, a 

més de la col·locació dels mateixos. Lògicament, inclou també l’excavació dels pous i la 

fabricació dels pous de registre. 

4) Construcció de les fosses sèptiques 

Aquesta activitat agrupa tant la perforació de l’espai ocupat per les fosses sèptiques com la 

seva construcció. 
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5) Pretractament i estació de bombeig 

Aquesta part recull l’excavació i la construcció del sobreeixidor d’entrada i del canal de 

desbast, així com l’excavació de l’espai ocupat per l’estació de bombeig. 

6) Caseta de control 

En aquesta activitat s’inclou la construcció de la caseta de control. 

7) Impermeabilització dels llits 

En aquesta activitat es durà a terme la impermeabilització dels diferents llits amb els 

materials indicats al projecte, incloent el segellat de les zones d’unió. 

8) Construcció de les arquetes 

Aquesta activitat inclou la construcció de les diverses arquetes que deu disposar la 

depuradora, útils per a rebre i distribuir l’aigua residual adequadament. 

9) Col·locació de les conduccions 

Es procedirà a la col·locació de les canonades que formen part de l’estació depuradora 

d’aigües residuals projectada, que connecten els diversos elements de la mateixa, però 

també a la d’aquelles que distribueixen i recullen l’aigua en els llits. 

10)  Col·locació del substrat 

Aquesta activitat recull la col·locació del substrat (graves i sorres segons projecte) en els llits 

dels aiguamolls construïts de flux subsuperficial horitzontal, la base dels quals ha estat 

impermeabilitzada prèviament. 

10)  Tancament perimetral 

Un cop es finalitzin les obres, es procedirà a la recollida de materials i a la neteja de tota 

l’obra en general. Es col·locarà tanmateix la tanca perimetral definitiva. 

11)  Comprovació de la línia d’aigües 

Després del muntatge dels equips i de la connexió dels diferents elements, es realitzaran les 

pertinents proves de funcionament. Es comprovarà que tots els sistemes que inclouen la 

planta funcionen correctament i, si no fos així, es portarien a terme les accions oportunes 

per a la seva posada a punt. 
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12)  Urbanització i plantació de les espècies arbòries 

En aquesta part es recullen les obres d’instal·lació del drenatge superficial, la pavimentació 

de l’estació depuradora i la jardineria. 

13)  Plantació dels macròfits 

Aquesta activitat consisteix en la plantació dels macròfits en el substrat dels aiguamolls 

construïts, prenent les mesures adequades per assegurar el seu bon desenvolupament. 

14)  Engegada definitiva de l’estació depuradora 

Un cop realitzades satisfactòriament la resta d’activitats exposades es procedirà a posar en 

funcionament la planta depuradora. 

15)  Seguretat i salut 

En tota la durada de l’obra es disposarà de mesures de seguretat i salut, descrites en el Pla 

de Seguretat i Salut d’aquest projecte, associades a cada activitat de treball que es realitzi 

durant el període d’execució de l’obra. 

 

III. Termini d’execució de les obres 

Per a dur a terme la construcció de l’estació depuradora d’aigües residuals projectada s’ha 

realitzat un programa de treball, que s’ha desenvolupat tenint en compte la forma en la qual 

s’executaran les obres. 

S’estableix un termini d’execució total de les obres de sis mesos, tal com es pot veure al 

programa de treballs que s’adjunta a l’apartat següent. El Contractista haurà de preveure els 

recursos necessaris de manera que es puguin acabar els treballs dins del termini fixat per 

l’execució de les obres. 

 

IV. Programa de treball 

El programa de treball associat a aquesta obra s’ha realitzat a través d’un diagrama de barres 

de les activitats en funció del temps, basat en les durades de les activitats i les seves 

relacions de precedència. 
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Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels 

rendiments dels equips constructius, dintre de la flexibilitat que ha de tenir tota planificació 

de treballs. 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

 

  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Replanteig 

                                                    

COL·LECTOR 

                                                    

Esbrossada i neteja del terreny 
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I. Antecedents 

Pel Real Decret 1627/1997 del 24 d’octubre, s’implanta l’obligació de l’Estudi de Seguretat 
i Salut en el treball en els Projectes d’edificació i Obres Públiques. Aquest estudi estableix, 
durant la construcció d’aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos 
d’accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, 
conservació, entreteniment i manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i 
benestar dels treballadors. 

Servirà per donar unes directrius a l’Empresa constructora per portar cap a obligacions en 
el camp de la prevenció de riscos professionals, facilitant el desenvolupament, sota el 
control de la Direcció Facultativa. 

D’acord amb l’objectiu indicat, es contemplaran els següents apartats dins d’aquest Estudi 
de Seguretat i Salut: 

- Proteccions individuals per el personal de l’obra 
- Proteccions col·lectives, senyalització i abalisament dels diferents treballs 
- Proteccions d’instal·lacions elèctriques i contra incendis 
- Instal·lacions de Salut i benestar del personal 
- Medicina preventiva i primers auxilis 
- Reunions del comitè per la seguretat 

 

II. Objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut 

Aquest Estudi de Seguretat i Salut correspon al "Projecte de Col·lectors i Estació 
Depuradora d’Aigües Residuals de Salitja (Vilobí d’Onyar)”. Estableix, durant l’execució 
d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i malalties 
professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballs. 

Els objectius d’aquest treball són els següents: 

- Conèixer el projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la realització 
tècnica de l’obra. 

- Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
- Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la 

realització dels treballs. 
- Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció col·lectiva i 

equips de protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 
- Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla 

de Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de construcció. 
- Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
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- Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
- Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 
- Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que 

treballin en l’obra. 
- Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els treballs de reparació, conservació i manteniment. 
 

III. Característiques de les obres 

1) Situació de l’obra 

La situació de l’obra del present projecte és en el terme municipal de Vilobí d’Onyar, en el 
nucli de població de Salitja, situat al nord-est del municipi. 

2) Descripció de les obres 

L’obra es troba dins del terme municipal de Vilobí d’Onyar i consisteix en la execució d’una 
EDAR formada per un sobreeixidor, un pretractament que inclou una reixa de desbast de 
gruixuts i un desarenador, un pou de bombeig, dues fosses sèptiques en paral·lel i finalment 
dos aiguamolls de flux subsuperficial horitzontal. A més a més, es construeix un col·lector 
que condueix les aigües residuals de Salitja des del punt actual d’abocament fins al 
sobreeixidor de l’estació depuradora. 

Finalment, també s’ha de tenir en compte que cal portar fins a la planta subministrament 
elèctric i aigua potable. 

3) Pressupost de les obres 

El Pressupost d’Execució Material del present projecte ascendeix a la quantitat de TRES-
CENTS CINQUANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-CINC EUROS 
AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS (355.485,79 €). 

4) Termini d’execució 

Per a l'execució de l'obra i la posada a punt de les instal·lacions s'ha establert un termini de 
sis mesos. 

5) Personal previst 

Es preveu un nombre màxim de 10 persones, encara que segons el període en que es trobi 
l’execució de l’obra poden ser menys. 
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6) Serveis afectats 

Les interferències amb conduccions de tota índole poden ser causa d'accidents, per això es 
considera molt important detectar la seva existència i localització exacta en plans i sobre el 
terreny en el que anem a construir. Degut a això, l'adjudicatari de l'obra, abans del inici dels 
treballs, haurà de sol·licitar davant de les empreses i organismes corresponents plans de 
situació de totes les possibles instal·lacions que puguin estar en la zona afectada per les 
obres, per tal de poder detectar i avaluar clarament els diversos perills i riscos. No obstant, 
cal remarcar que a la zona d'ubicació de la EDAR no hi ha serveis que puguin veure's 
afectats ja que es tracta d'una zona agrícola. 

7) Centres assistencials pròxims 

Els centres de salut més propers són: 

- Dispensari municipal (CAP) de Vilobí d’Onyar 

Ubicació: Carrer Cal Ferrer Pagès s/n, Vilobí d’Onyar 
Telèfon: 972 47 37 43 
Distància a obra: 3,3 km 
 

- Parc Hospitalari Martí i Julià (Salt) 

Ubicació: Carrer del Doctor Castany s/n, Salt 
Telèfon: 972 18 25 00 
Distància a obra: 12,1 km 
 

- Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta (Girona) 

Ubicació: Avinguda de França s/n, Girona 
Telèfon: 972 94 02 00 
Distància a obra: 16,4 km 

 

IV. Implantació i mesures prèvies al inici de l’obra 

1) Mesures generals i planificació 

Es tracta aquí d'estudiar les possibles situacions d'emergència i les mesures en matèria de 
primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors. S'atendran les previsions 
fixades en l'Estudi de Seguretat i Salut i es designarà per a això al personal encarregat de 
posar en pràctica aquestes mesures. 

És fonamental que el personal encarregat de posar en marxa aquestes mesures tingui la 
formació convenient, sigui prou nombrós i que a més disposi del material adequat, tenint 
en compte les característiques de l'obra, així com la seva mida i els riscos específics 
d'aquesta. 
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a) Mesures d’emergència 

 

Un cop es dispara l'alarma i és escoltada, el personal tècnic es desplaça per a verificar 
aquesta alarma i fer una valoració del tipus d'emergència. 

- Conat d’emergència: Quan l'accident pot ser controlat i dominat de forma ràpida i fàcil 
pel propi personal gràcies als mitjans tècnics de què es disposen. 

- Emergència parcial: En el cas que sigui necessària l'actuació d'equips especialitzats de 
l'exterior de l'obra i l'evacuació si més no parcial de l'obra. 

- Emergència total: L’evacuació es fa necessària totalment no només en l'obra, sinó 
també en la zona on aquesta està ubicada. 

En tots els casos, el tècnic després d'avaluar l'emergència actuarà en conseqüència posant 
en marxa el personal especialitzat i format per a tal fi.  

En cas que sigui necessari, tots els llocs de treball han de poder ser evacuats ràpidament i 
en les condicions de màxima seguretat per als treballadors. Les vies i sortides no han d'estar 
obstruïdes per obstacles de cap tipus, de manera que puguin ser utilitzades sense problemes 
en qualsevol moment. A més, s’hauran de senyalitzar d’acord amb la normativa vigent. 
Aquesta senyalització ha de ser duradora i s'ha de fixar en llocs adequats i perfectament 
visibles. 
 

b) Distribució de les responsabilitats 

 

• Nomenament del assenyalador 
 

És necessari el nomenament d'un coordinador de maniobres ja que existeixen riscos de 
col·lisió fortuïta. La fi d'aquest nomenament serà el d'evitar accidents derivats d'aquest risc, 
la missió del coordinador de maniobres serà la de donar ordres i directrius adequades 
perquè no hi hagi risc per als treballadors en la realització d'aquestes maniobres. 

El coordinador de Seguretat seguirà les normes del Pla de Seguretat i Salut que es trobarà a 
la seva disposició en tot moment a l'obra. 

• Nomenament del delegat de prevenció 
 

El dret dels treballadors a la paralització de la seva activitat, reconegut per la legislació 
vigent, s'aplicarà als que estiguin encarregats de les mesures d'emergència. 

• Constitució del Comitè de Prevenció 
 

No és previsible la constitució d'aquest comitè en l'obra que ens ocupa, atès que el nombre 
de treballadors no sobrepassarà els cinquanta. 

El Comitè legal de Seguretat i Salut s’haurà de constituir de forma obligatòria en tota 
aquella obra que tingui 50 o més treballadors. Es compondrà de representants dels 
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treballadors i de l'empresari en el mateix nombre. La seva organització, funcions, 
competències i facultats seran les determinades legalment. 

Com que és un excel·lent auxiliar per a la posada en obra del Pla de Seguretat i Salut, al 
Comitè de Seguretat i Salut se li prestarà la màxima atenció, per la qual cosa s'extremaran 
les mesures per aconseguir una bona qualitat i formació en Seguretat i Salut dels 
components d'aquest comitè i evitar que, per circumstàncies conjunturals, sigui un òrgan 
inoperant. 

• Control i distribució del Pla de Seguretat i Salut 
 

En l'acte de signatura de contracte privat entre els subcontractistes i la constructora, es 
procedirà al lliurament d'un exemplar del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador 
de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra. 

Tots aquells canvis proposats pel subcontractista al que estigui descrit en el present Pla de 
Seguretat i Salut podran incorporar-se a aquest una vegada s'hagin sotmès a l'aprovació del 
Coordinador de Seguretat i Salut de l'obra, i amb això es podran incorporar al procés de 
treball en l'obra. 

2) Mesures de prevenció i extinció d’incendis 
 

a) Extintors portàtils 

 

Es prohibirà l'ús d'extintors amb escuma química, soda àcida o aigua en incendis que 
afecten instal·lacions elèctriques amb tensió. 

En la proximitat dels llocs de treball amb més risc d'incendi i col·locats en lloc visible i de 
fàcil accés, es disposaran extintors portàtils o mòbils sobre rodes física o química, barreja 
de tots dos o pols seca, anhídrid carbònic o aigua, segons convingui a la possible causa 
determinant del foc a extingir. Es realitzarà la revisió dels extintors de forma periòdica, 
segons indiquin els propis fabricants. Es procedirà a la càrrega d'aquests immediatament 
després del seu ús. Tant la revisió com la càrrega, es realitzarà per empreses autoritzades. 

Si es fan servir extintors de diferents tipus serien retolats amb cartells indicadors tant del 
lloc com del tipus d'incendi en els quals s’han d'emprar. 
 

b) Prohibicions 
 

Es prohibirà expressament fumar o introduir encenedors, llumins o estris d'ignició en totes 
les dependències i llocs de treball amb alt risc d'incendi. Aquesta prohibició es senyalitzarà 
de forma visible tant en les entrades com en els espais lliures d'aquestes dependències o 
llocs. 
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Es prohibirà d'igual manera al personal la introducció o ocupació d'útils de treball no 
autoritzats per l'empresa i que puguin ocasionar espurnes per contacte o proximitat a 
substància inflamables. 
 

c) Altres 

 

Es preveuran i seguiran les normes de les companyies subministradores davant possibles 
casos de fuites de gas, trencaments de canalitzacions d'aigua, inundacions, esfondraments i 
enfonsaments. 

3) Primers auxilis i instal·lacions sanitàries 
 

a) Prestacions de caràcter general 
 

S'assegurarà en tot moment, durant el transcurs de l'obra, la prestació a tots els treballadors 
que concorrin en la mateixa dels serveis assistencials sanitaris en matèria de primers auxilis, 
d'urgències, d'assistència mèdico-preventiva, i de conservació i millora de la salut laboral 
dels treballadors. 

Els serveis mèdics, preventius i assistencials reuniran les característiques establertes per les 
disposicions vigents sobre la matèria. Hauran de quedar precisats els serveis a disposar per 
a l'obra, especificant totes les dades necessàries per a la seva localització i identificació 
immediata per part de qualsevol treballador. 
 

b) Accidents 
 

D'acord amb les disposicions vigents, s'han de registrar documentalment en cas de ser 
requerit pel responsable del seguiment i control de la Seguretat i la Salut en l'obra en 
compliment de les seves obligacions. 

En cas d'accident, s’hauran de cursar els parts corresponents segons les disposicions 
vigents, i l'empresari ha de facilitar al responsable del seguiment i control de la Seguretat i la 
Salut una còpia i totes les dades i informacions complementàries recaptades pel propi 
responsable. S’haurà també d'assegurar la investigació del mateix, per precisar la seva causa 
i forma en què es va produir i proposar les mesures oportunes per evitar la seva repetició. 
 

c) Farmaciola 

 

Es disposarà d'una farmaciola amb els mitjans necessaris per efectuar les cures d'urgències 
en cas d'accident o lesió. La farmaciola haurà de situar-se en un lloc ben visible de l'obra i 
convenientment senyalitzat. Finalment, haurà d'estar protegida de l'exterior i col·locada en 
un lloc condicionat i proveït de tancament hermètic que eviti l'entrada d'aigua i humitat. 
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Es farà càrrec de la farmaciola la persona més capacitada, que haurà d'haver seguit amb 
aprofitament cursos de primers auxilis i socorrisme. Aquesta persona serà l'encarregada del 
manteniment i reposició del contingut de la farmaciola, que serà sotmesa, per a això, a una 
revisió setmanal i a la reposició del necessari, amb vista al consum i caducitat dels 
medicaments. 
 

d) Normes sobre socorrisme i primers auxilis 
 

Per dotar de l'eficàcia més gran possible a les normes que s'estableixin per a primers auxilis, 
aquestes s’hauran d'elaborar de manera que compleixin els següents requisits: simplicitat i 
exactitud tècnica, facilitat de comprensió i aplicació ràpida i fàcil, sense necessitat de 
mitjans complicats. Hauran d'estar encaminades a realitzar el rescat i/o primera cura dels 
operaris accidentats, a evitar en el possible les complicacions posteriors i a salvar la vida 
dels subjectes.  

En les normes a establir sobre primers auxilis, es recullen les maneres d'actuació i les 
conductes a seguir davant un accidentat per a casos de rescat de ferits que quedin 
empresonats, pèrdues del coneixement, asfíxia, ferides, hemorràgies, cremades, contusions i 
fractures. S'especificarà, per a cada cas concret: forma de manejar al ferit, trasllats de 
l'accidentat, posicions convenients, principis de reanimació i mètodes de respiració 
artificial, primeres cures a realitzar, fàrmacs o begudes que s’han de, o no, administrar, etc. 

Les normes i instruccions sobre primers auxilis s’hauran d'exposar en llocs accessibles i ben 
visibles de l'obra. 

4) Medicina preventiva: reconeixements mèdics 

Es vetllarà per la vigilància periòdica de l'estat de salut laboral dels treballadors, mitjançant 
els reconeixements mèdics o proves exigibles d'acord amb la normativa vigent, tant pel que 
fa als que preceptivament s’hagin d'efectuar amb caràcter previ al inici de les seves activitats 
com als que s'hagin de repetir posteriorment. Els treballadors hauran de ser informats, amb 
caràcter previ al inici de les seves activitats, de la necessitat d'efectuar els controls mèdics 
obligatoris. 

5) Formació dels treballadors 

L'empresari està obligat a possibilitar que els treballadors rebin una formació teòrica i 
pràctica apropiada en matèria preventiva en el moment de la seva contractació, sigui quina 
sigui la modalitat o durada d'aquesta, així com quan es produeixin canvis en les funcions 
que s’exerceixen o bé quan s'introdueixin noves tecnologies o canvis en els equips de treball 
susceptibles de provocar riscos per a la salut del treballador. Aquesta formació s’haurà de 
repetir periòdicament. 
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El temps dedicat a la formació que l'empresari està obligat a possibilitar, com a 
conseqüència de l'apartat anterior, es durà a terme dins l'horari laboral o fora d'ell, i en 
aquest cas serà considerat com a temps de treball. 

La formació inicial del treballador s’haurà d'orientar en funció del treball que vagi a 
desenvolupar en l'obra, proporcionant-li el coneixement complet dels riscos que implica 
cada treball, de les proteccions col·lectives adoptades, de l'ús adequat de les proteccions 
individuals previstes, dels seus drets i obligacions i, en general, de les mesures de prevenció 
de qualsevol índole. 
 

a) Contingut de les accions de formació 
 

Per operaris, el contingut de les sessions de formació s'ha de seleccionar fonamentalment 
en funció dels riscos específics de l'obra i estarà integrat principalment, entre altres, pels 
següents temes: 

- Riscos específics de l'obra i mesures de prevenció previstes en el Pla de Seguretat i 
Salut 

- Causes i conseqüències dels accidents 
- Normes de Seguretat i Salut (Senyalització, circulació, manipulació de càrregues, ... ) 
- Senyalitzacions i sectors d'alt risc 
- Socorrisme i primers auxilis 
- Actitud davant el risc i formes d'actuar en cas d'accident  
- Salut laboral 
- Obligacions i drets 

 

 
b) Organització de l’acció formativa 

 

Les sessions de formació seran impartides per personal suficientment acreditat i capacitat 
en la docència de Seguretat i Salut. Es compta per a això amb el servei de prevenció, mútua, 
organismes oficials especialitzats, delegats de prevenció i servei mèdic que, per la seva 
vinculació i coneixements de l'obra en matèria específica de seguretat i salut, siguin els més 
aconsellables en cada cas. 

S'utilitzaran els mitjans didàctics més apropiats, com ara: transparències, diapositives, 
vídeos, etc. 
 

c) Instruccions generals i específiques 

 

Independentment de les accions de formació que s’hagin de celebrar abans que el 
treballador comenci a exercir qualsevol tasca o lloc de treball en l'obra o es canviï de lloc o 
es produeixin variacions dels mètodes de treball inicialment previstos, li hauran de facilitar 
instruccions relacionades amb: 
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- Els riscos inherents al treball, especialment quan no es tracti de la seva ocupació 
habitual 

- Les instruccions relatives als riscos generals de l'obra que el puguin afectar 
- Les instruccions referides a les mesures preventives que s'hagin d'observar 
- El maneig i ús de les proteccions individuals 

 

Es prestarà especial dedicació a les instruccions referides a aquells treballadors que hagin 
d'estar exposats a riscos de caiguda d'altura, atrapaments o electrocució. 

L'empresari obligarà a que els treballadors de les empreses subcontractades que 
intervinguin en l'obra hagin rebut les instruccions pertinents en el sentit anteriorment 
indicat. 
 

d) Informació i divulgació 
 

S'han d'informar als treballadors de les dades relatives al seu estat de salut en relació amb 
els riscos als quals es puguin exposar. Així mateix, s’haurà de proporcionar informació als 
treballadors, per part de l'empresari o els seus representants en l'obra, sobre: 

- Obligacions i drets de l'empresari i dels treballadors 
- Funcions i facultats dels Comitès de Seguretat i Salut i delegats de prevenció 
- Serveis mèdics i d'assistència sanitària amb indicació del nom i ubicació del centre 

assistencial al que acudir en cas d'accident 
- Organigrama funcional del personal de seguretat de l'empresa 
- Dades sobre el seguiment de la sinistralitat i sobre les actuacions preventives que es 

duen a terme en l'obra per l'empresa 
- Estudis, investigacions i estadístiques sobre la salut dels treballadors 

 

Tota la informació referida es proporcionarà per escrit als treballadors o, si no, es col·locarà 
en llocs visibles accessibles als mateixos com la oficina i els vestidors de l'obra, rètols o 
cartells anunciadors amb missatges preventius de sensibilització i motivació col·lectiva. 
S’haurà d’exposar també els que li siguin proporcionats pels organismes i institucions 
competents en la matèria, sobre campanyes de divulgació. En aquest cas, haurà de donar-se 
coneixement. 

Es disposarà sempre a l'oficina d'obra d'un exemplar del Pla de Seguretat i Salut aprovat i 
de les normes i disposicions vigents que incideixin en l'obra, per posar-los a disposició de 
totes les persones o institucions que hagin d'intervenir, reglamentàriament, en relació amb 
ells. 

Tots els responsables i comandaments intermedis de les obres, i que intervinguin en ella, 
hauran d'assistir a cursos de formació per a l'aplicació i observança de totes les normes de 
seguretat necessàries en cada cas. Ells seran els encarregats de donar a la resta dels 
treballadors les explicacions i ordres per al total compliment de les mesures preventives i de 
seguretat en cada cas. 
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Hi haurà un llistat que contingui la localització i número de telèfon dels següents serveis i 
centres més propers a l'obra: 

- Bombers 
- Ambulàncies 
- Guàrdia Civil i Policia 
- Centres hospitalaris 
- Llistat dels socorristes de l’obra, amb indicació dels seus llocs de treball 

 
e) Consideracions legals 

 

L'empresa adjudicatària estarà legalment obligada a formar en el mètode de treball segur a 
tot el personal al seu càrrec, bé sigui propi, subcontractista o treballadors autònoms, de tal 
manera que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat 
laboral, de les conductes a observar en determinades maniobres, de l'ús correcte de les 
proteccions col·lectives i dels equips de protecció individual necessaris per a la seva 
protecció. Així mateix s’exigirà el compliment d'aquesta obligació a les empreses i 
autònoms que intervinguin en aquesta obra. 

En compliment de la Llei 31/1995 de 8 de novembre de 1995, es realitzaran les següents 
activitats: 

1º) Després del reconeixement mèdic i de la signatura del contracte, formació i 
informació dels riscos laborals que té el treball de cada operari. 

2º) Explicació a cada treballador de la prevenció dissenyada en el Pla de Seguretat i 
Higiene que l'afecti directament. 

3º)  Presentació a cada treballador de la persona que controla la seguretat. 

4º)  Realització d'un curs formatiu general per a tots els treballadors. 
 

6) Instal·lacions d’higiene i benestar 
 

a) Vestidors i lavabos 

 

S'entenen com a tal els vàters i el vestuari que es resoldran utilitzant casetes prefabricades 
en règim de lloguer, construïdes en doble xapa amb capa aïllant entre mitjanes, amb portes 
de pas i fusteries de finestra amb vidre, il·luminació elèctrica i calefacció. La superfície del 
vestuari ha de ser almenys de 2 m2 per treballador contractat. 

Els lavabos i les dutxes poden anar en l'espai destinat als vestidors o en el destinat als 
lavabos. Aquests recintes, els dels vestidors i els dels lavabos, han d'estar separats per evitar 
males olors al vestidor, tot i així, tots dos recintes quedaran comunicats a través de portes. 

Els vestidors i lavabos han de comptar almenys amb: 
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- 1 urinari per cada 5 homes a comptar 
- 1 inodor per cada 10 homes a contractar 
- 1 dutxa per cada 5 treballadors a contractar 
- 1 mirall de 40 x 50 cm com a mínim per cada 10 treballadors a contractar 
- Saboneres, porta-rotllos, tovallolers, etc. segons el nombre de cabines i lavabos 
- 1 lavabo per cada 6 treballadors a contractar 
- Tovalloles o assecadores automàtiques 
- Cabina per a dutxa, de 1,5 m2 i 2 m d’alçada 
- Instal·lacions d'aigua freda i calenta 
- Armari guarda-roba per cada treballador contractat 
- Nombre suficient de bancs i cadires 
- Penjadors 

 

 
b) Menjador 

 

La superfície del menjador serà la necessària per contenir les taules, cadires, bancs, pileta 
pica i l’escalfa-dinars, permetent les lògiques circulacions de persones i de béns. Les casetes 
prefabricades destinades a menjador han d'estar separades dels vestidors i lavabos; 
disposant de calefacció al hivern i ventilació directa a l'exterior, facilitada per les finestres de 
les casetes. 

La superfície mínima serà de 2 m2 per treballador contractat i el seu contingut serà: 

- 1 escalfa-dinars de 4 focs per cada 50 operaris 
- 1 aixeta amb la seva corresponent pica rentaplats per cada 10 operaris 
- Parament de menjador d’una sola utilització 
- Contenidor d’escombraries 
- Mobiliari (taules, cadires, bancs) en quantitat suficient 

 

 
c) Escombraries i neteja 

 

Es disposarà en l'obra recipients en els quals s'abocaran les escombraries, i aquestes seran 
recollides diàriament pel Servei Municipal d'Escombraries del municipi o equivalent, per 
evitar la propagació d'olors desagradables i la corresponent degradació ecològica. 

Per a les instal·lacions provisionals dels treballadors, està prevista una neteja diària i una 
desinfecció periòdica. 
 

d) Roba de treball 

 

L'empresa facilitarà gratuïtament als treballadors roba de treball que permeti una fàcil neteja 
i sigui adequada per fer front als riscos climàtics. En els treballs especials, per exemple els 
de pavimentació, que per la brutícia dels mateixos faci que es produeixi un deteriorament 
més ràpid en les peces de treball, es reposaran aquestes amb independència de la data de 
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lliurament i de la durada prevista. Quan el treball es realitzi en mitjans humits, els 
treballadors disposaran de calçat i roba impermeables. 

La permanència en els recintes de treball del personal tècnic o directiu o fins i tot de 
simples visitants, no els eximeix de l'obligatorietat de l'ús de casc protector o peces de 
calçat si el cas ho requereix. 

 

V. Identificació dels riscs dels procediments i 
equips tècnics a utilitzar en l’execució de l’obra 

A continuació, es defineixen els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar 
en l’execució de l’obra. Per a cadascuna d’aquestes unitats constructives de l'obra, s'han 
descrit els riscos més freqüents derivats de les activitats relacionades. Als riscos analitzats a 
les pàgines següents s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. 

Un cop identificats els riscos derivats de cada activitat i cada màquina o eina, es procedirà a 
l’apartat següent a un estudi de totes aquelles mesures que puguin evitar l'aparició 
d'accidents o en el cas que es produeixin, minorar-los. 

1) Moviment de terres, excavacions i terraplens 
 

a) Equips 
 

- Maquinària d’excavació 
- Maquinària de moviment de terres 
- Maquinària de compactació 
- Camions de transport 
- Compressors i martells pneumàtics 
- Eines manuals 
- Grups electrògens 

 
b) Riscs més freqüents 

 

- Caigudes de persones a diferent nivell 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Cops per la maquinària 
- Atrapaments per la maquinària 
- Atropellaments per la maquinària  
- Talls i cops per eines 
- Col·lisions 
- Bolcades 
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- Els derivats dels ambients amb pols 
- Projeccions de partícules als ulls 
- Despreniment de terres per talús inadequat, per acopi de terres en cap de talús 

sense guardar la distància mínima de seguretat, per aflorament del nivell freàtic, per 
pluges, per vibracions produïdes per les màquines, per alteracions del terreny a 
causa de variacions de temperatura 

- Interferències amb conduccions d'aigua i/o energies elèctriques soterrades i aèries. 
 

2) Estructures de formigó executades “in situ” 
 

a) Equips 
 

- Encofrats 
- Acers 
- Formigoneres 
- Bombes de formigó 
- Grues 
- Eines manuals 

 
b) Riscs més freqüents 

 

- Caigudes durant la fase d’encofrat, formigonat i desencofrat 
- Caiguda d’objectes sobre les persones 
- Cops per la maquinària 
- Atrapaments per la maquinària 
- Atropellaments per la maquinària  
- Trencament o rebentada d’encofrats 
- Talls i ferides punxants en mans i peus per maneig de la ferralla 
- Talls i cops per eines 
- Entropessades i torçades al caminar sobre les armadures 
- Caigudes i ferides per caiguda d’objectes 
- Dermatitis per contacte amb el formigó 
- Dermatitis per contacte amb el ciment 
- Sobreesforços 
- Projecció de gotes de formigó als ulls 
- Exquitxades 
- Electrocucions 

 

3) Excavació de rases i pous 
 

a) Equips 
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- Maquinària d’excavació 
- Camions de transport 
- Formigoneres 
- Grues 
- Prefabricats 
- Eines manuals 

 
b) Riscs més freqüents 

 

- Bolcada dels talls laterals d'una rasa o pou per: 
o Càrregues ocultes després del tall 
o Sobrecàrrega a la coronació, per acumulació de terres 
o Obertura prolongada 
o Talussos perillosos 
o Vibracions properes 

- Desploms de terra per sobrecàrrega de les vores de coronació dels talussos i per 
circulació propera de maquinària (vibracions) 

- Caiguda de persones a l'interior de la rasa o pou, per absència de la protecció 
col·lectiva prevista 

- Cops per la maquinària 
- Atrapaments per la maquinària 
- Atropellaments per la maquinària  
- Caiguda de la maquinària a la rasa 
- Interferències amb conduccions o serveis 
- Inundació per augment del nivell freàtic, pluja torrencial, etc 
- Sepultura 
- Talls i cops per eines 
- Els derivats dels ambients amb pols 
- Projeccions de partícules als ulls 

 

4) Drenatges, sanejament i canalitzacions 
 

a) Equips 
 

- Formigoneres 
- Tubs i canonades 
- Recobriments 
- Grues 
- Prefabricats 
- Eines manuals 
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b) Riscs més freqüents 
 

- Bolcada dels talls laterals d'una rasa o pou per: 
o Càrregues ocultes després del tall 
o Sobrecàrrega a la coronació, per acumulació de terres 
o Obertura prolongada 
o Talussos perillosos 
o Vibracions properes 

- Desploms de terra per sobrecàrrega de les vores de coronació dels talussos i per 
circulació propera de maquinària (vibracions) 

- Caiguda de persones a l'interior de la rasa o pou, per absència de la protecció 
col·lectiva prevista. 

- Caigudes de persones per qualsevol causa 
- Cops i atrapaments pels tubs. 
- Cops per la maquinària 
- Atrapaments per la maquinària 
- Atropellaments per la maquinària  
- Sobreesforços (romandre en postures forçades, sobrecàrregues) 
- Trepitjades sobre terrenys irregulars o sobre materials 
- Caiguda de la maquinària a la rasa.  
- Interferències amb conduccions o serveis.  
- Inundació per augment del nivell freàtic, pluja torrencial, etc. 
- Talls i cops per eines 
- Els derivats dels ambients amb pols 
- Projeccions de partícules als ulls 

 

5) Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari 

urbà 
 

a) Equips 
 

- Formigoneres 
- Col·locació de paviments 
- Prefabricats 
- Camions 
- Grues 
- Eines manuals 

 
b) Riscs més freqüents 

 

- Caigudes de persones al mateix nivell 
- Caiguda de persones al mateix nivell 
- Caiguda d’objectes i materials a nivells inferiors 
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- Cops per objectes o eines 
- Cops per la maquinària 
- Atrapaments per la maquinària 
- Atropellaments per la maquinària  
- Ferides punxants, causades per talls i erosions 
- Enfonsament de les superfícies de suport 
- Talls i cops per eines 
- Talls deguts a l’ús de màquines elèctriques en general: radials, serres... 
- Dermatitis per contacte amb el morter 
- Projecció de partícules als ulls 
- Petjades sobre objectes punxants 
- Electrocució 
- Els derivats dels ambients amb pols 
- Sobreesforços 

 

6) Riscs per al manteniment posterior  

Una vegada executada l’obra i posada en servei es preveu que els riscos siguin molt baixos, 
degut a què el personal que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica 
per al seu treball. En termes generals es centraran en la precaució de senyalitzar la zona a 
treballar i prendre les mesures de protecció individual adequades. 

Com a prevenció col·lectiva, durant el manteniment posterior del construït es cuidarà la 
senyalització de la zona de treball. 

Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador, ens podem remetre als medis de 
protecció individual com són els guants, vestits impermeables i màscares. És important que 
la professionalitat dels treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums de 
treball que facin reduir els sinistres de forma important. 

7) Riscs de danys a tercers 

Aquests són els derivats de: 

- La localització de l’obra, la proximitat de trànsit de vianants i rodat a la proximitat 
de l’obra. 

- La circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de 
rases i pous. 

- La possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 
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VI. Mitjans per a l’eliminació i prevenció de riscos 

1) Proteccions col·lectives a utilitzar a l’obra 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la 
construcció de l’obra, es preveu utilitzar les proteccions contingudes al llistat que ve a 
continuació. 

En excavació i moviment de terres: 

- Xarxes o robes metàl·liques de protecció per a despreniments localitzats 
- Barana de limitació i protecció 
- Cinta d’abalisament 
- Entibacions per a rases 
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària 
- Baranes 
- Senyals de tràfic 
- Senyals de seguretat 
- Detectors de corrents erràtiques 
- Marquesines o passadissos de seguretat 
- Regat de pistes 
- Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar 

 
En transport, abocament, estesa i compactació: 

- Tanques de limitació i protecció 
- Barana d’abalisament 
- Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària 
- Senyals de tràfic 
- Senyals de seguretat 
- Regat de pistes 

 
En formigons: 

- Il·luminació d’emergència 
- Passadís de seguretat 
- Barana de limitació i protecció 
- Cinta d’abalisament 
- Senyals de seguretat 
- Baranes 
- Cables de subjecció de cinturons de seguretat 

 
En riscs elèctrics: 
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- Interruptors diferencials 
- Preses de terra 
- Transformadors de seguretat 
- Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques 

 
En incendis: 

- Extintors portàtils 
 

A les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. S’hauran de 
senyalitzar les conduccions elèctriques i les de l'aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb tanques o baranes i senyalitzar 
adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les 
possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran 
d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com a màxim. 

A les proximitats de línies elèctriques, no es treballarà amb maquinària la part més sortint 
de la qual pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el 
corrent elèctric. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra 
mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres quadrats de secció mínima, 
connectada amb una pica ben humida. Si la línia té més de 25 KV, la proximitat màxima 
serà de 6 m. 

S’hauran d'inspeccionar les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mesures, independentment de 
la seva correcció si procedís. 

2) Proteccions individuals 

De l’anàlisi de riscs efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut 
resoldre amb la instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscs intrínsecs de les activitats 
individuals a realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. 

Conseqüentment, s’ha decidit utilitzar les contingudes al següent llistat: 

- Cascos: per a totes les persones que participin a l’obra, inclòs visitants 
- Peces reflectants 
- Botes de seguretat de cuir (classe III) 
- Botes impermeables a l'aigua i a la humitat 
- Botes dielèctriques 
- Guants de cuir 
- Guants de goma 
- Guants dielèctrics 
- Cinturó de seguretat de subjecció 
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- Cinturó de seguretat de caiguda 
- Armilla reflectant 
- Màscara antipols 
- Ulleres contra impactes i antipols 
- Pantalles facials 
- Protectors auditius 
- Roba de treball (granotes o bussos de cotó) 

 

3) Prevenció específica 
 

a) Atropellaments per màquines o vehicles 
 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i 
evitar riscs. En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats 
a les màquines i portàtils, prohibint la presència de personal. 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de 
personal en aquest front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin 
marxa enrere. 

A les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i 
els treballs en calçades i vorades de la mateixa. El personal que treballi en els enllaços i 
cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari. 
 

b) Col·lisions i bolcades de màquines i camions 
 

Les cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. 
Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa 
de l'Obra o Organismes autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i 
aparcaments. Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se 
topalls. 
 

c) Pols per circulació, vent, etc. 
 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 
El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 
 

d) Atrapaments 

 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells 
indicatius, prohibint quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. Pel maneig de grans peces  
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suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de seguretat. 

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de 
seguretat. Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions 
mecàniques protegides. 
 

e) Caigudes a diferent nivell 
 

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors 
d'excavacions, etc. Les excavacions es senyalitzaran amb cordó d’ abalisament. 
 

f) Caigudes al mateix nivell 

 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. Per al 
creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a 
cabines plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de 
seguretat. 
 

g) Caigudes d’objectes 
 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda 
d'objectes i pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell 
de terra. Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. En els 
treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la 
prohibició de circular o de quedar-se sota càrregues suspeses.  

Quan el personal hagi de caminar per ferralla, s’hauran d'habilitar passarel·les de fusta. De 
manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja.  
 

h) Electrocucions 

 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics.  

Els quadres elèctrics de distribució s’instal·laran amb interruptor diferencial de mitja 
sensibilitat (300 mA) i presa de terra. 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb interruptor 
diferencial d’alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de 
presa de terra. 
 

i) Projecció de partícules 
 

S’utilitzaran ulleres en els treballs següents: 
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- En els treballs de taller mecànic, pedra d’esmeril, desbarbadores, etc. 
- Per obrir regates, caixetins, etc. Amb punter i maça, martell picador o martell i 

escarpa. 
- Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 

 
j) Incendis – Explosions 

 

Les barraques d’oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, 
serveis del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 
 

k) Vibracions 
 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els 
operaris de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells 
trencadors, portaran cinturó anti-vibratori. 
 

l) Punxades i talls 

 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els 
treballs amb els encofrats de fusta i en els de ferralla. 
 

m) Interferència amb línies elèctriques, telefònica i enllumenat 
 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, 
s’utilitzaran gàlibs en ambdós costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 
 

n) Sorolls 

 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 
Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions 
acústiques. 
 

o) Ensorraments d’excavacions 
 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar 
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
Correspon al Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i 
efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direcció 
Facultativa. 
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p) Intoxicacions per fums, pintures, etc. 
 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els 
operaris utilitzaran caretes. 
 

q) Interferències amb servei d’aigua i xarxa de clavegueres 

 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants. 
Aquestes rases s’hauran de senyalitzar i protegir adequadament per a informació dels 
ciutadans, acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d’evitar tot tipus de perill. 

4) Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una 
senyalització adequada. A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la 
seva finalitat. 
 

a) Senyalització dels riscos del treball 
 

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, 
es decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els 
riscs existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari 
per a l’ús d’aquesta senyalització.  

La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix, a mode informatiu, a continuació: 

- Advertència risc elèctric 
- Banda d’advertència de perill 
- Prohibit el pas a vianants 

 

 
b) Senyalització vial 

 

Els treballs a realitzar, originen riscs importants per als treballadors de l’obra, per la 
presencia o veïnat del trànsit rodat tot i la baixa intensitat de tràfic existent. En 
conseqüència, és necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, que organitzi la circulació 
de vehicles de la forma més segura possible. El perill de condicions defineix el necessari per 
a l’ús d’aquesta senyalització. 

La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix, a mode informatiu, a continuació: 

- Con d’abalisament TB-6. 
- Piquets d’abalisament TB-7. 
- Balisa de cantó dret TB-8. 
- Balisa de cantó esquerre TB-9. 
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- Captafaros TB-10. 
- Garlanda de plàstic TB-13. 
- Llum ambre alternativament intermitent TL-3. 
- Línia de llums grogues fixades TL-7. 
- Cascada en línia de llums grogues TL-8. 
- (manual) Bandera roja TM-1. 
- Prioritat al sentit contrari TR-5 60 cm. 
- Entrada prohibida TR-101 60 cm. 
- Limitació d’amplada TR-204 60 cm. 
- Prohibit l’estacionament TR-308 60 cm. 
- Distància començament/fi de perill TS-800. 
- Triangular perill TP-15a* ‘ressalt’ 60 cm. 
- Triangular perill TP-17 ‘estretament de la calçada’ 60 cm. 
- Triangular perill TP-18 ‘obres’ 60 cm. 
- Triangular perill TP-25 ‘circulació 2 sentits’ 60 cm. 
- Triangular perill TP-30 ‘esglaó lateral’ 60 cm. 

 

5) Prevenció de riscs de danys a tercers 

Es senyalitzaran els accessos a l’obra d’acord amb la normativa vigent. Es col·locaran 
cartells que prohibeixin l’entrada de persones i vehicles aliens. Tanmateix caldrà prevenir a 
tots els operaris de l’obra, especialment als conductors de vehicles. 

 

VII. Avaluació dels riscos una vegada aplicades les 
mesures de protecció 

A continuació s'avalua "el risc d'accident"a l'obra una vegada aplicades les mesures de 
protecció tant individuals com col·lectives.  

L'avaluació es fixa amb el següent escalat de risc d'accidents: 

- Alt 
- Mig 
- Baix 
- Molt Baix 

 

Aquesta classificació és independent de la gravetat de l'accident que pot provocar. Els 
resultats es presenten a la taula 22.1 següent. 
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ACTIVITAT RISCS 

Durant la construcció 

En excavacions 

Caiguda de murs Baix 

Despreniments Molt baix 

Bolcada per accident de vehicles i màquines Baix 

Caigudes de personal al mateix o diferent nivell Baix 

Atropellament per màquines o vehicles Molt baix 

Sorolls Baix 

Vibracions Mig 

Projecció de partícules als ulls Molt baix 

Pols Baix 

Interferència amb línies d’alta tensió Mig 

En transport, abocament i compactació 

Accidents de vehicles Baix 

Atropellaments per màquines o vehicles Baix 

Caigudes de material Molt baix 

Talls i cops Mig 

Vibracions Mig 

Pols Baix 

En formigons 

Caigudes de personal al mateix i a diferent nivell Baix 

Caiguda de materials Molt baix 

Electrocucions Baix 

Dermatitis per ciment Baix 

Talls i cops Mig 

Esquitxada Alt 

Projecció de partícules als ulls Molt baix 

Ferides produïdes per objectes punxants i tallants Mig 

Atropellament per màquines o vehicles Baix 

Riscs d’incendis 

En magatzems, vehicles, encofrats de fusta, etc Mig 

En zones de cultius secs Mig 
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Durant la posada en marxa i explotació 

Riscs per interferències de treball 

Neteges i/o reparacions d’arquetes i dipòsits Mig 

Riscs per desplaçaments 

Caigudes al mateix nivell Molt baix 

Caigudes a diferent nivell Molt baix 

Caigudes a dipòsits Molt baix 

Riscs de zona 

Gasos tòxics Molt baix 

Gasos explosius Molt baix 

Atmosferes amb condensacions Molt baix 

Riscs produïts per estar en contacte amb l’aigua 

Per contacte amb aigua Mig 

Riscs produïts per agents atmosfèrics 

Per efecte mecànic del vent Mig 

Per tempesta Baix 

Per efecte de l’aigua, neu o gel Mig 

Per efecte de baixes temperatures Alt 

Per efecte de la boira Mig 

Riscs per danys a tercers 

Danys a tercers Mig 
 

Taula 22.1: Classificació del risc d’accident un cop aplicades les mesures de protecció 

 

VIII. Pressupost de seguretat i salut 

El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de ONZE MIL SET-CENTS 
DOTZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (11.712,41 €). 
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IX. Documents del present document de Seguretat 
i Salut 

 

El present document de Seguretat i Salut consta dels següents documents: 
 

DOCUMENT NÚM.1          MEMÒRIA 

DOCUMENT NÚM.2          PLÀNOLS  

DOCUMENT NÚM.3          PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES  
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I. Objectius 

El present Plec de Prescripcions Tècniques de Seguretat i Salut és un document contractual 
d’aquesta obra que té per objecte: 

• Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest 
Estudi de Seguretat i Salut. 

• Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 

• Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir 
al Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut aquelles que 
són pròpies del seu sistema de construcció per a aquesta obra. 

• Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior del 
construït. 

• Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de 
Seguretat i Salut, a la prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

• Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar, 
amb la fi de garantir el seu èxit. 

• Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció 
decidida i la seva administració. 

• Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que 
serveixi per a implantar amb èxit la prevenció dissenyada. 

Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense accidents ni 
malalties professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria de Seguretat i Salut, que 
s’han d’entendre com a transcrits a norma fonamental d’aquest document contractual. 

 

II. Disposicions legals d’aplicació 

1) Disposicions d’obligat compliment 

Són d'obligat compliment les disposicions contingudes a: 

� Estatut dels treballadors 
� Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71) 
� Pla Nacional de Salut i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71). 
� Comitès de Seguretat i Salut en el treball (Decret 432/71, 11-3-71) (B.O.E. 16-3-

71). 
� Reglament de Seguretat i Salut en la indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) 

(B.O.E. 15-6-52). 
� Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59). 
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� Ordenança de Treball de la Construcció Vidre i Ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 
5/7/8/9-9-70). 

� Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74) 
(B.O.E. 29-5-74). 

� Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
� Reglament de Línies Aèries d’Alta Tensió (O.M.28-11-68). 
� Normes per a la senyalització d’obres de carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-

60). 
� Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
� Obligatorietat de la inclusió d’un estudi de Seguretat i Salut en el treball en els 

Projectes d’edificació i obres públiques (Reial Decret 555/1.986, 21-2-86. (B.O.E. 
21-1-86). 

� Normes UNE i ISO que les disposicions anteriors fixin com d’obligat compliment. 
� Reial decret del Ministeri de la Presidència del Govern 1627/1997, de 24 d’octubre, 

(B.O.E. 25.10.97), que reglamenta les condicions necessàries per a garantir la 
seguretat i la salut en les obres de construcció. 
 

2) Normativa general 

� Decret de 29 d'abril, pel que s'autoritza la ratificació del Conveni relatiu a la 
utilització de la cerusa en la pintura, adoptat en la Conferència General de Treball 
celebrada en Gènova (1920) i Ginebra (1921). 

� Decret de 31 de gener de 1941, pel que s'aprova el Reglament de Seguretat i Salut 
en el treball. 

� Ordre de 26 d'agost de 1940, per la que es dicten normes per la il·luminació de 
centres de treball. 

� Decret de 26 de juliol de 1957, pel que es fixen els treballs prohibits a dones i 
menors. 

� Decret 1156/1960, de 2 de juny, pel que es prohibeixen els treballs de nit a menors 
de divuit anys. 

� Decret 2414/1961, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 

� Ordre de 15 de març de 1963, per la que s'aprova una instrucció que dicta normes 
complementàries per a l'aplicació del Reglament d'Activitats Molestes, Nocives i 
Perilloses. 

� Decret 3494/1964, de 5 de novembre, pel que es modifiquen determinats articles 
del reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives, i Perilloses, aprovat per 
Decret de 30 de novembre de 1961. 

� Ordre de 9 de març, pel que s'aprova la Ordenança General de Seguretat i Salut en 
el Treball. 

� Decret 424/1971, de 11 de març, pel que es regulen la constitució composició i 
funcions dels Comitès de Seguretat i Salut en el Treball. 
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� Resolució de 27 de novembre de 1971, de la Direcció General de Energia i 
Combustibles, per la que es dicten instruccions complementàries del Reglament 
sobre emmagatzematge de Gasos Liquats del Petroli (GLP) envasats. 

� Instrument de Ratificació de 31 de març de 1973 del Conveni de 23 de juny de 
1971, número 136, de la Organització Internacional del Treball, relatiu a la 
protecció contra els riscs de intoxicació pel benzè. 

� Decret 2065/1974, de 30 de maig, pel que s'aprova el text refós de la Llei General 
de la Seguretat Social. 

� Resolució de 15 de febrer de 1977, per la que s'actualitzen les instruccions 
complementàries de desenvolupament de l'Ordre de 14 de setembre de 1959, que 
regula la utilització de dissolvents i altres compostos que continguin benzè. 

� Constitució Espanyola de 27 de desembre de 1978. 
� Instrument de ratificació de 29 d'abril de 1980 de la Carta Social Europea, feta a 

Torí en 18 d'octubre de 1961. 
� Llei 8/1980, de 1 de març, de l'Estatut dels Treballadors. 
� Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball, 

jornades especials i descansos. 
� Reial Decret Llei 1/1986, de 14 de març, de mesures urgents, administratives, 

financeres, fiscals i laborals. 
� Ordre de 6 d'octubre de 1986, per la que es determinen els requisits de dades que 

han de reunir les comunicacions d'obertura dels centres de treball. 
� Codi Penal Espanyol, (després de la reforma urgent i parcial de 1983 especialment 

l'article 348 BIS-A). 
� Real decret 164/1985 de 1 d'agost, pel que s'ordenen les activitats de normalització 

i certificació. 
� Ordre del Ministeri de Indústria i Energia de 26 de novembre de 1986. Designació 

de A.E.N.O.R., com entitat reconeguda. 
� Ordre de 16 de desembre de 1987, per la que s'estableixen nous models per a la 

notificació d'accidents de treball i es donen instruccions per la seva 
complementació i tramitació. 

� Llei 8/1988, de 7 d'abril, sobre infraccions i sancions d'Ordre social. 
 

3) Normativa específica de la construcció 

� Ordre de 20 de maig de 1952, per la que s'aprova el Reglament de Seguretat del 
Treball en la Indústria de la Construcció. 

� Ordre de 28 d'agost de 1970, per la que s'aprova la Ordenança de Treball de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica. 

� Decret 3565/1972, de 23 de desembre, pel que s'estableixen les Normes 
Tecnològiques de Edificació (NTE). 
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� Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s'aproven les modificacions de determinats 
articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 
d'agost de 1970. 

� Decret de 23 de maig de 1983, pel que es modifica la classificació sistemàtica de les 
Normes Tecnològiques de la Edificació, NTE, continguda en l'annex del Decret 
3565/1972, de 23 de desembre. 

� Real Decret 555/1986, de 21 de febrer, pel que s'implanta la obligatorietat de la 
inclusió d'un Estudi, de Seguretat i Salut en el Treball en els projectes de edificació i 
obres públiques. 

� Ordre de 20 de setembre de 1986, per la que s'estableix el model de llibre de 
incidències corresponents a les obres en què sigui obligatori un Estudi de Seguretat 
i Salut en el Treball. 

� Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció de la província de Barcelona. 
Normativa sobre Maquinària 

� Ordre de 28 de juliol de 1980, per la que es modifica la Instrucció MI-BT-040 
aprovada per Ordre de 31 d'octubre de 1973 en el que es refereix a la concessió a 
Entitats del Títol de Instal·lador Autoritzat. 

� Real Decret 1495/1986, de 26 de maig, pel que s'aprova el Reglament de seguretat 
en les màquines. 

� Codi de Circulació. 
 

4) Normativa sobre homologacions 

� Ordre de 17 de maig de 1974, per la que es regula la homologació de mitjans de 
protecció personal dels treballadors. 

� Homologació de peces de protecció personal del Ministeri de Treball i Seguretat 
Social 

� Norma Tècnica Reglamentària Mt-1 Cascs de seguretat no metàl·lics. 
� Norma Tècnica Reglamentària MT-2 Protectors auditius. 
� Norma Tècnica Reglamentària MT-5 Calçat de seguretat. 
� Norma Tècnica Reglamentària MT-7 i 8 Equips de protecció personal de vies 

respiratòries. 
� Norma Tècnica Reglamentària MT-16 i 17 Ulleres de seguretat. 
� Norma Tècnica Reglamentària MT-27 Botes impermeables. 

 

5) Normativa sobre senyalització 

� Real Decret 1403/1986, de 9 de maig, pel que s'aprova la norma sobre senyalització 
de seguretat en els centres i locals de treball. 

� Ordre de 31 d'agost de 1987, sobre senyalització defensa, neteja i acabat d'obres 
fixes en vies fora de població. 
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6) Normativa sobre serveis mèdics 

� Decret 1036/1959 de 10 de juny, pel que es reorganitzen els Serveis Mèdics 
d’Empresa. 

� Ordre de 21 de novembre de 1959, per la que s'aprova el Reglament dels Serveis 
Mèdics d’Empresa. 
 

7) Normativa sobre extintors d’incendi 

� Ordre de 31 de maig de 1982, per la que s'aprova la Instrucció Tècnica 
Reglamentària MIE-AP5 sobre extintors d'incendis. 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, 
afectin a les obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Si alguna d’aquestes normes està actualitzada, serà vigent aquella que estigui actualitzada. 

 

III. Condicions dels mitjans de protecció 

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva, tindran fixat un 
període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 

Quan per les circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una 
determinada peça o equip es substituirà aquesta, independentment de la seva durada o de la 
data d’entrega. 

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un ús límit, es a dir, el màxim pel que fora 
concebut (per exemple en un accident), serà rebutjat i reposat immediatament. 

Aquelles peces que pel seu ús hagin sofert toleràncies o vagin més grosses del admès pel 
fabricant, seran substituïdes immediatament. 

L’ús d’una peça o equip de protecció no representarà un risc en sí mateix. 

1) Proteccions personals 

Tot element de protecció personal s’adaptarà a les Normes d’homologació del Ministeri de 
treball (O.M.17-5-74) (B.O.E. 29-5-74) sempre que es trobi en el mercat. 

En els casos en què no existeixi Norma d’homologació Oficial, seran de qualitat adequada a 
les seves respectives prestacions. 

A continuació es dóna un llistat dels que es creuen més necessaris: 



Annex 22. Seguretat i Salut 
 

DOCUMENT Nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

6 

• Casc de seguretat Classe N: Quan existeixi possibilitat de cop al cap, o caiguda 
d'objectes. 

• Ulleres contra pols: Per a utilitzar en ambients polsosos. 

• Protector auditiu de sustentació sobre casc: En aquells treballs en que la 
formació del soroll sigui excessiva. Es pot adaptar al casc. 

• Granota de treball: Per a tot tipus de treball. 

• Vestit impermeable: Per a dies de pluja o en zones que existeixin filtracions o 
esquitxades. 

• Guants de goma: Quan es treballen formigons, morters, guixos ï altres substàncies 
tòxiques formades per aglomerants hidràulics. 

• Extintors: Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d’incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 
 

2) Proteccions col·lectives 

L'àrea de treball s'ha de mantenir lliure d'obstacles. Les mesures de protecció de zones o 
punts perillosos seran, entre altres, les següents: 

� Barana i tanques per a protecció i limitació de zones perilloses. Aquestes tindran 
una alçada de al menys 0,90 m. i estaran construïdes amb tubs o rodons metàl·lics 
de rigidesa suficient. 

� Senyals. Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats pels 
Ministeris de Transports i d'Obres Públiques. 

� Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les 
condicions específicament senyalades en la normativa vigent i molt especialment en 
la NBE/CPI-82. 

� En el punt del treball hi haurà personal capacitat, mitjans i normes pel rescat de les 
persones. 

S'ha de tenir molt en compte la influència de les filtracions d'aigua en el transcurs de l’obra, 
en la seguretat de la mateixa i en la de tot el personal. 

� Per evitar el perill de bolcament, cap vehicle anirà sobrecarregat especialment els 
dedicats a moviment de terres i tots els que han de circular per camins precaris. 

� Per a millor control hauran de portar ben visibles plaques a on s'especifiquin la tara 
i la càrrega màxima, el pes màxim per eix i la pressió sobre el terreny de la 
maquinària que es mou sobre cadenes. 

� També s'evitarà excés de volum en la càrrega dels vehicles i el seu defectuós 
repartiment. 

� Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de fre, pel que es 
faran revisions freqüents. També hauran de portar frens servits els vehicles 
remolcats. 

Respecte a altres riscs s'adopten fonamentalment les següents mesures: 
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� La maquinària i mitjans auxiliars seran entregats en obra, revisats en els seus 
elements de protecció per l'Encarregat com a garantia del seu bon estat, donant 
compte a la Direcció Facultativa, en especial en cas de Subcontractació. 

� La maquinària subcontractada abans de ser muntada, haurà de quedar garantit el 
seu bon estat i haver rebut el correcte manteniment i conservació. 

 

IV. Serveis de prevenció 

1) Servei Tècnic de Seguretat i Salut 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament en Seguretat i Salut amb la missió de 
prevenir riscs que puguin presentar-se durant l’execució dels treballs i assessorar al Cap i al 
Director de les Obres sobre les mesures de seguretat a adoptar. Així mateix, investigar les 
causes dels accidents ocorreguts per a modificar els condicionants que els produirien i per a 
evitar la seva repetició. 

2) Servei Mèdic 

L’empresa constructora disposarà d’un Servei Mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

 

V. Vigilant de seguretat i comitè de seguretat i 
salut 

1) Vigilant de seguretat 

En compliment de ,’article 171 amb referència al 167 de l'Ordenança Laboral de la 
Construcció, Vidre i Ceràmica i l'Article 9è. de l'Ordenança General de Seguretat i Salut en 
el Treball, s’anomenarà un Vigilant de Seguretat, amb la funció de vigilar les prescripcions 
contingudes en aquest Pla de Seguretat i Salut junt a les contingudes en l'article 9è de 
l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball entre les que s’extreuen les següents: 

- Promoure l'interès i cooperació dels treballadors en ordre a la Seguretat i Salut en el 
Treball. 

- Comunicar al Cap d’Obra o a la Direcció Facultativa, les situacions de perill que 
puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, proposant les mesures que a la seva 
raó hagin d'adoptar-se. 

- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, instal·lacions, 
màquines, ferramenta, etc., i processos laborals en la empresa; comunicant al Cap 
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d'Obra la existència de riscs que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors per 
tal de que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció. 

- Prestar els primers auxilis als accidentats i procurar quan sigui necessari que rebin la 
immediata assistència sanitària que l'estat o situació dels mateixos pogués requerir. 

- Per cada empresa subcontractada, amb més de cinc treballadors, es designarà així 
mateix un Vigilant de Seguretat, que serà el representant vocal en el Comitè de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

En el moment en el que en l'obra s'arribi a un número igual o superior a vint treballadors, 
es procedirà a formar el Comitè de Seguretat de l’Obra, constituït per les persones i càrrecs 
descrits expressament en l'Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball, que 
inclourà a representants de les diverses empreses subcontractades. 

Aquest Comitè es reunirà periòdicament en funció de la perillositat dels talls i el 
desenvolupament de l'obra, però al menys de manera oficial una vegada al mes, mitjançant 
quantes reunions informals siguin convenients. 

El president del Comitè de Seguretat i Salut serà el Cap d'Obra. 

El tècnic de Seguretat i Salut de la Contracta figurarà com expert assessor en el Comitè de 
Seguretat i Salut de l'obra. 

El vigilant de Seguretat podrà ser el secretari del Comitè de Seguretat i Salut, però sempre 
estarà integrat a ell. 

Els locals exigibles al cas, seran elegits directament pels treballadors. 

Les empreses subcontractades, presents en l'obra estaran representades per un vocal, en el 
Comitè de Seguretat i Salut de l'obra, durant el seu termini d'activitat. 

Les funcions i atribucions d’aquest Comitè seran les següents: 

1) Promoure l’observació de les disposicions vigents per a la prevenció dels riscs 
professionals. 

2) Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establerts per 
als treballadors de l'obra per a conèixer les condicions relatives a l’ordre, neteja, 
ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i constatar els riscs que 
puguin afectar a la vida o salut dels treballadors i informar dels defectes i perills que 
adverteixen a la Direcció de l'Obra, a la que es proposarà, en el seu cas, l'adopció de les 
mesures preventives necessàries, i qualsevol altres que consideri oportunes. 

3) La pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme al disposat 
en les disposicions vigents. 

4) Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis en el sí de l'obra. 

5) Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents 
de treball i malalties professionals que en ella es produeixin. 
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6) Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïts en l'obra 
amb objecte d'evitar uns i altres, i en els casos greus i especials practicar les 
informacions corresponents, els resultats els donarà a conèixer el Director de l'Obra als 
representants dels treballadors i a la Delegació Provincial de Seguretat i Salut depenent 
del Ministeri de Treball. 

7) Cuidar de què tots els treballadors rebin una formació adequada en matèries de 
Seguretat i Salut i fomentar la col·laboració dels mateixos en la pràctica i observació de 
les mesures preventives dels accidents de treball i malalties professionals. 

8) Cooperar en la realització i desenvolupament de programes i campanyes de Seguretat 
i Salut del treball en l'obra, d'acord amb les orientacions i directrius de l'Institut 
Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (I.N.S.H.T.), i sospesar els resultats 
obtinguts en cada cas. 

9) Promoure l'ensenyança, divulgació i propaganda de la Seguretat i Salut mitjançant 
cursets i conferències al personal de l'obra, bé directament a través d’institucions 
oficials o sindicals especialitzades; la col·locació de cartells i avisos de seguretat, i la 
celebració de concursos sobre temes i qüestions relatius a aquest ordre de matèries. 

10) Proposar la concessió de premis al personal que es distingeixi pel seu 
comportament, suggeriments o intervenció en actes meritoris, així com la imposició de 
sancions a qui incompleixi normes i instruccions sobre Seguretat i Salut d'obligada 
observació en l'Obra. 

11) El comitè es reunirà, al menys, mensualment i sempre que els convoqui el seu 
President per lliure iniciativa o a petició de tres o més dels seus components. 

a. En la convocatòria es fixarà l’ordre de temes a tractar a la reunió. 

b. El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà una Nota Informativa sobre la 
labor desenvolupada pels mateixos. 

12) Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins de les hores de 
treball i, en cas de prolongar-se fora d'aquestes, s’abonarà sense recàrrec, o es retardarà, 
si és possible, l'entrada al treball en igual temps, si la prolongació ha tingut lloc durant el 
descans del migdia. 

13) El Comitè de Seguretat i Salut de l'obra pot presentar degudament raonades, 
propostes alternatives a les solucions expressades en el Pla de Seguretat, segons el 
disposat en el R.D. 555/86. 

 



Annex 22. Seguretat i Salut 
 

DOCUMENT Nº3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

 

10 

VI. Instal·lacions mèdiques 

1) Farmaciola a obra 

Es disposarà d'una farmaciola portàtil d'urgència, situada ben visible en el local utilitzat per 
l'Encarregat d'Obra. El Vigilant de Seguretat serà l'encarregat del manteniment i reposició 
del contingut a la farmaciola, realitzant una inspecció setmanal i reposant el que falti, prèvia 
comunicació al Cap d'Obra. 

El contingut previst de la farmaciola és: 

- Aigua oxigenada 
- Alcohol de 96º 
- Iode 
- Mercurocrom 
- Amoníac 
- Gassa estèril 
- Cotó hidròfil 
- Venes 
- Esparadrap 
- Antiespasmòdics i tònics cardíacs d'urgència 
- Torniquets 
- Bosses de goma per a aigua o gel 
- Guants esterilitzats 
- Xeringues de rebuig 
- Agulles per a injectables de rebuig 
- Termòmetre químic 
- Pinces 
- Tisores 

 

VII. Accidents 

1) Actuació de socors en cas d’accident laboral 

S’assistirà de seguida les necessitats de cada accidentat a objecte d'evitar el progrés de les 
lesions o el seu agreujament. 

En cas de caiguda i abans de moure l'accidentat es detectarà en el possible si les lesions han 
pogut afectar a la columna vertebral per a prendre les màximes precaucions en el trasllat. 

A l'accidentat se’l mourà amb llitera per a garantir en el possible un correcte desplaçament. 
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En cas de gravetat manifesta, es demanarà una ambulància per la seva evacuació fins el 
centre d’assistència. 

El centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà el que especifiqui 
l'empresa Constructora Adjudicatària de les obres. 

Es disposarà en un lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre 
d’assistència al que acudir en cas d'accident, la distància existent entre aquest i l'obra i 
l'itinerari més adequat per a fer cap al mateix. 

2) Actuacions administratives 

Els accidentats amb baixa originaran un comunicat oficial d'accidents que es presentarà a 
l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la 
data de l'accident. Els qualificats de greus, molt greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més 
treballadors es comunicaran telegràficament o telefònicament a la autoritat laboral en el 
termini de 24 hores a partir del sinistre. 

ÉS IMPRESCINDIBLE CONEIXER EL DIAGNÒSTIC FACULTATIU ABANS DE 
PASSADES 24 HORES DEL SINISTRE, BÉ SIGUI DEFINITIU O RESERVAT. 

Els accidents sense baixa es compilaran en la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts 
sense baixa mèdica” que serà presentada a l’Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini 
dels 5 primers dies hàbils del mes següent. 

3) Reconeixements mèdics 

A l’oficina d'obra es tindran les dades facultatives o en el seu defecte, per causa 
d'operativitat ja que pot ser recomanable que quedin en poder del llicenciat en medicina 
que els realitzi, al lloc on es trobin. 

Els subcontractats compliran amb el requisit de la realització dels reconeixements mèdics 
previs i anuals, donant compte documental de la seva realització al Cap d'Obra. 

 

VIII. Instal·lacions d’higiene i benestar 

1) Instal·lacions per al personal d’obra 

S'ha previst una contractació màxima de DEU (10) treballadors de forma simultània. 
 

a) Serveis higiènics 

Com a condició per Ordenances, les necessitats són: 
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- Wàter per cada 10 places, amb paper higiènic 1 Ut. 
- Dutxa amb aigua calenta per cada 10 places 1 Ut. 
- Lavabo amb aigua calenta per cada 10 places 1 Ut. 
- Mirall per cada 10 places 1 Ut. 
- Armari individual, amb clau 10 Ut. 

 

Wàters 

La caseta prefabricada destinada a neteja tindrà els elements de WC, dutxa, lavabo i mirall 
precisos segons l’Ordenança. 

Vestidor 

La caseta prefabricada destinada a vestuari, tindrà els seients necessaris, armaris metàl·lics 
individuals amb clau per a guardar la roba i els efectes personals. 

Aigües residuals 

Es construirà una fossa sèptica on abocar els residus procedents dels serveis higiènics i 
menjador, ja que no és possible anar a la xarxa general. 

Deixalles 

Es disposarà en l'obra d'utensilis en els que s'abocaran les deixalles, recollint-les diàriament 
per ser cremades en un lloc de l'obra protegit dels vents, per evitar la propagació dels olors 
desagradables. 

Neteja 

Està previst que totes les casetes es sotmetin a una neteja diària, i a una desinfecció 
periòdica. 

 

IX. Pla de seguretat i salut 

El contractista estarà obligat a redactar un Pla de Seguretat i Salut, adaptant aquest estudi 
als seus mitjans i mètodes d’execució. 

 

X. Normes de prevenció 

1) Moviment de terres 
 

a) Excavació amb procediments neumàtics (amb martells neumàtics) 
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- No es realitzaran treballs per sota de zones en les que s'utilitzin martells trencadors en 
prevenció del risc de cops per objectes o trossos. 

- Els empalmaments de les mànegues i demés circuits a pressió, estaran en perfectes 
condicions de conservació, revisant-se dues vegades com a mínim en el transcurs de la 
jornada de treball, i reparant les anomalies que s'hagin detectat abans de començar els 
treballs. 

- Es vigilarà que les punteres estiguin en bon estat i seran del diàmetre adequat a les eines 
que s'utilitzin, assegurant-se de què les punteres estiguin sòlidament fixades abans de 
començar el treball, per evitar trencades o esquitxades incontrolades. 

- No es deixarà el martell clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit, dipositant-se en 
el magatzem d'eines. 

- Els compressors s'ubicaran el més apartats possible de la zona de martells per evitar en el 
possible l’acoblament dels sorolls. 

- S'avisarà als treballadors del risc de recolzar-se sobre les culates dels martells neumàtics al 
transmetre vibracions innecessàries. 

- S'establirà una estreta vigilància sobre l’ús de totes les peces de protecció personal 
necessàries per a eliminar els riscs. 

b) Reblerts 

- La maquinària de vehicles llogats o subcontractats seran revisats abans de començar a 
treballar en l'obra, en tots els elements de seguretat, exigint-se al dia el llibre de 
manteniment i el certificat que acrediti, la seva revisió per un taller qualificat. 

- Es prohibeix la marxa enrere dels camions amb la caixa aixecada o durant la maniobra de 
descens de la caixa, després de l'abocada de terres, en especial, en presència de línies 
elèctriques aèries. 

- Es prohibeix sobrepassar el límit de càrrega màxima especificat per a cada vehicle. 

- Es prohibeix que els vehicles transportin personal fora de la cabina de conducció i en 
número superior als seients existents. 

- Es regaran amb freqüència els pilons i caixes dels camions per evitar polsegueres. 

- Es senyalitzaran els accessos i recorreguts dels vehicles. 

- Les maniobres de marxa enrere dels vehicles al costat de terraplens, es dirigiran per 
personal especialitzat, per evitar desplom i caigudes. 

- Es protegiran els terraplens amb senyalització i baranes sòlides de 90 cm. d'alçada, llistó 
entremig i rodapeu. 
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- Es senyalitzaran els accessos a la via pública mitjançant senyalització vial normalitzada de 
perill indefinit i stop. 

- Els vehicles subcontractats tindran vigent la pòlissa d'assegurança amb responsabilitat 
civil il·limitada, el carnet d'empresa i les assegurances socials coberts, abans de començar 
els treballs en l'obra. 

- S'advertirà al personal d'obra mitjançant rètols divulgatius i senyalització normalitzada, 
dels riscs de bolcament, atropellament i col·lisió. 

- La zona en fase de compactació quedarà tancada al accés de les persones o vehicles aliens 
a la compactació, en prevenció d'accidents. 

2) Formigonats : Abocaments de formigó 

a) Formigonat directe per canaleta 

- Prèviament al inici de l'abocament del formigó del camió formigonera, s’instal·laran forts 
topalls antilliscants en el lloc a on s'hagi de quedar situat el camió. 

- Els operaris no es situaran darrera dels camions formigonera en maniobres de marxa 
enrere; aquestes maniobres sempre hauran de ser dirigides des de fora del vehicle per un 
dels treballadors. Tampoc es situaran, en el lloc de formigonat, fins que el camió 
formigonera no estigui en posició d'abocament. 

- Per a facilitar el pas segur del personal encarregat de muntar, desmuntar i realitzar treballs 
amb la canaleta d'abocament de formigó per talussos fins el fonament, es col·locaran 
escales reglamentàries. 

- Es prohibeix el canvi de posició del camió formigonera al mateix temps que s'aboca el 
formigó. Aquesta maniobra haurà d'efectuar-se en el seu cas amb la canaleta fixa per evitar 
moviments incontrolats. 

- Els camions formigonera no s'acostaran a menys de 2 metres dels talls del terreny. 

b) Formigonat amb cubilots 

- No es carregarà el cub per sobre de la càrrega màxima admissible de la grua. Es senyalarà 
expressament el nivell equivalent al màxim, que es mantindrà visible. 

- Es prohibeix restar sota de les càrregues suspeses per les grues, per evitar cops per 
fragments despresos. 

- S'obligarà als operaris en contacte amb els cubs, a l’ús de guants protectors per a la seva 
guia i accionament dels mecanismes d'obertura o tancada. 

- Els cubilots es guiaran mitjançant cordes que impedeixin cops o desequilibris a les 
persones. Es prohibeix expressament rebre el cubilot directament per evitar caigudes. 
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c) Formigonat amb bomba 

- El personal encarregat de la manipulació de la bomba de formigó estarà especialitzat en 
aquest treball. 

- Després de formigonar es rentarà i netejarà l'interior dels tubs i abans de formigonar es 
lubricaran les canonades, enviant masses de morter de pobre dosificació per a 
posteriorment bombejar el formigó amb la dosificació requerida. 

- La mànega de sortida serà guiada per dos operaris per a evitar les caigudes per cop de la 
mànega. 

- Un treballador serà l'encarregat permanent de canviar de posició els taulers de suport. 

- Els inicis i finalitzacions del bombeig seran avisats amb antelació als operaris que utilitzen 
la mànega en previsió d'accidents per moviments inesperats. 

- Per abocaments a distància de gran extensió s’instal·larà una càbria per a suport del final 
del tub i mànega d'abocament. 

- S'evitaran els moviments de la canonada de la bomba de formigonat, col·locant-la sobre 
cavallets arriostrant-se les parets més susceptibles de moviment en prevenció de cops per 
rebentament. 

- La utilització, muntatge i desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, haurà 
de fer-se amb màximes precaucions i inclòs estaran dirigits els treballs per un treballador 
especialista. 

- Quan s'utilitzi la "pilota de neteja” es col·locarà un dispositiu que impedeixi la projecció. 
No obstant, els operaris s'apartaran del radi d'acció de la seva possible trajectòria. 

- S'haurà de revisar periòdicament els conductes d'oli a pressió de la bomba de formigonat, 
i es complirà amb les operacions de manteniment exposades pel fabricant. 

3) Oficis 

a) Pous i sanejament 

- Abans del inici dels treballs es farà un estudi del terreny i de detecció de les possibles 
conduccions d’aigua, gas, electricitat o d’altre tipus, que puguin existir, per evitar l’aparició 
de situacions imprevistes. 

- S’entibarà sempre que hi hagi perill d’enderrocament; en dictamen i solucions es 
sol·licitarà expressament a la Direcció Facultativa per a que resolgui segons els seus càlculs. 

- Mai haurà d’estar un home sol en un pou o galeria. Estarà acompanyat per un altre 
treballador per a que en cas d’accident hi hagin millors possibilitats d’auxili. 
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- Es disposarà d’una ventilació forçada per a mantenir un bon nivell d’aire durant la 
realització dels treballs. 

- S’instal·larà al llarg de la excavació una corda de senyalització de direcció, que en cas 
d’accident actuarà com a línia orientativa. 

- Es vigilarà atentament l’existència de gasos mitjançant la utilització d’un detector. 

- Per a l’enllumenat es disposarà de llums portàtils de 24 V., blindats i antideflagrants amb 
mànec aïllant i reixa amb sistema de penjat. 

- Al menor símptoma de mareig i/o asfixia, es donarà la alarma. Sortiran els treballadors 
ordenadament del pou comunicant-se el fet per a coneixement del Vigilant de Seguretat i 
del Cap de l’Obra. 

- Abans de fer la perforació d’un clavegueró o claveguera, s’inspeccionarà per l’altre costat 
per a netejar en el possible la zona, especialment de rosegadors. 

b) Paleta 

- Quan es treballi en llocs que no estiguin ben protegits, s’utilitzarà cinturons de seguretat 
degudament ancorats a punts sòlids de l’estructura. 

- Totes les zones de treball hauran de tenir una il·luminació suficient per a poder realitzar el 
treball encomanat. 

- Les zones de treball disposaran d’accessos fàcils i segurs, i es mantindran en tot moment 
netes i ordenades, prenent les mesures necessàries per a evitar que el terra estigui o resulti 
lliscant. 

- Els forats es mantindran constantment protegits, amb les proteccions col·lectives 
establertes en fase d’estructura. 

- Les càrregues no es gronxaran per a trobar llocs inaccessibles; es subministraran sobre 
batudes protegides perimetralment amb plints que evitin vessaments fortuïts. 

- L’alçament de càrregues es farà amb dos cables o cordes per retenir i evitar brusques 
oscil·lacions o trompades amb l’estructura. Solament quan les càrregues suspeses estiguin a 
uns 40 cm. del punt de recepció, podran guiar-se amb les mans. 

- Quan sigui necessària la retirada de les deixalles resultants de l’execució dels treballs i 
hagin de ser abocats a un nivell inferior, la zona d’abocament estarà constantment 
protegida amb barana de 90 cm i sòcol, i la zona de caiguda afitada amb tanques per a 
impedir el pas; s’utilitzaran sempre que sigui possible, canaletes o rampes, regant amb 
freqüència els materials per evitar la formació de pols durant l’abocament. 

- Es prohibeix expressament: 

o Realitzar bastides de borriquetes sobre altres bastides. 
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o Treballs sobre bastides sense arriostrar amb elements ferms. 
o Treballs sense proteccions col·lectives. 
o Retirar les proteccions col·lectives sense reinstal·lar-les després del treball que 

exigia tal maniobra. 

4) Instal·lacions 

a) Instal·lació elèctrica provisional d’obra 

 

i. Estudi previ 

Es determinaran les seccions dels cables, els quadres necessaris, la seva situació, així com 
les proteccions necessàries per a les persones i les màquines. Tot això segons el contingut 
en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

ii. Cables i connexions 

Els diàmetres dels cables seran els adequats per a la càrrega que han de suportar en funció 
dels càlculs. 

La funda dels fils serà perfectament aïllant, menyspreant les que apareixen repelades, 
empalmades o amb sospita d'estar trencades. 

La distribució a partir del quadre general es farà amb cable mànega anti-humitat 
perfectament protegit; sempre que sigui possible anirà enterrat, senyalitzant-se amb taulons 
el seu trajecte en els llocs de pas. 

Els empalmaments provisionals i allargadors, es faran amb connexions especials anti-
humitat, del tipus estanc. 

Els empalmaments definitius es faran mitjançant caixes de connexions, admetent en ells 
una elevació de temperatura igual a la admesa per a els conductors. Les caixes 
d'empalmaments seran models normalitzats per a intempèrie. 

Sempre que sigui possible, els cables de l'interior de l'edifici aniran penjats, els punts de 
subjecció estaran perfectament aïllats, no seran simples claus. Les mànegues esteses pel 
terra, al marge de deteriorar-se i perdre protecció, són obstacles per al trànsit normal de 
treballador. 

iii. Interruptors 

Els interruptors estaran protegits en caixes del tipus blindat, amb curtcircuits fusibles i 
ajustant-se a les normes establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
S’instal·laran dins de caixes normalitzades amb porta i tanca, amb una senyal de "Perill 
Electricitat” sobre la porta. 
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iv. Quadres elèctrics 

Cada quadre elèctric anirà proveït de la seva presa de terra corresponent, a través del 
quadre elèctric general i senyal normalitzada de "Perill Electricitat” sobre la porta, que 
estarà proveïda de tanca. 

Aniran muntats sobre taulers de material aïllant, dins d'una caixa que els aïlli, muntats sobre 
suports o penjats de la paret, amb porta i tanca de seguretat. 

El quadre elèctric s'accionarà sobre una banqueta d’aïllament elèctric específic. La seva 
porta estarà dotada d'enclavament. 

El quadre elèctric general s’instal·larà a l'interior d'un receptacle tancat amb ventilació 
contínua per reixes i porta amb pany. La clau quedarà identificada mitjançant clauer 
específic en el quadre de claus de la oficina de l'obra. 

v. Preses de corrent 

Les preses de corrent seran blindades, proveïdes d'una claveta per a presa de terra i sempre 
que sigui possible, amb enclavament. 

S'utilitzaran colors diferents en les preses de corrent per a diferenciar el servei a 220 V del 
de 380 V. 

vi. Interruptors automàtics 

Es col·locaran tots els que la instal·lació requereixi però d'un calibre tal que "saltin” abans 
de què la zona de cable que protegeix arribi a la càrrega màxima. 

Amb ells es protegiran totes les màquines, així com la instal·lació de l'enllumenat. 

vii. Disjuntors diferencials 

Totes les màquines així com la instal·lació de l'enllumenat aniran protegits amb un 
disjuntor diferencial de 300 mA. per a la protecció de la maquinària i de 30 mA. per a la 
protecció del sistema d'enllumenat, ubicat en el quadre elèctric general. 

Les màquines elèctriques quedaran protegides en els seus quadres, mitjançant disjuntors 
diferencials selectius, calibrats amb respecte al del quadre general per a què es desconnectin 
abans que aquell o aquells de les màquines amb fallides, i evitar la desconnexió general de 
tota l'obra. 

viii. Preses de terra 

En cas de ser necessària la instal·lació d'un transformador se’l dotarà de la presa de terra 
adequada als reglaments i exigències de l'empresa subministradora. 

Els carrils de les grues estaran units entre ells mitjançant eclisses embornades per a 
aconseguir una bona continuïtat elèctrica, si no han estat soldades. 
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S'uniran entre elles mitjançant cable nu de coure que es connectarà a una pica o placa, 
segons conveniència del terreny, per a presa de terra. 

La presa de terra de la maquinària es farà mitjançant fil de presa de terra específic i per 
mitjà del quadre de presa de corrent i quadre general en combinació amb els disjuntors 
diferencials generals o selectius. 

La conductivitat del terreny en el que s'ha instal·lat la presa de terra (pica o placa), 
s'augmentarà regant-la periòdicament amb una mica d'aigua. 

Les piquetes de presa de terra quedaran permanentment senyalitzades mitjançant una 
senyal de risc elèctric sobre un peu dret. 

ix. Enllumenat 

L'enllumenat de l'obra en general i dels talls en particular, serà "bo i suficient", amb la 
claredat necessària per a permetre la realització dels treballs, segons les intensitats marcades 
en la Ordenança General de Seguretat i Salut en el Treball. Mai serà inferior a 100 lux 
amidats a 2 m. del pla de treball. 

L'enllumenat estarà protegit per un disjuntor diferencial de 30 m.A. instal·lat en el quadre 
general elèctric. 

Sempre que sigui possible, les instal·lacions de l'enllumenat seran fixes. Quan sigui 
necessari, s’utilitzaran portalàmpades estancs amb mànec aïllant, reixa de protecció de 
bombeta i ganxos de penjat. 

Quan s'utilitzin portàtils en llocs on les condicions d’humitat siguin elevades, la presa de 
corrent es farà en un transformador portàtil de seguretat a 24 V. 

Quan s'utilitzin focus, es situaran sobre peus drets de fusta o sobre altres elements 
recoberts de material aïllant, col·locats a un mínim de 2 m. d'alçada sobre el paviment per a 
evitar els enlluernaments que solen produir els focus a baixa alçada. 

Totes les zones de pas de l'obra, i principalment les escales, estaran ben il·luminades, 
evitant els "racons foscos". 

x. Manteniment i reparacions 

Tot l'equip elèctric es revisarà periòdicament per l'electricista instal·lador de l'obra. Les 
reparacions mai es faran sota corrent. Abans de realitzar una reparació es trauran els 
interruptors de sobreintensitat, col·locant en el seu lloc una placa de "NO CONNECTAR, 
HOMES TREBALLANT A LA XARXA". 

Les noves instal·lacions, reparacions, connexions, etc., únicament les realitzaran els 
electricistes autoritzats. 

xi. Senyalització i aïllament 
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Si en l'obra hi hagués diferents voltatges (125, 220, 380 V), a cada presa de corrent 
s'indicarà el voltatge a què correspongui. 

Tots els quadres elèctrics generals de maquinària i carcasses de maquinària elèctrica tindran 
adherida una senyal de "Perill Electricitat" normalitzada. 

Les eines tindran mànecs aïllants o presentaran homologacions MT per a riscs elèctrics. 

Si s'utilitzen escales o bastides per fer reparacions compliran amb les especificacions i 
normatives estipulades en els seus corresponents apartats dins d'aquest mateix Plec de  
Condicions de Seguretat i Salut. 

b) Instal·lació elèctrica 

Durant el muntatge de la instal·lació s'impedirà, mitjançant cartells avisadors de "Perill 
electricitat", que ningú pugui connectar la instal·lació a la xarxa. 

S'executarà, com última fase de la instal·lació, el cablejat des del quadre general al de la 

Companyia, guardant en lloc segur els mecanismes necessaris per a efectuar la connexió en 
el quadre (fusibles i seccionadors), que s’instal·laran poc abans d'acabar la instal·lació. 

Abans de procedir a la connexió s'avisarà al personal de que s’inicien les proves en tensió 
instal·lant-se cartells i senyals de "perill electricitat". 

Abans de fer les proves amb tensió s'ha de revisar la instal·lació, vigilant que no quedin 
accessibles a tercers, unions, empalmats i quadres oberts, comprovant la correcta disposició 
de fusibles, terminals, protecció diferencial, posta a terra, pany i mànega en quadres i grups 
elèctrics. 

Sempre que sigui possible s'enterraran les mànegues elèctriques. A manera de senyalització i 
protecció per a repartiment de càrregues s'establirà, sobre les zones de pas sobre mànegues, 
una línia de taulons senyalitzats en els extrems del pas amb senyal de "Perill electricitat". 

Els mànecs de les eines manuals, estaran protegits amb materials aïllants de l’electricitat, 
quedant prohibida la seva manipulació i alteració. Si l'aïllament està deteriorat es retiraran 
les eines. Aquestes eines presentaran homologacions MT per a riscs elèctrics. 

Per a la utilització de bastides i escales de mà és d'aplicació el contingut per aquests dins 
d'aquest mateix Plec de Condicions Tècniques de Seguretat i Salut. 

Es prohibeix expressament: 

- La utilització d'escales de mà o de tisora sobre rampes sense haver procedit abans a 
la anivellació horitzontal dels punts de suport. 

- La utilització d'escales de mà o de tisora junt a forats sense protecció col·lectiva 
eficaç al cas. 

- La formació de bastides utilitzant escales de mà o de tisora. 
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c) Treballs en proximitats de línies elèctriques 

Sempre que sigui possible se sol·licitarà, al propietari de la línia, el tall del flux i la seva 
presa de terra abans de realitzar els treballs. Es comprovarà, prèvia comunicació del vigilant 
de la companyia subministradora, la desaparició del risc elèctric abans de començar els 
treballs. 

Les línies elèctriques, que s'han previst desviar en el projecte, hauran canviat d'ubicació 
abans de ser necessari treballar en el seu actual traçat. 

Les línies elèctriques, que es mantindran en servei durant la realització dels treballs, 
quedaran afitades a una distància mínima de 5 m. En aquesta àrea queda prohibida l’estada i 
pas de persones o acopis en prevenció del risc elèctric. 

5) Mitjans auxiliars 

a) Bastides sobre borriqueta 

- Les bastides de borriquetes a instal·lar compliran els següents requisits de seguretat 
estructural: 

o Separació màxima dels punts de suport dels taulons. 
o Plataforma de treball formada per tres taulons d’un mínim de 5 cm x 20 cm. de 

mides, units entre sí mitjançant llistons transversals disposats a la cara inferior. 
o Les plataformes es mantindran netes de residus o de materials que puguin fer les 

superfícies de suport lliscants. 

- Quan l’alçada de la plataforma de treball sigui igual o superior a 2 m. es rodejarà de 
baranes sòlides de 90 cm. d’alçada formades per tub passamà, tub entremig i sòcol de 15 
cm. 

- Les plataformes de treball no sobresortiran dels laterals de les borriquetes longituds iguals 
o superiors als 50 cm. per a prevenir els riscs de basculament dels taulons. 

- Les bastides sobre borriquetes no utilitzaran per a recolzament d’alguna o d’ambdues 
borriquetes, elements estranys (bidons, piles de materials, etc.) en prevenció dels riscs per 
inestabilitat. 

- Els materials es col·locaran sobre taulons de manera uniformement repartida, per a 
prevenir les sobrecàrregues necessàries i les situacions inestables. 

- Les borriquetes metàl·liques es mantindran lliures de òxid, aïllades mitjançant pintures. 

- Les borriquetes metàl·liques es mantindran netes de materials i escorrenties que dificultin 
l’observació si la fusta continua en bon estat. 

- Les plataformes sobre borriquetes d’àmplia superfície, es constituiran amb borriquetes de 
idèntica alçada i taulons del mateix gruix per evitar desnivells. 
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- Les bastides de borriquetes utilitzades per a muntatge d’escaioles o per a pintura, es 
netejaran diàriament per a evitar les superfícies de treball lliscants i que s’amagui l’estat de la 
fusta utilitzada. 

b) Bastides metàl·liques tubulars 

- Durant el muntatge i desmuntatge, es pujaran les barres amb cordes i nusos tipus mariner, 
i els operaris adoptaran les precaucions necessàries per a evitar la seva caiguda i 
obligatòriament, hauran d’utilitzar el cinturó de seguretat, que subjectaran a elements sòlids 
de l’estructura tubular. 

- L’ancoratge d’aquestes bastides s’efectuarà al portell, segons el detall dels plànols en 
planta i alçat. 

- En aquestes bastides constituïdes per tubs o perfils metàl·lics, es determinarà el número 
dels mateixos, la seva secció i la disposició i separació entre ells, peces de unió, 
arriostraments, ancoratges de façanes i suports sobre el terreny de forma que quedi 
completament assegurada l’estabilitat i seguretat general dels treballs respectius. 

- El terra de les bastides es subjectarà als tubs o perfils metàl·lics, mitjançant mordaces o 
ròtules que impedeixin el basculament i facin la subjecció segura. 

- Quan aquestes bastides hagin de subjectar-se a les façanes, es disposaran un número de 
punts d’ancoratge suficients per aconseguir l’estabilitat i seguretat del conjunt; segons 
indiqui la casa subministradora i es plasmi en els plànols que acompanyen el certificat de 
muntatge. 

- Les plataformes de treball quedaran sempre immobilitzades mitjançant brides. 

- L’estructura tubular s’arriostrarà a cada cara extrema i a les diagonals espacials, mitjançant 
creus de Sant Andreu i mordassa d’apretada o ròtules. 

- En qualsevol dels casos, el muntatge s’ha de realitzar mitjançant les instruccions 
subministrades pel fabricant, i es realitzarà per personal preparat i especialitzat en aquests 
muntatges. 

- Es vigilarà l’apretat uniforme de la mordaça o ròtules de forma que no quedi cap cargol 
fluix, o puguin permetre moviments descontrolats dels tubs. 

- El suport del cap del tubs contra zones resistents s’ha de fer amb la interposició d’altre 
base que, a la vegada, portarà uns taladres per a passar les puntes o cargols de subjecció. 

- Es prestarà especial atenció al perill que la oxidació representa en aquesta classe de 
bastides que estan exposades als vents marins, protegint-los contra la mateixa per evitar 
accidents per corrosió dels components. 

- Les plataformes de treball provisionals, a intercalar entre les fixes de seguretat, tindran 
una amplada mínima de 60 cm. (3 taulons de 7 cm. de gruix), es travaran entre sí i 
s’immobilitzaran a l’estructura tubular mitjançant brides. 
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- A partir dels 2 m. d’alçada d’una plataforma de treball, és necessària la instal·lació de 
barana, llistó entremig i sòcol, i treballar subjecte a parts sòlides mitjançant cinturó de 
seguretat. 

c) Bastides sobre rodes 

- Durant el moviment de la bastida, aquesta romandrà totalment lliure d’objectes, eines, 
materials i persones. 

- Les plataformes de treball es rodejaran pels seus quatre costats amb baranes de 90 cm. 
d’alçada, sòcol de 15 cm. i un llistó entremig. 

- Abans del desplaçament de la bastida baixarà el personal de la plataforma de treball i no 
tornarà a pujar a ella fins que la bastida estigui situada i calçada, en el seu nou emplaçament. 

- L’accés a la plataforma es farà per mitjà d’escales i no per les travesses o barres de les 
seves estructures. 

- Abans de la seva utilització es comprovarà la seva verticalitat i estabilitat, de manera que la 
seva alçada no sigui superior a quatre vegades el seu costat menor. 

- Les rodes estaran proveïdes de dispositius de bloqueig; en cas contrari es falcaran per 
ambdós costats. 

- La plataforma de treball estarà ben subjecte a l’estructura de la bastida. 

- L’accés a la plataforma romandrà tacant durant la permanència dels operaris sobre ella, 
mitjançant una cadena o barra de seguretat. 

d) Escales de mà 

- Preferentment seran metàl·liques i sobrepassaran sempre en 1 m. l’alçada a salvar una 
vegada posades en la posició correcta. 

- Quan sigui de fusta, els graons estaran encaixats i els travessers seran d’una sola peça, i en 
cas de pintar-se, es farà amb vernís transparent. 

- En qualsevol cas disposarà de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran 
fixades amb grapes o lligams en el seu extrem superior per a evitar lliscaments. 

- Està prohibit afegir dues escales a no ser que s’utilitzin dispositius especials. 

- Les escales de mà no podran salvar més de 5 m. a menys que estiguin reforçades en el seu 
centre, estant prohibit l’ús d’escales de mà per a alçades superiors a 7 m. 

- Per a qualsevol treball en escales a més de 3 m. sobre el nivell del terra és obligatori l’ús de 
cinturons de seguretat, subjectes a un punt sòlidament fixat, les escales de mà 
sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior una vegada instal·lades. 
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- La seva inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part 
de l’alçada a salvar. 

- La pujada i baixada per escales de mà es farà de front a les mateixes. 

- No s’utilitzarà transport a mà i al mateix temps pesos superiors a 25 kg. 

- Les escales de tisores o dobles, de graons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que 
impedeixin la obertura al ser utilitzada, i topalls en el seu extrem inferior. 

6) Maquinària 

a) Maquinària auxiliar en general 

- Les màquines i eines que originen vibracions tals com martell neumàtics, compactadores, 
vibradors o similars, hauran d'estar proveïdes d'agulles i altres dispositius amortiguadors. El 
treballador que les utilitzi se’l proveirà d’equip de protecció personal antivibratori (cinturó 
de seguretat, guants, coixins, botes, etc.). 

- Els motors elèctrics estaran proveïts de cobertes permanents o altres resguards apropiats, 
disposats de tal manera que previnguin el contacte de les persones i objectes. 

- En les màquines que portin corretges, queda prohibit maniobrar-les a mà durant la marxa. 
Aquestes maniobres es faran mitjançant muntacorretges o altres dispositius anàlegs que 
allunyin tot perill d'accident. 

- Els engranatges al descobert, amb moviment mecànic o accionats a mà, estaran protegits 
amb cobertes completes, que sense necessitat d'alçar-les permetin lubricar-los, adoptant-se 
anàlegs mitjans de protecció per a les transmissions per cargols sens fi, cremalleres i 
cadenes. 

- Tota màquina avariada o que el seu funcionament sigui irregular, serà senyalitzada i es 
prohibirà la seva utilització a treballadors no encarregats de la seva reparació. Per evitar la 
seva involuntària posada en marxa es bloquejaran els arrencadors dels motors elèctrics o es 
retiraran els fusibles de la màquina avariada i si això no es possible es col·locarà un cartell 
amb la prohibició de maniobrar-la, que serà retirat solament per la persona que el col·loqui. 

- Si s’haguessin d’instal·lar motors elèctrics en llocs amb matèries fàcilment combustibles, 
en locals on l'ambient contingui gasos, partícules, pols inflamables o explosius, tindran un 
blindatge antideflagrant. 

- En la utilització de la maquinària d’enlairament, les pujades o baixades de les càrregues es 
faran lentament, evitant tota arrancada o parada brusca i es farà sempre, en sentit vertical 
per a evitar el balanceig. 

- No es deixaran els aparells d'enlairar amb càrregues sospeses i es posarà el màxim interès 
en què les càrregues vagin correctament col·locades (amb doble ancoratge i anivellades, de 
ser elements allargats). 
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- La càrrega haurà d'estar en el seu trajecte, constantment vigilada pel maquinista, i en casos 
en què no fos possible, es col·locarà un o varis treballadors que efectuaran les senyals 
adequades per a la correcta càrrega, desplaçament, parada i descàrrega. 

- Es prohibeix la permanència de qualsevol treballador en la vertical de les càrregues 
enlairades o sota el trajecte del recorregut de les mateixes. 

- Els aparells d’enlairament i transport en general estaran equipats amb dispositius per a fre 
efectiu i mesurarà la càrrega límit autoritzada. Els accionats elèctricament estaran proveïts 
de dispositius limitadors que automàticament tallin l’energia elèctrica al sobrepassar l'alçada 
o desplaçament màxim permissible. 

- Els cables d'enlairament i sustentació seran de construcció i dimensió apropiats per a les 
operacions en què s'hagin d'utilitzar; en cas de substitució per deteriorament i ruptura es 
farà mitjançant mà d'obra especialitzada i seguint les instruccions donades pel fabricant. 

- Els ajustaments de traus i els llaços pels ganxos, anells i argolles estaran proveïts de 
guardacaps resistents. 

- S'inspeccionarà setmanalment el número dels fils trencats, rebutjant aquells cables que ho 
estiguin en més del 10% dels mateixos. 

- Els ganxos seran d'acer o ferro forjat, estaran equipats amb pastells o altres dispositius de 
seguretat per a evitar que les càrregues puguin sortir-se i les parts que estiguin en contacte 
amb cadenes, cables o cordes seran arrodonides. 

- Els aparells i vehicles portaran un rètol visible amb indicacions de càrrega màxima que 
puguin admetre i que per cap concepte serà sobrepassada. 

- Tota la maquinària elèctrica, haurà de disposar de presa de terra i proteccions diferencials 
correctes. 

b) Maquinària de moviment de terres i excavacions 

Estaran equipades amb: 

- Senyalització acústica automàtica. 
- Fars per a desplaçaments cap endavant o cap enrere. 
- Servofrens i frens de mà.   
- Pòrtics de seguretat. 
- Extintors. 
- Retrovisors de cada costat. 

I en la seva utilització se seguiran les següents regles: 

- Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l'accés 
al terreny comprés en el seu radi de treball; si roman estàtica, es senyalarà la seva 
zona de perillositat actuant en el mateix sentit. 
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- Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió s'impedirà l'accés de la 
màquina a punts a on pogués entrar en contacte. 

- No s'abandonarà la màquina sense abans haver deixat reposada en el terra la cullera 
o la pala, parat el motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 

- No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 
- No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 
- Els camins de circulació interna es senyalaran amb claredat per a evitar col·lisions o 

fregaments i posseiran el pendent màxim autoritzat pel fabricant de la màquina que 
menor pendent admeti. 

- No es realitzaran ni amidaments ni replanteig en les zones a on estiguin treballant 
màquines de moviment de terres fins que estiguin separades i en lloc segur de què 
no hi hagi perill de bolcaments o despreniments de terra. 
 

c) Retroexcavadora 

- Utilitzar la retroexcavadora adequada al terreny a utilitzar. Utilitzar-la sobre neumàtics en 
terrenys durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs i/o de continu desplaçament. 

- Aquestes màquines en general no solen sobrepassar pendents superiors al 20% en 
terrenys humits i 30% en terrenys secs però lliscants. 

- Durant un treball amb equip retro, és necessari fer retrocedir la màquina quan la cullera 
comenci a excavar per sota del xassís. Mai s'excavarà per sota de la màquina doncs podria 
bolcar en l'excavació. 

- Al carregar el material als camions, la cullera mai ha de passar per sobre de la cabina del 
camió. 

- En els treballs amb aquestes màquines, en general, per a la construcció de rases, es precisa 
atenció especial a la entibació de seguretat, impedint els enderrocs de terres que puguin 
arrossegar a la màquina i arribar al personal que treballa en el fons de les rases. És 
imprescindible el tensat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels neumàtics. En 
molts casos la col·locació de les cadenes en els neumàtics augmenta la producció i 
disminueix el risc. 

- Quan es treballa en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és imprescindible 
col·locar balises de forma visible en els límits de la zona d'evolució. En grans moviments 
de terres i abocadors és necessari la presència d'un senyalador. 

- Es dotarà a la màquina de senyals acústiques intermitents de marxa enrere. 

d) Maquinària de compactació 

Aquestes màquines, per la seva fàcil utilització i per consistir el seu treball en anar i venir 
repetides vegades pel mateix camí són les que presenten un major índex d'accidents, 
fonamentalment per les següents causes: 
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- Treball monòton que fa freqüent la distracció del conductor provocant 
atropellaments, bolcaments i col·lisions. És necessari rotacions de personal i 
controlar períodes de permanència en la seva utilització. 

- Inexperiència del maquinista doncs, en general, es deixen aquestes màquines en 
mans de qualsevol operari amb carnet de conduir o sense ell, donant-li petites 
nocions del canvi de marxa i poc més. Per tant, el conductor estarà en possessió del 
carnet de conduir i de capacitació per a utilitzar una maquinària pesada. 

- Les compactadores tenen el centre de gravetat relativament alt i això les fa molt 
inestables al tractar de salvar petits desnivells essent possible que es produeixi el 
bolcament. 

- Es prohibirà realitzar operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 
- S’assegurarà el bon estat del seient del conductor amb el fi d'amortir les vibracions 

de la màquina i que no passin a l’operari. 
- Es dotarà a la màquina de senyals acústiques intermitents de marxa enrere. 

 
e) Formigonera elèctrica 

- Tindrà protegits, per mitjà de carcassa, tots els seus òrgans mòbils i de transmissió 
(engranatges i corona en la seva unió) per evitar atrapaments. 

- Tindrà en perfecte estat el fre de basculament del bombo. 

- Es connectarà al quadre de disjuntors diferencials per cables de 4 conductors (un de posta 
a terra). 

- Les operacions de neteja i manteniment s'executaran amb la màquina desconnectada de la 
xarxa. 

- El personal que la utilitzi tindrà autorització expressa. 

f) Camió formigonera 

En aquest cas són aplicables les mesures preventives expressades genèricament per a la 
maquinària, no obstant això, es tindran presents les següents recomanacions: 

- Es procurarà que les rampes d'accés als talls siguin uniformes i que no superin el 
pendent del 20%. 

- Es procurarà no omplir en excés la cuba per evitar abocaments innecessaris durant 
el transport del formigó. 

- S'evitarà la neteja de la cuba i canaletes en la proximitat dels talls. 
- Els operaris que maniobrin les canaletes des de la part superior de les rases evitaran 

en el possible romandre a una distància inferior als 60 cm. de la vora de la rasa. 
- Queda expressament prohibit l'estacionament i desplaçament del camió 

formigonera a una distància inferior als 2 m. de la vora de les rases. En cas de ser 
necessària una aproximació inferior a la citada s'haurà d'entibar la zona de la rasa 
afectada per l'estacionament del camió formigonera, dotant-se a més al lloc d'un 
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topall ferm i fort per a la roda del darrera del camió per evitar caigudes i 
esllavissades. 
 

g) Motovolquet autopropulsat (dumper) 

- Es senyalitzarà i establirà un fort topall de fi de recorregut abans dels límits de talussos o 
talls on el dumper hagi d’abocar la seva càrrega. 

- Es senyalitzaran els camins i direccions que hagin de ser recorreguts pels dumpers. 

- Es obligatori no superar la velocitat de 20 Km/h tant per l'interior com per l'exterior de 
l’obra. 

- Si el dumper ha de transitar per vies urbanes, haurà de ser conduït per persones que 
tinguin el corresponent permís de conduir de la classe B com a mínim (Aquesta mesura és 
aconsellable inclús pel trànsit per l'interior de l'obra). 

- Es prohibeix sobrepassar la càrrega màxima inscrita a la caixa. 

- Queda prohibida una càrrega excessiva de la caixa de tal manera que impedeixi la correcta 
visió del conductor. 

- Queda prohibit el transport de persones dins del dumper a no ser que estiguin 
especialment preparats per aquest tipus de tasques. 

- La pujada per pendents quan el dumper vagi carregat es faran sempre amb marxa enrere 
per tal d'evitar les pèrdues d'equilibri i bolcaments. 

h) Compressors 

- Quan els operaris hagin de fer alguna operació amb el compressor en marxa (neteja, 
obertura de la carcassa, etc .), aquestes es realitzaran amb els casc auriculars posats. 

- Es farà un cercle de radi 4 metres als voltants del compressor i dins d'aquesta àrea 
d’influència serà obligatori l’ús d’auriculars. Abans de la posada en marxa del compressor, 
es falcaran les rodes del mateix, per tal d'evitar els desplaçaments indesitjables. 

- Els moviments del compressor es realitzaran a una distància superior als 3 metres dels 
límits de les rases, per tal d'evitar riscs i deterioraments en les mateixes. 

- Es rebutjaran totes les mànegues que estiguin desgastades o estripades. 

- Queda totalment prohibit realitzar treballs a les proximitats del tub d'escapament de 
gasos. 

- Queda totalment prohibit realitzar les operacions de greixar i/o manteniment amb el 
compressor en marxa. 
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Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Subcapítol S1  PROTECCIONS DEL CAP

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc
amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat
transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta
metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Subcapítol S2  PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS

1 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
Subcapítol S3  PROTECCIONS DEL COS

1 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Subcapítol S1  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm
de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,500 0,600 2,000 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,800

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Pretractament 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

2 Fossa sèptica 47,000 47,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 59,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA
Subcapítol S2  PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Subcapítol S1  MÒDULS PREFABRICATS

1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació
de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS
Subcapítol S2  EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

Euro



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

AMIDAMENTS Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 04  SENYALITZACIÓ I TANQUES DE SEGURETAT

1 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 297,400 297,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,400

5 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 297,400 297,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 297,400

Obra 01 PRESSUPOST EDAR (ESS)
Capítol 05  MESURES PREVENTIVES

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 4,000

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 BQUAM000 u Reconeixement mèdic

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

5 BQUAP000 u Curset de primers auxilis + socorrisme

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Euro
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

BQUAM000P-1 u Reconeixement mèdic 35,25 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

BQUAP000P-2 u Curset de primers auxilis + socorrisme 201,25 €

(DOS-CENTS UN EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H1411111P-3 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1421110P-4 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

H1426160P-5 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,28 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

H142BA00P-6 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,25 €

(SET EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)

H142CE70P-7 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

6,97 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

H1433115P-8 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

(CATORZE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

H1441201P-9 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)

H1451110P-10 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,13 €

(UN EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

H1455710P-11 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

H1456821P-12 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

35,21 €

(TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

H145C002P-13 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

(SIS EUROS AMB CINC CENTIMS)

H1461164P-14 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93 €

(QUINZE EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)

H1462242P-15 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,96 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

H1463253P-16 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

61,14 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CATORZE CENTIMS)

H1473203P-17 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

115,35 €

(CENT QUINZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

H1481131P-18 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08 €

(DOTZE EUROS AMB VUIT CENTIMS)

H1481542P-19 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02 €

(DIVUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)

H1483132P-20 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H1484110P-21 u Samarreta de treball, de cotó 2,20 €

(DOS EUROS AMB VINT CENTIMS)

H1485800P-22 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,12 €

(DIVUIT EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

H1522111P-23 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,53 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)
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H152KBD1P-24 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

22,89 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

H1532581P-25 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,56 €

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

H16F1003P-26 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

H16F1004P-27 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

H16F1005P-28 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,02 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)

H6AA2111P-29 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €

(TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

HBB11111P-30 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,35 €

(CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)

HBB11251P-31 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

57,61 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

HBB11351P-32 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

68,81 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

HBC1B001P-33 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs

1,19 €

(UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

HM31161JP-34 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

HQU1531AP-35 mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

247,42 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
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HQU1A50AP-36 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

172,57 €

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

HQU1H53AP-37 mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

161,56 €

(CENT SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

HQU22301P-38 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,34 €

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)

HQU25201P-39 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,79 €

(CATORZE EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

HQU25701P-40 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,18 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

HQU27502P-41 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,75 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

HQU2E001P-42 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €

(VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

HQU2GF01P-43 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,88 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)

HQU2P001P-44 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €

(UN EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

HQUA2100P-45 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

113,76 €

(CENT TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)

HQUZM000P-46 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

(DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
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P-1 BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,25 €

Sense descomposició 35,25000 €

P-2 BQUAP000 u Curset de primers auxilis + socorrisme 201,25 €

Sense descomposició 201,25000 €

P-3 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de
malla de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,28 €

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb vi 5,28000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics,
de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,25 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs el 7,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-7 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

6,97 €

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·li 6,97000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 14,94000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,13 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,13000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420

2,40 €
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B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,40000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-12 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

35,21 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 35,21000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-13 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, h 6,05000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 15,93000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-15 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,96 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 13,96000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

61,14 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 61,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

115,35 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièst 115,35000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-18 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-19 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 3

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blan 18,02000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-20 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,20 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,20000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,12 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,12000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

13,53 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,42000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,79200 €

Altres conceptes 12,31800 €

P-24 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge
inclòs

22,89 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 5,68400 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 4,40000 €

Altres conceptes 12,80600 €

P-25 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

5,56 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,62000 €

Altres conceptes 1,94000 €

P-26 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 139,50 €

Altres conceptes 139,50000 €

P-27 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-28 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,02 €

Altres conceptes 23,02000 €

P-29 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs

3,05 €
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B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,13500 €

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,96000 €

Altres conceptes 1,95500 €

P-30 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

51,35 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 31,91000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-31 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

57,61 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,17000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-32 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs

68,81 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 49,37000 €

Altres conceptes 19,44000 €

P-33 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el
desmuntatge inclòs

1,19 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,22000 €

Altres conceptes 0,97000 €

P-34 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

45,61 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

Altres conceptes 8,98000 €

P-35 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

247,42 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 247,42000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-36 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

172,57 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 172,57000 €

Altres conceptes 0,00000 €
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P-37 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

161,56 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 161,56000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-38 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

58,34 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 53,41000 €

Altres conceptes 4,93000 €

P-39 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 14,79 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,82750 €

Altres conceptes 2,96250 €

P-40 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

22,18 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,22000 €

Altres conceptes 2,96000 €

P-41 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 18,75 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 11,84500 €

Altres conceptes 6,90500 €

P-42 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 89,67 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

Altres conceptes 1,02000 €

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

54,88 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

Altres conceptes 1,97000 €

P-44 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,91 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €

Altres conceptes 0,99000 €

P-45 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball

113,76 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 113,76000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-46 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions 19,44 €

Altres conceptes 19,44000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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MAQUINÀRIA

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2 0,58000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 3,60000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 0,12000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos 3,62000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

5,93000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,99000 €

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN 1731

5,28000 €

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

7,25000 €

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, per
acoblar al casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

6,97000 €

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

14,94000 €

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,77000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,13000 €

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420

2,40000 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 35,21000 €

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 3, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

6,05000 €

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

15,93000 €

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques

13,96000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN
4843

61,14000 €

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

115,35000 €

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors 12,08000 €

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340

18,02000 €

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb butxaques laterals 7,50000 €

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 2,20000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

18,12000 €
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MATERIALS

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5
i 3.5 mm de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de diàmetre per a fixar a peus
prefabricats de formigó, per a 20 usos

0,96000 €

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,45000 €

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats 0,22000 €

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 31,91000 €

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 38,17000 €

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos 49,37000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 36,35000 €

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 0,28000 €

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

247,42000 €

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

172,57000 €

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial

161,56000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos 53,41000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 47,31000 €

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos 76,88000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos 47,38000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 88,65000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 52,91000 €

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut
en el treball

113,76000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 0,92000 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 82,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200

Subtotal: 21,91200 21,91200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,12000 = 11,77800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 59,02830 59,02830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21912

COST DIRECTE 82,22142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,22142



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

P-1 BQUAM000 u Reconeixement mèdic Rend.: 1,000 35,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-2 BQUAP000 u Curset de primers auxilis + socorrisme Rend.: 1,000 201,25 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-3 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 5,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 5,93000 = 5,93000

Subtotal: 5,93000 5,93000

COST DIRECTE 5,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93000

P-4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

Rend.: 1,000 5,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

1,000      x 5,99000 = 5,99000

Subtotal: 5,99000 5,99000

COST DIRECTE 5,99000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,99000

P-5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

Rend.: 1,000 5,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs
mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, homologades segons UNE-EN
1731

1,000      x 5,28000 = 5,28000

Subtotal: 5,28000 5,28000
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COST DIRECTE 5,28000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,28000

P-6 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

Rend.: 1,000 7,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de
partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de
policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb
arnès dielèctric

1,000      x 7,25000 = 7,25000

Subtotal: 7,25000 7,25000

COST DIRECTE 7,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,25000

P-7 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

Rend.: 1,000 6,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb
visor de malla de reixeta metàl·lica, per acoblar al
casc amb arnès, homologada segons UNE-EN 1731

1,000      x 6,97000 = 6,97000

Subtotal: 6,97000 6,97000

COST DIRECTE 6,97000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,97000

P-8 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

Rend.: 1,000 14,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc
industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN
352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458

1,000      x 14,94000 = 14,94000

Subtotal: 14,94000 14,94000
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COST DIRECTE 14,94000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,94000

P-9 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

Rend.: 1,000 0,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics,
homologada segons UNE-EN 405

1,000      x 0,77000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

COST DIRECTE 0,77000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,77000

P-10 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,13000 = 1,13000

Subtotal: 1,13000 1,13000

COST DIRECTE 1,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13000

P-11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió
per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós
sobre suport de cotó i subjecció elàstica al canell,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 2,40000 = 2,40000

Subtotal: 2,40000 2,40000
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COST DIRECTE 2,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40000

P-12 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 35,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 35,21000 = 35,21000

Subtotal: 35,21000 35,21000

COST DIRECTE 35,21000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,21000

P-13 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

Rend.: 1,000 6,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics
comuns de construcció nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1,000      x 6,05000 = 6,05000

Subtotal: 6,05000 6,05000

COST DIRECTE 6,05000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,05000

P-14 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 15,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per
posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica,
amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

1,000      x 15,93000 = 15,93000

Subtotal: 15,93000 15,93000
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COST DIRECTE 15,93000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,93000

P-15 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

Rend.: 1,000 13,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
plantilles i puntera metàl·liques

1,000      x 13,96000 = 13,96000

Subtotal: 13,96000 13,96000

COST DIRECTE 13,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,96000

P-16 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 61,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 61,14000 = 61,14000

Subtotal: 61,14000 61,14000

COST DIRECTE 61,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,14000

P-17 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

Rend.: 1,000 115,35 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i
ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per
al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat
segons CE

1,000      x 115,35000 = 115,35000

Subtotal: 115,35000 115,35000

COST DIRECTE 115,35000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,35000

P-18 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

Rend.: 1,000 12,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques
exteriors

1,000      x 12,08000 = 12,08000

Subtotal: 12,08000 12,08000

COST DIRECTE 12,08000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,08000

P-19 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

Rend.: 1,000 18,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de
polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240,
amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1,000      x 18,02000 = 18,02000

Subtotal: 18,02000 18,02000

COST DIRECTE 18,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,02000

P-20 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

Rend.: 1,000 7,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1483132 u Pantalons de treball, de polièster i cotó, amb
butxaques laterals

1,000      x 7,50000 = 7,50000
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Subtotal: 7,50000 7,50000

COST DIRECTE 7,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50000

P-21 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó Rend.: 1,000 2,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1484110 u Samarreta de treball, de cotó 1,000      x 2,20000 = 2,20000

Subtotal: 2,20000 2,20000

COST DIRECTE 2,20000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,20000

P-22 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 18,12000 = 18,12000

Subtotal: 18,12000 18,12000

COST DIRECTE 18,12000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,12000

P-23 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb
daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 13,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 10,56750 10,56750

Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,020      x 82,22142 = 1,64443

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos 3,500      x 0,12000 = 0,42000

B0D41010 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos 0,220      x 3,60000 = 0,79200
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Subtotal: 2,85643 2,85643

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,10568

COST DIRECTE 13,52961
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,52961

P-24 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló
de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugat de
20 mm de diàmetre ancorades al terreny de llargària
1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

Subtotal: 12,68100 12,68100

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 10,000      x 0,44000 = 4,40000

B0B27000 kg Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >=
400 N/mm2

9,800      x 0,58000 = 5,68400

Subtotal: 10,08400 10,08400

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,12681

COST DIRECTE 22,89181
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,89181

P-25 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 5,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos

1,000      x 3,62000 = 3,62000

Subtotal: 3,62000 3,62000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,01925

COST DIRECTE 5,56425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,56425
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P-26 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6
persones

Rend.: 1,000 139,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 6,000 /R x 23,02000 = 138,12000

Subtotal: 138,12000 138,12000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 1,38120

COST DIRECTE 139,50120
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,50120

P-27 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 19,44250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,44250

P-28 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i
Salut

Rend.: 1,000 23,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,02000 = 23,02000

Subtotal: 23,02000 23,02000

COST DIRECTE 23,02000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,02000

P-29 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm
de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 3,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500
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Materials

B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó,
per a 20 usos

1,000      x 0,96000 = 0,96000

B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

0,300      x 0,45000 = 0,13500

Subtotal: 1,09500 1,09500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02888

COST DIRECTE 3,04888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,04888

P-30 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de
costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 51,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

1,000      x 31,91000 = 31,91000

Subtotal: 31,91000 31,91000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 51,35250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,35250

P-31 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 57,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per
a 2 usos

1,000      x 38,17000 = 38,17000

Subtotal: 38,17000 38,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 57,61250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,61250

P-32 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 68,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

Materials

BBL13602 u Placa octogonal, de D 60 cm, amb pintura reflectant,
per a 2 usos

1,000      x 49,37000 = 49,37000

Subtotal: 49,37000 49,37000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 68,81250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,81250

P-33 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Materials

BBC1B000 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color
vermell i blanc alternats

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 0,22000 0,22000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00963

COST DIRECTE 1,19213
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19213

P-34 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 45,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 23,78000 = 4,75600
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Subtotal: 8,84400 8,84400

Materials

BMY31000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors 1,000      x 0,28000 = 0,28000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat

1,000      x 36,35000 = 36,35000

Subtotal: 36,63000 36,63000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13266

COST DIRECTE 45,60666
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,60666

P-35 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 247,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 247,42000 = 247,42000

Subtotal: 247,42000 247,42000

COST DIRECTE 247,42000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,42000

P-36 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 172,57 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 172,57000 = 172,57000

Subtotal: 172,57000 172,57000

COST DIRECTE 172,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,57000

P-37 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Rend.: 1,000 161,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de
6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal·lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb
aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

1,000      x 161,56000 = 161,56000

Subtotal: 161,56000 161,56000

COST DIRECTE 161,56000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,56000

P-38 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 58,34 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 4,81250 4,81250
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Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1.8 m, per a 3 usos

1,000      x 53,41000 = 53,41000

Subtotal: 53,41000 53,41000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,12031

COST DIRECTE 58,34281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,34281

P-39 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 14,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 2,88750 2,88750

Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4
usos

0,250      x 47,31000 = 11,82750

Subtotal: 11,82750 11,82750

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07219

COST DIRECTE 14,78719
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,78719

P-40 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m
d'amplària, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 22,18 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 2,88750 2,88750

Materials

BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d'amplària,
amb capacitat per a 5 persones per a 4 usos

0,250      x 76,88000 = 19,22000

Subtotal: 19,22000 19,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,07219

COST DIRECTE 22,17969
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,17969

P-41 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 19,25000 = 6,73750

Subtotal: 6,73750 6,73750

Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos

0,250      x 47,38000 = 11,84500

Subtotal: 11,84500 11,84500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16844

COST DIRECTE 18,75094
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,75094

P-42 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 89,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 19,92000 = 0,99600

Subtotal: 0,99600 0,99600

Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos 1,000      x 88,65000 = 88,65000

Subtotal: 88,65000 88,65000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02490

COST DIRECTE 89,67090
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 89,67090

P-43 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 54,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 1,92500 1,92500

Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat

1,000      x 52,91000 = 52,91000

Subtotal: 52,91000 52,91000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,04813

COST DIRECTE 54,88313
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,88313
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P-44 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 1,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

Subtotal: 0,96250 0,96250

Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa 1,000      x 0,92000 = 0,92000

Subtotal: 0,92000 0,92000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02406

COST DIRECTE 1,90656
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,90656

P-45 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Rend.: 1,000 113,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

1,000      x 113,76000 = 113,76000

Subtotal: 113,76000 113,76000

COST DIRECTE 113,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,76000

P-46 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les
instal·lacions

Rend.: 1,000 19,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 19,25000 = 19,25000

Subtotal: 19,25000 19,25000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19250

COST DIRECTE 19,44250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,44250
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Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Subcapítol S1 PROTECCIONS DEL CAP

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)

5,93 10,000 59,30

2 H142CE70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès, homologada
segons UNE-EN 1731 (P - 7)

6,97 4,000 27,88

3 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 6)

7,25 4,000 29,00

4 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

5,99 6,000 35,94

5 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura
universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica, homologades
segons UNE-EN 1731 (P - 5)

5,28 6,000 31,68

6 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 9)

0,77 10,000 7,70

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 8)

14,94 10,000 149,40

TOTAL Subcapítol 01.01.S1 340,90

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Subcapítol S2 PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS

1 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 15)

13,96 10,000 139,60

2 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 14)

15,93 3,000 47,79

3 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 16)

61,14 2,000 122,28

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 10)

1,13 10,000 11,30

5 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)

2,40 2,000 4,80

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 12)

35,21 3,000 105,63

7 H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P - 13)

6,05 8,000 48,40

euros
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TOTAL Subcapítol 01.01.S2 479,80

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 01 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Subcapítol S3 PROTECCIONS DEL COS

1 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A,
B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció
per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE (P -
17)

115,35 10,000 1.153,50

2 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 22)

18,12 2,000 36,24

3 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors (P - 18) 12,08 10,000 120,80

4 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 19)

18,02 1,000 18,02

5 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 21) 2,20 10,000 22,00

6 H1483132 u Pantalons de treball de polièster i cotó, amb butxaques laterals (P - 20) 7,50 10,000 75,00

TOTAL Subcapítol 01.01.S3 1.425,56

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Subcapítol S1 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H152KBD1 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i
piquetes de barra d'acer corrugat de 20 mm de diàmetre ancorades al
terreny de llargària 1,8 m, i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

22,89 5,000 114,45

2 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 25)

5,56 1,800 10,01

3 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

13,53 59,000 798,27

TOTAL Subcapítol 01.02.S1 922,73

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 02 EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Subcapítol S2 PROTECCIONS CONTRA INCENDIS

1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

45,61 2,000 91,22

TOTAL Subcapítol 01.02.S2 91,22

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 03 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Subcapítol S1 MÒDULS PREFABRICATS

euros
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1 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 46) 19,44 24,000 466,56

2 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)

161,56 6,000 969,36

3 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat,
amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 35)

247,42 6,000 1.484,52

4 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36)

172,57 6,000 1.035,42

TOTAL Subcapítol 01.03.S1 3.955,86

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 03 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS

Subcapítol S2 EQUIPAMENTS I MOBILIARI

1 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 45)

113,76 1,000 113,76

2 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)

18,75 1,000 18,75

3 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 39)

14,79 2,000 29,58

4 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 44) 1,91 10,000 19,10

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 42)

89,67 1,000 89,67

6 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 43)

54,88 1,000 54,88

7 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

22,18 2,000 44,36

8 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

58,34 10,000 583,40

TOTAL Subcapítol 01.03.S2 953,50

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 04 SENYALITZACIÓ I TANQUES DE SEGURETAT

1 HBB11351 u Placa amb pintura reflectant octogonal de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)

68,81 1,000 68,81

2 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

51,35 2,000 102,70

euros
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3 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)

57,61 2,000 115,22

4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

3,05 297,400 907,07

5 HBC1B001 m Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc
alternats i amb el desmuntatge inclòs (P - 33)

1,19 297,400 353,91

TOTAL Capítol 01.04 1.547,71

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS)

Capítol 05 MESURES PREVENTIVES

1 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
26)

139,50 4,000 558,00

2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 28) 23,02 4,000 92,08

3 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
27)

19,44 20,000 388,80

4 BQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 1) 35,25 10,000 352,50

5 BQUAP000 u Curset de primers auxilis + socorrisme (P - 2) 201,25 3,000 603,75

TOTAL Capítol 01.05 1.995,13

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 2.246,26

Capítol 01.02  EQUIPS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 1.013,95

Capítol 01.03  INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 4.909,36

Capítol 01.04  SENYALITZACIÓ I TANQUES DE SEGURETAT 1.547,71

Capítol 01.05  MESURES PREVENTIVES 1.995,13

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS) 11.712,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
11.712,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost EDAR (ESS) 11.712,41

11.712,41

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 11.712,41

6 % Benefici Industrial SOBRE 11.712,41.......................................................................... 702,74

13 % Despeses Generals SOBRE 11.712,41..................................................................... 1.522,61

Subtotal 13.937,76

21 % IVA SOBRE 13.937,76............................................................................................... 2.926,93

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 16.864,69

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETZE MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS )



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 23. Justificació de Preus 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 23,02000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 23,02000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,02000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,02000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,02000 €

A0128000 h Oficial 1a polidor 23,02000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 23,02000 €

A012H000 h Oficial 1a electricista 23,78000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 23,78000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,78000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,02000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 24,22000 €

A012P200 h Oficial 2a jardiner 22,69000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 20,44000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 20,44000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 20,44000 €

A013D000 h Ajudant pintor 20,44000 €

A013H000 h Ajudant electricista 20,41000 €

A013J000 h Ajudant lampista 20,41000 €

A013M000 h Ajudant muntador 20,44000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 21,50000 €

A0140000 h Manobre 19,25000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,92000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW 56,03000 €

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 78,44000 €

C1315010 h Retroexcavadora petita 42,27000 €

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 60,38000 €

C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 101,38000 €

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 182,49000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 62,96000 €

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 59,14000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 12,19000 €

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 8,61000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,30000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 38,50000 €

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 41,38000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 42,60000 €

C1503000 h Camió grua 46,00000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t 48,42000 €

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 38,97000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C2007000 h Polidora 2,53000 €

C2009000 h Abrillantadora 2,11000 €

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 15,31000 €

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc 4,00000 €

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

35,00000 €

CRE23000 h Motoserra 3,09000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,11000 €

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 18,12000 €

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 20,37000 €

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 19,94000 €

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 16,71000 €

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 19,74000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,48000 €

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 16,28000 €

B03D1000 m3 Terra seleccionada 9,90000 €

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 350 kg/m3, en sacs 86,25000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 105,75000 €

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs 109,35000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,10000 €

B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,30000 €

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

64,56000 €

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

62,92000 €

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

70,59000 €

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

71,14000 €

B065E92C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

91,50000 €

B065EV0C m3 Formigó HA-30/P/20/IV de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

84,41000 €

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20

62,50000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

39,31000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 0,31000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 4,37000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 1,08000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,09000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

1,65000 €

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN
10080

1,31000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,12000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,29000 €

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos 1,05000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,51000 €

B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x100 cm 0,33000 €

B0E245L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

1,59000 €

B0ECA2R1 u Peça U de morter d'argila expandida, de 200x200x250 mm, per a revestir, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3

1,25000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,23000 €

B0FG5183 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma rectangular, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup AI
- AIIa (UNE-EN 14411)

11,43000 €

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió superior a 131
kN

7,32000 €

B4LZ570J m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un intereix de 70 cm i alçària de 18 cm 5,02000 €

B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor de 2.65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub de 50x30x2 mm col·locats cada 2.8 m

50,09000 €

B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1.15 kg/m2 i gruix 1 mm 5,69000 €

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2.5 mm resistent a la intempèrie 3,24000 €

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,87000 €

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 300 a 350 g/m2 2,50000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,05000 €

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa

5,97000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,65000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,26000 €

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 7,20000 €

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 2,30000 €

B8AZB000 kg Vernís sintètic 7,49000 €

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 6,52000 €

B8ZAE000 kg Imprimació al làtex 4,33000 €

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 12,20000 €

BAF18334 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
corredisses, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
mitjà, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
6A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

127,97000 €

BAFA1104 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per
a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà

145,28000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,66000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,18000 €

BD5HU025 m Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces
especials i tapa de formigó

111,53000 €

BD7J9400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

5,01000 €

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

4,50000 €



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa de D=70 cm i 145 kg de pes 73,52000 €

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de 200x200x200 mm i 1.7 kg de pes 2,50000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,46000 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

3,57000 €

BFB1J420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

10,47000 €

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

24,31000 €

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 75 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió

0,12000 €

BG145502 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues fileres de dotze mòduls i per a
muntar superficialment

121,06000 €

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar 0,50000 €

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1.1 mm de gruix

0,67000 €

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,14000 €

BG313800 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x25 mm2 7,06000 €

BG326200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R, unipolar de secció 1x1.5 mm2 0,31000 €

BG511710 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 V, de 10 A 72,00000 €

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 0,99000 €

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa, preu alt, per a encastar

3,78000 €

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 2,71000 €

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

11,03000 €

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,31000 €

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,93000 €

BHP531F1 u Projector per a làmpada fluorescent de designació TC-D i portalàmpades G24 d3, de 26 W de
potència, alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos d'alumini extruït de secció triangular,
tapes laterals de material sintètic i frontal rectangular, lira de suport, reflector i sense capçal,
completament orientable, grau de protecció IP 20, per a muntar en carril electrificat bifàsic no
encastat o per a muntar superficialment

146,31000 €

BHQBL601 u Projector per a exteriors per a 1 tub fluorescent de 16 mm de diàmetre i 14 W de potència, cos
lineal d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes d'alumini fos, difusor de vidre resistent als
impactes i a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, amb equip electrònic alimentat a 230 V,
de 668 mm de llargària, grau de protecció IP-679, per a muntar en caixa encastada en paraments o
paviments

247,14000 €

BHQZL600 u Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de projector lineal d'1 làmpada fluorescent T16
de 14 W, amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cables, per a encastar en paviments o
paraments

24,28000 €

BHR117DA u Fanal amb columna d'alumini, de 5 m d'alçària, amb 1 llumenera, per a làmpades de descàrrega,
de potència 100 W

1.378,70000 €

BHT11120 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de
preu superior, per a 230 V de tensió

77,74000 €

BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma ovoide, amb casquet E40, de potència 100 W 15,35000 €

BHU81214 u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550 mm de llargària, de 14 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85

7,72000 €

BHU82333 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W de potència màxima, 230 V de tensió
d'alimentació, amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color

4,88000 €
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Ra=82

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 38,94000 €

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 9,48000 €

BJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, mural 38,79000 €

BJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, amb fixacions murals 7,01000 €

BJ298121 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

15,90000 €

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de
bronze, preu alt

153,82000 €

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt 13,97000 €

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0.8 m3 55,30000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 6,62000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,05000 €

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 6,00000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,85000 €

BR4GE2F1 u Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 0,57000 €

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N 5,05000 €

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

15,30000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 82,22000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200

Subtotal: 21,91200 21,91200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,12000 = 11,77800

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 105,75000 = 21,15000

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050

Subtotal: 59,02830 59,02830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21912

COST DIRECTE 82,22142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,22142

D060Q021 m3 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

Rend.: 1,000 84,87000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,100 /R x 19,92000 = 21,91200

Subtotal: 21,91200 21,91200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,77000 = 1,06200

Subtotal: 1,06200 1,06200

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,225      x 105,75000 = 23,79375

B0331Q10 t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 16,71000 = 25,90050
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ELEMENTS COMPOSTOS

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 18,12000 = 11,77800

B0111000 m3 Aigua 0,180      x 1,11000 = 0,19980

Subtotal: 61,67205 61,67205

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21912

COST DIRECTE 84,86517

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,86517

D06L1AG1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a
1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 136,48000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,92000 = 19,92000

Subtotal: 19,92000 19,92000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,300      x 1,11000 = 0,33300

B0514501 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,375      x 109,35000 = 41,00625

B03E1440 m3 Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat
350 kg/m3, en sacs

0,700      x 86,25000 = 60,37500

B0311010 t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,740      x 18,12000 = 13,40880

Subtotal: 115,12305 115,12305

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19920

COST DIRECTE 136,48125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 136,48125

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 102,12000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària
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ELEMENTS COMPOSTOS

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,500      x 20,37000 = 30,55500

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 105,75000 = 26,43750

B0532310 kg Calç aèria CL 90 250,000      x 0,09000 = 22,50000

Subtotal: 79,71450 79,71450

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 102,12291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,12291

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,000 108,03000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 19,92000 = 20,91600

Subtotal: 20,91600 20,91600

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325

Subtotal: 1,28325 1,28325

Materials

B0532310 kg Calç aèria CL 90 190,000      x 0,09000 = 17,10000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 105,75000 = 40,18500

B0312020 t Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters 1,380      x 20,37000 = 28,11060

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,11000 = 0,22200

Subtotal: 85,61760 85,61760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20916

COST DIRECTE 108,02601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,02601

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 50,24000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,25000 = 9,62500
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Subtotal: 9,62500 9,62500

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330      x 105,75000 = 34,89750

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,05000 = 5,25000

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,11000 = 0,36630

Subtotal: 40,51380 40,51380

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09625

COST DIRECTE 50,23505

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,23505

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,86000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,44000 = 0,10220

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,02000 = 0,11510

Subtotal: 0,21730 0,21730

Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,60000 = 0,63000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,0102      x 1,08000 = 0,01102

Subtotal: 0,64102 0,64102

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00217

COST DIRECTE 0,86049

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86049

D0B34135 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,99000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 20,44000 = 0,08176

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 23,02000 = 0,09208

Subtotal: 0,17384 0,17384

Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,65000 = 1,81500

Subtotal: 1,81500 1,81500
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174

COST DIRECTE 1,99058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,99058

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 1,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,004 /R x 20,44000 = 0,08176

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,004 /R x 23,02000 = 0,09208

Subtotal: 0,17384 0,17384

Materials

B0B341C4 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,100      x 1,31000 = 1,44100

Subtotal: 1,44100 1,44100

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00174

COST DIRECTE 1,61658

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,61658
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P-1 14E239E5 m2 Paret estructural de 20 cm de gruix, de bloc foradat
llis de 500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de morter de
ciment gris per a revestir, col·locació amb morter
1:0,5:4, amb traves i brancals massissats amb
formigó de 225 kg/m3 de ciment amb una proporció
en volum 1:3:6, col·locat manualment i armat amb
acer B500S en barres corrugades. m2 de superfície
realment executada sense incloure cèrcols ni llindes

Rend.: 1,000 37,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,050      x 1,09954 = 1,15452

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
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, col·locat manualment

0,020      x 129,71655 = 2,59433

E4E2961L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

1,000      x 33,30455 = 33,30455

Subtotal: 37,05340 37,05340

COST DIRECTE 37,05340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,05340

P-2 14H77DKJ u Llinda estructural de 250 mm d'amplària amb peça U
de morter d'argila expandida, per a un buit d'obra de
160 cm amb recolzaments de 20 cm, armada amb
una quantia de 3.6 kg/m d'acer en barres corrugades
B500S i reblert de formigó lleuger d'argila expandida
15 a 18 N/mm2 de resistència a compressió

Rend.: 1,000 54,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E4H77H1A m Llinda estructural de 25 cm d'amplària, de peça U llisa
de 200x200x250 mm, de morter d'argila expandida
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:1:7

2,000      x 17,05990 = 34,11980

E4HZ7A04 m3 Formigó lleuger d'argila expandida per a fàbrica de
blocs de morter d'argila expandida, de 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió i de densitat 1200 a
1400 kg/m3, col·locat manualment

0,056      x 184,31351 = 10,32156
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PARTIDES D'OBRA

E4B73000 kg Armadura per a llindes AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

7,200      x 1,38790 = 9,99288

Subtotal: 54,43424 54,43424

COST DIRECTE 54,43424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,43424

P-3 14LFE788 m2 Sostre de 18+4 cm, per a una sobrecàrrega
(ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de
morter de ciment i biguetes de formigó pretesat,
intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5
kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, malla electrosoldada AP500 T de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.06 m3/m2 de
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 40,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

0,060      x 104,26053 = 6,25563

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

5,000      x 1,31241 = 6,56205

E4B9DC88 m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements
resistents AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller

1,000      x 2,51826 = 2,51826

E4LF446E m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 47,5 kNm per m
d'amplària de sostre

1,000      x 25,41218 = 25,41218

Subtotal: 40,74812 40,74812

COST DIRECTE 40,74812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,74812

P-4 2DB18425 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 3.5 m
de fondària, amb solera de formigó HM-20/P/20/I, de
15 cm de gruix amb mitja canya per a tub de diàmetre
40 cm, paret de maó calat de gruix 14 cm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4, bastiment i tapa de fosa grisa de diàmetre 70
cm i graons de ferro colat nodular de 200x200x200
mm

Rend.: 1,000 1.205,62 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

1,000      x 49,36415 = 49,36415

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

3,500      x 247,70705 = 866,97468

FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

1,000      x 92,51403 = 92,51403

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

12,000      x 16,39747 = 196,76964

Subtotal: 1.205,62250 1.205,62250

COST DIRECTE 1.205,62250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.205,62250

P-5 4G632110 u Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de
16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de
regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16
mm, conductor de coure de designació UNE H07V-R
unipolar d'1.5 mm2 de secció i caixa de derivació
quadrada de 90x90 mm col·locada encastada

Rend.: 1,000 66,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

1,000      x 10,15575 = 10,15575

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

1,000      x 10,19197 = 10,19197

KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

1,000      x 3,76556 = 3,76556

KG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub

10,000      x 0,76473 = 7,64730

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

3,500      x 0,94331 = 3,30159

KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

1,000      x 5,15631 = 5,15631

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

3,000      x 7,99778 = 23,99334

KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

1,000      x 1,88706 = 1,88706
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Subtotal: 66,09888 66,09888

COST DIRECTE 66,09888
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,09888

P-6 BDKZ8B0 u Tapa per a obertura Rend.: 1,000 84,81 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-7 BE41GXC5D9T m Xemeneia Rend.: 1,000 36,65 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-8 BNN26220 u Bomba fecal submergible, Q<3 m3/h, 1 bar, pas útil
45 mm

Rend.: 1,000 977,91 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-9 E2211022 m2 Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 1,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,035 /R x 56,03000 = 1,96105

Subtotal: 1,96105 1,96105

COST DIRECTE 1,96105
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,96105

P-10 E2212222 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix, amb mitjans
mecànics i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 3,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,050 /R x 56,03000 = 2,80150

Subtotal: 2,80150 2,80150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 2,99689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,99689

E45917G3 m3 Formigó per a sostres amb elements resistents
industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000 104,26 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 19,25000 = 22,63800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 23,02000 = 6,76788

Subtotal: 29,40588 29,40588

Materials

B065910C m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050      x 70,59000 = 74,11950

Subtotal: 74,11950 74,11950

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73515

COST DIRECTE 104,26053
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,26053

E4B73000 kg Armadura per a llindes AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,013 /R x 23,02000 = 0,29926

Subtotal: 0,50366 0,50366

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,015      x 1,08000 = 0,01620

Subtotal: 0,87669 0,87669

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00755

COST DIRECTE 1,38790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38790

E4B93000 kg Armadura per a sostres amb elements resistents
industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,43460 0,43460

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,010      x 1,08000 = 0,01080

Subtotal: 0,87129 0,87129

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00652

COST DIRECTE 1,31241
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,31241

E4B9DC88 m2 Armadura per a l'armadura de sostres amb elements
resistents AP500 T amb malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm
6x2,2 m B500T UNE-EN 10080, elaborada a l'obra i
manipulada a taller

Rend.: 1,000 2,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,020 /R x 23,02000 = 0,46040

Subtotal: 0,86920 0,86920

Materials

D0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,61658 = 1,61658

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,018      x 1,08000 = 0,01944

Subtotal: 1,63602 1,63602

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01304

COST DIRECTE 2,51826
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,51826

E4E2961L m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, revestir, llis, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

Rend.: 1,000 33,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,25000 = 4,23500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,440 /R x 23,02000 = 10,12880

Subtotal: 14,36380 14,36380

Materials
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0168      x 108,02601 = 1,81484

B0E245L1 u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
500x200x200 mm, per a revestir, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3

10,500      x 1,59000 = 16,69500

Subtotal: 18,50984 18,50984

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,43091

COST DIRECTE 33,30455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,30455

E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

Rend.: 1,000 1,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 23,02000 = 0,23020

Subtotal: 0,23020 0,23020

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

Subtotal: 0,86589 0,86589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00345

COST DIRECTE 1,09954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,09954

E4EZQ024 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
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, col·locat manualment

Rend.: 1,000 129,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,25000 = 30,80000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 40,00800 40,00800

Materials

D060Q021 m3 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

1,050      x 84,86517 = 89,10843
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màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Subtotal: 89,10843 89,10843

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60012

COST DIRECTE 129,71655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,71655

E4H77H1A m Llinda estructural de 25 cm d'amplària, de peça U llisa
de 200x200x250 mm, de morter d'argila expandida
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter mixt 1:1:7

Rend.: 1,000 17,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 19,25000 = 3,08000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,320 /R x 23,02000 = 7,36640

Subtotal: 10,44640 10,44640

Materials

B0ECA2R1 u Peça U de morter d'argila expandida, de
200x200x250 mm, per a revestir, categoria I segons
la norma UNE-EN 771-3

4,992      x 1,25000 = 6,24000

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0011      x 102,12291 = 0,11234

Subtotal: 6,35234 6,35234

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26116

COST DIRECTE 17,05990
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,05990

E4HZ7A04 m3 Formigó lleuger d'argila expandida per a fàbrica de
blocs de morter d'argila expandida, de 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió i de densitat 1200 a
1400 kg/m3, col·locat manualment

Rend.: 1,000 184,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 19,25000 = 30,80000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 40,00800 40,00800

Materials

D06L1AG1 m3 Formigó lleuger d'argila expandida, 15 a 18 N/mm2
de resistència a la compressió, de densitat 1200 a
1400 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,050      x 136,48125 = 143,30531
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Subtotal: 143,30531 143,30531

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,00020

COST DIRECTE 184,31351
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,31351

E4LF446E m2 Bigueta i revoltó per a sostre de 18+4 cm, amb
revoltó de morter de ciment i biguetes de formigó
pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, intereixos 0,7 m,
llum < 5 m, de moment flector últim 47,5 kNm per m
d'amplària de sostre

Rend.: 1,000 25,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,110 /R x 23,02000 = 2,53220

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,25000 = 4,23500

Subtotal: 6,76720 6,76720

Materials

B4LZ570J m Revoltó industrialitzat de morter de ciment per a un
intereix de 70 cm i alçària de 18 cm

1,491      x 5,02000 = 7,48482

B4LF0404 m Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària,
amb armadura activa de tensió superior a 131 kN

1,5015      x 7,32000 = 10,99098

Subtotal: 18,47580 18,47580

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16918

COST DIRECTE 25,41218
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,41218

P-11 E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,000 13,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,02000 = 3,22280

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,25000 = 2,69500

Subtotal: 5,91780 5,91780

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1515      x 50,23505 = 7,61061

Subtotal: 7,61061 7,61061
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08877

COST DIRECTE 13,61718
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,61718

P-12 E763200L m2 Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1
mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM),
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 11,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,050 /R x 20,44000 = 1,02200

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 23,02000 = 2,30200

Subtotal: 3,32400 3,32400

Materials

B7JZ00B0 m Cinta de cautxú cru per a junts de membranes 0,200      x 7,20000 = 1,44000

B7621600 m2 Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la
intempèrie de pes 1.15 kg/m2 i gruix 1 mm

1,100      x 5,69000 = 6,25900

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,075      x 4,37000 = 0,32775

Subtotal: 8,02675 8,02675

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04986

COST DIRECTE 11,40061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,40061

P-13 E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080

Subtotal: 1,32960 1,32960

Materials

B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

1,100      x 0,87000 = 0,95700

Subtotal: 0,95700 0,95700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01994

COST DIRECTE 2,30654
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,30654
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P-14 E7C23471 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >= 1,429
m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 8,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,02000 = 1,38120

Subtotal: 1,95870 1,95870

Materials

B7C23470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
40 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica >= 1,429 m2K/W, amb la
superfície llisa i amb cantell mitjamossa

1,050      x 5,97000 = 6,26850

Subtotal: 6,26850 6,26850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02938

COST DIRECTE 8,25658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,25658

P-15 E894S470 m2 Pintat de pilar exterior de formigó al plàstic, amb
acabat texturat amb una capa d'imprimació al làtex
diluït i dues de pasta plàstica de picar

Rend.: 1,000 12,53 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 20,44000 = 0,81760

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 23,02000 = 8,97780

Subtotal: 9,79540 9,79540

Materials

B8ZAE000 kg Imprimació al làtex 0,306      x 4,33000 = 1,32498

B89ZQ000 kg Pasta plàstica de picar 0,5508      x 2,30000 = 1,26684

Subtotal: 2,59182 2,59182

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14693

COST DIRECTE 12,53415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,53415

P-16 E8AA2BD0 m2 Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís
sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida i tres d'acabat

Rend.: 1,000 17,14 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 23,02000 = 11,97040

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 20,44000 = 1,02200

Subtotal: 12,99240 12,99240

Materials

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,3978      x 7,49000 = 2,97952

B8ZA3000 kg Protector químic insecticida-fungicida 0,150      x 6,52000 = 0,97800

Subtotal: 3,95752 3,95752

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19489

COST DIRECTE 17,14481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,14481

P-17 E9232G91 m2 Subbase de grava de 20 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 11,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 19,92000 = 2,39040

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,25000 = 1,15500

Subtotal: 3,54540 3,54540

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,060 /R x 12,19000 = 0,73140

Subtotal: 0,73140 0,73140

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,357      x 19,74000 = 7,04718

Subtotal: 7,04718 7,04718

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05318

COST DIRECTE 11,37716
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,37716

P-18 E923U001 m2 Subbase de grava de 8 cm de gruix i grandària
màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

Rend.: 1,000 5,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,080 /R x 19,92000 = 1,59360

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

Subtotal: 2,36360 2,36360

Maquinària

C133A030 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 0,080 /R x 12,19000 = 0,97520
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Subtotal: 0,97520 0,97520

Materials

B0332300 t Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm 0,132      x 19,74000 = 2,60568

Subtotal: 2,60568 2,60568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03545

COST DIRECTE 5,97993
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,97993

P-19 E9DA1523 m2 Paviment interior, de rajola de gres extruït sense
esmaltar de forma rectangular preu mitjà, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 29,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,25000 = 0,57750

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 20,44000 = 4,08800

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,02000 = 10,35900

Subtotal: 15,02450 15,02450

Materials

B0FG5183 m2 Rajola de gres extruït sense esmaltar de forma
rectangular, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup AI -
AIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 11,43000 = 11,65860

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN
12004

7,0035      x 0,31000 = 2,17109

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,30000 = 0,42750

Subtotal: 14,25719 14,25719

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22537

COST DIRECTE 29,50706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,50706

P-20 E9Z2A100 m2 Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

Rend.: 1,000 9,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250

A0128000 h Oficial 1a polidor 0,320 /R x 23,02000 = 7,36640

Subtotal: 8,32890 8,32890

Maquinària

C2009000 h Abrillantadora 0,120 /R x 2,11000 = 0,25320
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C2007000 h Polidora 0,200 /R x 2,53000 = 0,50600

Subtotal: 0,75920 0,75920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12493

COST DIRECTE 9,21303
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21303

P-21 EAF18134 u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada
amb perfils de preu mitjà, classificació mínima 2 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Rend.: 1,000 207,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,44000 = 3,06600

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800

Subtotal: 17,33400 17,33400

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,290      x 14,26000 = 4,13540

BAF18334 m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu mitjà, classificació
mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 6A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C2 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,440      x 127,97000 = 184,27680

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

Subtotal: 189,87720 189,87720

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43335

COST DIRECTE 207,64455
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,64455

P-22 EAFA1104 u Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb
perfils de preu mitjà

Rend.: 1,000 304,14 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,44000 = 2,45280

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 23,78000 = 14,26800

Subtotal: 16,72080 16,72080

Materials

BAFA1104 m2 Porta d'alumini anoditzat natural, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,5 a 1,99 m2, elaborada amb perfils de preu
mitjà

1,935      x 145,28000 = 281,11680

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,310      x 14,26000 = 4,42060

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,100      x 14,65000 = 1,46500

Subtotal: 287,00240 287,00240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41802

COST DIRECTE 304,14122
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 304,14122

P-23 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 19,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 20,44000 = 3,67920

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,02000 = 8,28720

Subtotal: 11,96640 11,96640

Materials

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,46000 = 1,80180

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,18000 = 0,79060

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,66000 = 5,12400

Subtotal: 7,79640 7,79640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17950

COST DIRECTE 19,94230
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,94230

P-24 EG41A21B u Interruptor magnetotèrmic de 15 A d'intensitat
nominal, bipolar, tipus PIA, corba C, de 4500 A de
poder de curt circuit i
fixat a pressió

Rend.: 1,000 24,03 €

______________________________________________________________________________________________________________
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P-25 EGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de
llargària i de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 25,41 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,233 /R x 20,41000 = 4,75553

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,233 /R x 23,78000 = 5,54074

Subtotal: 10,29627 10,29627

Materials

BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 3,93000 = 3,93000

BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 1500 mm de llargària, de 14.6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 11,03000 = 11,03000

Subtotal: 14,96000 14,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15444

COST DIRECTE 25,41071
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,41071

P-26 EHP531F1 u Projector amb 1 làmpada fluorescent de designació
TC-D i portalàmpades G24 d3, de 26 W de potència,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos
d'alumini extruit de secció triangular, tapes laterals de
material sintètic i frontal rectangular, lira de suport,
reflector i sense capçal, completament orientable,
grau de protecció IP 20, muntat superficialment

Rend.: 1,000 164,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,300 /R x 20,41000 = 6,12300

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400

Subtotal: 13,25700 13,25700

Materials

BHU82333 u Làmpada fluorescent amb casquet G24d-3, de 26 W
de potència màxima, 230 V de tensió d'alimentació,
amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un
grau de rendiment de color Ra=82

1,000      x 4,88000 = 4,88000

BHP531F1 u Projector per a làmpada fluorescent de designació
TC-D i portalàmpades G24 d3, de 26 W de potència,
alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, cos
d'alumini extruït de secció triangular, tapes laterals de
material sintètic i frontal rectangular, lira de suport,
reflector i sense capçal, completament orientable,
grau de protecció IP 20, per a muntar en carril
electrificat bifàsic no encastat o per a muntar
superficialment

1,000      x 146,31000 = 146,31000
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Subtotal: 151,19000 151,19000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19886

COST DIRECTE 164,64586
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 164,64586

P-27 EJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària
53 a 75 cm, de color blanc, preu alt, col·locat amb
suports murals

Rend.: 1,000 51,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 20,41000 = 2,04100

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 23,78000 = 9,51200

Subtotal: 11,55300 11,55300

Materials

BJ13B212 u Lavabo de porcellana esmaltada senzill, d'amplària 53
a 75 cm, de color blanc, preu alt, mural

1,000      x 38,79000 = 38,79000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 14,65000 = 0,36625

Subtotal: 39,15625 39,15625

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,28883

COST DIRECTE 50,99808
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,99808

P-28 EJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, col·locada
amb fixacions murals

Rend.: 1,000 20,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 20,41000 = 2,28592

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 23,78000 = 10,70100

Subtotal: 12,98692 12,98692

Materials

BJ1BP012 u Cisterna de PVC, de color blanc, preu alt, amb
fixacions murals

1,000      x 7,01000 = 7,01000

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

2,000      x 0,09000 = 0,18000

Subtotal: 7,19000 7,19000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32467

COST DIRECTE 20,50159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,50159
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P-29 EJ298121 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, muntada
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

Rend.: 1,000 24,69 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 20,41000 = 1,53075

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 23,78000 = 7,13400

Subtotal: 8,66475 8,66475

Materials

BJ298121 u Aixeta senzilla per a safareigs, mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

1,000      x 15,90000 = 15,90000

Subtotal: 15,90000 15,90000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12997

COST DIRECTE 24,69472
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,69472

P-30 EN315427 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 21,38 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,165 /R x 23,78000 = 3,92370

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 20,44000 = 3,37260

Subtotal: 7,29630 7,29630

Materials

BN315420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, 16 bar de PN, de bronze, preu alt

1,000      x 13,97000 = 13,97000

Subtotal: 13,97000 13,97000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10944

COST DIRECTE 21,37574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,37574

P-31 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 15,96 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 24,22000 = 0,72660

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,060 /R x 22,69000 = 1,36140

A013P000 h Ajudant jardiner 0,460 /R x 21,50000 = 9,89000

Subtotal: 11,97800 11,97800

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 32,30000 = 3,23000

Subtotal: 3,23000 3,23000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,11000 = 0,02220

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,010      x 55,30000 = 0,55300

Subtotal: 0,57520 0,57520

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17967

COST DIRECTE 15,96287
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,96287

P-32 ER66277B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 40 a 80 l, excavació de clot de plantació
de 70x70x50 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg

Rend.: 1,000 38,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 1,260 /R x 21,50000 = 27,09000

A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,090 /R x 22,69000 = 2,04210

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,045 /R x 24,22000 = 1,08990

Subtotal: 30,22200 30,22200

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 32,30000 = 6,46000

Subtotal: 6,46000 6,46000

Materials

BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0.8 m3

0,0245      x 55,30000 = 1,35485

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 1,41035 1,41035



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45333

COST DIRECTE 38,54568
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,54568

P-33 F6A1CL31 u Porta d'entrada Rend.: 1,000 469,19 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-34 F6A1LQA4 m Reixat d'acer d'alçària 2 m amb acabat galvanitzat
amb bastidor de 2,65x2 m de tub de 50x30x2 mm i
malla electrosoldada de 200x50 mm i diàmetre 6 mm,
i pals de tub de 50x30x2 mm, col·locats cada 2,8 m
sobre daus de formigó

Rend.: 1,000 65,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 20,44000 = 5,31440

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,260 /R x 23,02000 = 5,98520

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,110 /R x 23,78000 = 2,61580

Subtotal: 13,91540 13,91540

Materials

D060P021 m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,0165      x 82,22142 = 1,35665

B6A1LQA4 m Reixat d'alçària 2 m, d'acer galvanitzat amb bastidor
de 2.65x2 m de tub de 50x30x2 mm i malla
electrosoldada de 200x50 mm i D 6 mm i pals de tub
de 50x30x2 mm col·locats cada 2.8 m

1,000      x 50,09000 = 50,09000

Subtotal: 51,44665 51,44665

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20873

COST DIRECTE 65,57078
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,57078

P-35 F923T001 m3 Subministrament i col·locació de grava gràndaria 5
mm, amb estesa

Rend.: 1,000 43,15 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-36 FD5GU020 m Canal prefabricada de formigó de 30 x 30 cm amb
cobertura de formigó i tapa de formigó, col·locada
sobre llit de formigó HM-20/B/20/I de 10 cm de gruix,
totalment acabada

Rend.: 1,000 124,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 23,02000 = 3,45300

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 19,25000 = 1,92500

Subtotal: 5,37800 5,37800

Materials

BD5HU025 m Canal prefabricat de formigó de 30x30 cm, amb
cobertura de formigó, inclòs p.p. de peces especials i
tapa de formigó

1,050      x 111,53000 = 117,10650

B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

0,035      x 64,56000 = 2,25960

Subtotal: 119,36610 119,36610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08067

COST DIRECTE 124,82477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,82477

FDB27469 u Solera amb mitja canya de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix mínim i de planta 1,2x1,2 m per a tub
de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 49,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,25000 = 7,70000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,400 /R x 23,02000 = 9,20800

Subtotal: 16,90800 16,90800

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,4988      x 64,56000 = 32,20253

Subtotal: 32,20253 32,20253

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25362

COST DIRECTE 49,36415
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,36415

FDD1A529 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm
de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 247,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 23,02000 = 106,97394

A0140000 h Manobre 4,647 /R x 19,25000 = 89,45475

Subtotal: 196,42869 196,42869

Materials
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B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,952      x 0,23000 = 27,58896

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,11000 = 0,00666

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,176      x 108,02601 = 19,01258

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 105,75000 = 1,72373

Subtotal: 48,33193 48,33193

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,94643

COST DIRECTE 247,70705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 247,70705

FDDZ3154 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa,
de D=70 cm i 145 kg de pes, col·locat amb morter

Rend.: 1,000 92,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,410 /R x 19,25000 = 7,89250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 23,02000 = 9,43820

Subtotal: 17,33070 17,33070

Materials

BDDZ3150 u Bastiment i tapa per a pou de registre de fosa grisa
de D=70 cm i 145 kg de pes

1,000      x 73,52000 = 73,52000

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 39,31000 = 1,40337

Subtotal: 74,92337 74,92337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25996

COST DIRECTE 92,51403
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,51403

FDDZ51D9 u Graó per a pou de registre amb ferro colat nodular, de
200x200x200 mm, i 1,7 kg de pes, col·locat amb
morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l

Rend.: 1,000 16,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,25000 = 5,77500

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

Subtotal: 12,68100 12,68100

Materials
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D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3
de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

0,0095      x 108,02601 = 1,02625

BDDZ51D0 u Graó per a pou de registre de ferro colat nodular, de
200x200x200 mm i 1.7 kg de pes

1,000      x 2,50000 = 2,50000

Subtotal: 3,52625 3,52625

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19022

COST DIRECTE 16,39747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,39747

P-37 FFB1A655 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 22,72 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 20,44000 = 5,31440

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 23,78000 = 6,18280

Subtotal: 11,49720 11,49720

Materials

BFYB1A05 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 75 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió

1,000      x 0,12000 = 0,12000

BFWB1A05 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
75 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 24,31000 = 7,29300

BFB1A600 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 3,57000 = 3,64140

Subtotal: 11,05440 11,05440

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17246

COST DIRECTE 22,72406
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,72406

P-38 FG145502 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a dues fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment

Rend.: 1,000 123,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,41000 = 0,51025
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A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 23,78000 = 0,59450

Subtotal: 1,10475 1,10475

Materials

BG145502 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a dues fileres de dotze mòduls i per a
muntar superficialment

1,000      x 121,06000 = 121,06000

BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució

1,000      x 1,31000 = 1,31000

Subtotal: 122,37000 122,37000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01657

COST DIRECTE 123,49132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,49132

P-39 FG21R91G m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió
encolada i com a canalització soterrada

Rend.: 1,000 2,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,035 /R x 23,78000 = 0,83230

Subtotal: 1,85280 1,85280

Materials

BG21R910 m Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 3 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1.1 mm de gruix

1,020      x 0,67000 = 0,68340

Subtotal: 0,68340 0,68340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02779

COST DIRECTE 2,56399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,56399

P-40 FG313806 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x25 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 9,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,050 /R x 23,78000 = 1,18900

Subtotal: 2,20950 2,20950

Materials

BG313800 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1
kV, tripolar de secció 3x25 mm2

1,020      x 7,06000 = 7,20120
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Subtotal: 7,20120 7,20120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03314

COST DIRECTE 9,44384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,44384

P-41 FG511712 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400 V, de 10 A i muntat superficialment

Rend.: 1,000 75,35 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,78000 = 0,23780

A013H000 h Ajudant electricista 0,150 /R x 20,41000 = 3,06150

Subtotal: 3,29930 3,29930

Materials

BG511710 u Comptador monofàsic per a mesurar energia activa,
per a 230 o 400 V, de 10 A

1,000      x 72,00000 = 72,00000

Subtotal: 72,00000 72,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04949

COST DIRECTE 75,34879
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,34879

P-42 FHQBL601 u Projector per a exteriors amb 1 tub fluorescent de 16
mm de diàmetre i 14 W de potència, cos lineal
d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes
d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i
a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, equip
electrònic alimentat a 230 V, de 668 mm de llargària,
grau de protecció IP-679, muntat en caixa encastada
en paraments o paviments

Rend.: 1,000 293,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,330 /R x 23,78000 = 7,84740

A013H000 h Ajudant electricista 0,330 /R x 20,41000 = 6,73530

Subtotal: 14,58270 14,58270

Materials

BHQBL601 u Projector per a exteriors per a 1 tub fluorescent de 16
mm de diàmetre i 14 W de potència, cos lineal
d'alumini extruït tancat pels extrems amb tapes
d'alumini fos, difusor de vidre resistent als impactes i
a les càrregues estàtiques i reflector d'alumini, amb
equip electrònic alimentat a 230 V, de 668 mm de
llargària, grau de protecció IP-679, per a muntar en
caixa encastada en paraments o paviments

1,000      x 247,14000 = 247,14000
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BHU81214 u Làmpada fluorescent de 16 mm de diàmetre i 550 mm
de llargària, de 14 W de potència, amb una
temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de
rendiment de color Ra=85

1,000      x 7,72000 = 7,72000

BHQZL600 u Caixa de xapa d'alumini per al muntatge encastat de
projector lineal d'1 làmpada fluorescent T16 de 14 W,
amb premsaestopes per a la entrada i sortida de
cables, per a encastar en paviments o paraments

1,000      x 24,28000 = 24,28000

Subtotal: 279,14000 279,14000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21874

COST DIRECTE 293,94144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 293,94144

P-43 FHR117VB u Fanal amb columna d' alumini de 5 m d'alçària, amb 1
llumenera amb làmpades vapor de sodi a pressió alta,
de potència 100 W, col·locat sobre dau de formigó

Rend.: 1,000 1.509,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

A013H000 h Ajudant electricista 0,530 /R x 20,41000 = 10,81730

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 23,78000 = 12,60340

Subtotal: 28,23320 28,23320

Maquinària

C1504R00 h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 38,97000 = 20,65410

C1503000 h Camió grua 0,250 /R x 46,00000 = 11,50000

Subtotal: 32,15410 32,15410

Materials

BHWM1000 u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 38,94000 = 38,94000

BHU312A1 u Làmpada de vapor de sodi de pressió alta de forma
ovoide, amb casquet E40, de potència 100 W

1,000      x 15,35000 = 15,35000

B064500C m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,242      x 62,92000 = 15,22664

BHR117DA u Fanal amb columna d'alumini, de 5 m d'alçària, amb 1
llumenera, per a làmpades de descàrrega, de
potència 100 W

1,000      x 1.378,70000 = 1.378,70000

Subtotal: 1.448,21664 1.448,21664

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,70583

COST DIRECTE 1.509,30977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.509,30977

P-44 FHT11122 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur
de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu
superior, per a 230 V de tensió i fixat a la paret

Rend.: 1,000 98,43 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,250 /R x 23,78000 = 5,94500

A013H000 h Ajudant electricista 0,250 /R x 20,41000 = 5,10250

Subtotal: 11,04750 11,04750

Materials

BHWT1000 u Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols 1,000      x 9,48000 = 9,48000

BHT11120 u Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl·lula de sulfur
de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu
superior, per a 230 V de tensió

1,000      x 77,74000 = 77,74000

Subtotal: 87,22000 87,22000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16571

COST DIRECTE 98,43321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,43321

P-45 FN12B424 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de diàmetre
nomimal 80 mm, de 16 bar de PN, de bronze, preu alt
i muntada en pericó de canalització soterrada

Rend.: 1,000 204,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,120 /R x 20,44000 = 22,89280

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,120 /R x 23,78000 = 26,63360

Subtotal: 49,52640 49,52640

Materials

BN12B420 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de 80 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de bronze,
preu alt

1,000      x 153,82000 = 153,82000

Subtotal: 153,82000 153,82000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74290

COST DIRECTE 204,08930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 204,08930

P-46 FR4GE2F1 u Subministrament de Phragmites australis en alvèol
forestal de 200 cm3

Rend.: 1,000 0,57 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

BR4GE2F1 u Phragmites australis en alvèol forestal de 200 cm3 1,000      x 0,57000 = 0,57000

Subtotal: 0,57000 0,57000
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COST DIRECTE 0,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57000

P-47 G21R1002 u Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs
soca, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 43,79 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,333 /R x 23,02000 = 7,66566

A0150000 h Manobre especialista 0,333 /R x 19,92000 = 6,63336

A0140000 h Manobre 0,333 /R x 19,25000 = 6,41025

Subtotal: 20,70927 20,70927

Maquinària

C1315010 h Retroexcavadora petita 0,133 /R x 42,27000 = 5,62191

CRE23000 h Motoserra 0,333 /R x 3,09000 = 1,02897

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,333 /R x 48,42000 = 16,12386

Subtotal: 22,77474 22,77474

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31064

COST DIRECTE 43,79465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,79465

P-48 G2211101 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,024 /R x 78,44000 = 1,88256

Subtotal: 1,88256 1,88256

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 2,07795
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,07795

P-49 G2223Q11 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 7,64 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 19,25000 = 0,96250
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Subtotal: 0,96250 0,96250

Maquinària

C1311270 h Pala carregadora mitjana sobre erugues, de 119 kW 0,085 /R x 78,44000 = 6,66740

Subtotal: 6,66740 6,66740

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01444

COST DIRECTE 7,64434
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,64434

P-50 G2224121 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
mitjana i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 6,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 19,25000 = 0,77000

Subtotal: 0,77000 0,77000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,095 /R x 60,38000 = 5,73610

Subtotal: 5,73610 5,73610

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01155

COST DIRECTE 6,51765
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,51765

P-51 G2224221 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora
gran i amb les terres deixades a la vora

Rend.: 1,000 5,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,25000 = 0,19250

Subtotal: 0,19250 0,19250

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,027 /R x 182,49000 = 4,92723

Subtotal: 4,92723 4,92723

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00289

COST DIRECTE 5,12262
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,12262
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P-52 G2241010 m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics Rend.: 1,000 1,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,022 /R x 19,25000 = 0,42350

Subtotal: 0,42350 0,42350

Maquinària

C1315220 h Retroexcavadora mitjana sobre erugues 0,012 /R x 101,38000 = 1,21656

Subtotal: 1,21656 1,21656

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00635

COST DIRECTE 1,64641
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,64641

P-53 G2243011 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 2,24 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,016 /R x 56,95000 = 0,91120

Subtotal: 2,23520 2,23520

COST DIRECTE 2,23520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,23520

P-54 G2262111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 3,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1502D00 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 41,38000 = 0,41380

C1311120 h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117
kW

0,020 /R x 56,03000 = 1,12060

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 62,96000 = 0,62960

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,020 /R x 66,20000 = 1,32400

Subtotal: 3,48800 3,48800

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 0,05550 0,05550
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COST DIRECTE 3,54350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54350

P-55 G228510F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 23,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,550 /R x 19,92000 = 10,95600

Subtotal: 10,95600 10,95600

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,550 /R x 8,61000 = 4,73550

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560

Subtotal: 11,98110 11,98110

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16434

COST DIRECTE 23,10144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,10144

P-56 G228560F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant,
amb compactació del 95 % PM

Rend.: 1,000 21,66 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,500 /R x 19,92000 = 9,96000

Subtotal: 9,96000 9,96000

Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,120 /R x 60,38000 = 7,24560

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 8,61000 = 4,30500

Subtotal: 11,55060 11,55060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14940

COST DIRECTE 21,66000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,66000

P-57 G2A11000 m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació Rend.: 1,000 9,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials
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B03D1000 m3 Terra seleccionada 1,000      x 9,90000 = 9,90000

Subtotal: 9,90000 9,90000

COST DIRECTE 9,90000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,90000

P-58 G2R45067 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 10 km

Rend.: 1,000 4,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C1315230 h Retroexcavadora gran sobre erugues 0,0055 /R x 182,49000 = 1,00370

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,103 /R x 38,50000 = 3,96550

Subtotal: 4,96920 4,96920

COST DIRECTE 4,96920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96920

P-59 G3151CG3 m3 Formigó per a rases i pous, HA-30/P/20/IIa+Qb, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 101,93 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,25000 = 8,47000

Subtotal: 8,47000 8,47000

Materials

B065E92C m3 Formigó HA-30/P/20/IIa+Qb de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb

1,020      x 91,50000 = 93,33000

Subtotal: 93,33000 93,33000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12705

COST DIRECTE 101,92705
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,92705

P-60 G31D1001 m2 Encofrat amb plafons metàl·lics per a rases i pous Rend.: 1,000 18,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,300 /R x 23,02000 = 6,90600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,44000 = 8,17600

Subtotal: 15,08200 15,08200

Materials
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B0DZP400 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x100 cm

1,000      x 0,33000 = 0,33000

B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,51000 = 0,12550

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400

B0D81480 m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,100      x 1,12000 = 1,23200

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 211,79000 = 0,23297

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,9998      x 0,44000 = 0,87991

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581

Subtotal: 2,96019 2,96019

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22623

COST DIRECTE 18,26842
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,26842

P-61 G3Z112P1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió

Rend.: 1,000 11,25 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,075 /R x 23,02000 = 1,72650

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,25000 = 2,88750

Subtotal: 4,61400 4,61400

Materials

B06NLA2C m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, HL-150/P/20

0,105      x 62,50000 = 6,56250

Subtotal: 6,56250 6,56250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06921

COST DIRECTE 11,24571
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,24571

P-62 G45C18G3 m3 Formigó per a lloses, HA-25/P/20/IIa, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 101,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,25000 = 27,91250

Subtotal: 27,91250 27,91250

Materials

B065960C m3 Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,020      x 71,14000 = 72,56280
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Subtotal: 72,56280 72,56280

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69781

COST DIRECTE 101,17311
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,17311

P-63 G45C1DG3 m3 Formigó per a lloses, HA-30/P/20/IV, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 114,71 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,450 /R x 19,25000 = 27,91250

Subtotal: 27,91250 27,91250

Materials

B065EV0C m3 Formigó HA-30/P/20/IV de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IV

1,020      x 84,41000 = 86,09820

Subtotal: 86,09820 86,09820

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,69781

COST DIRECTE 114,70851
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 114,70851

P-64 G4B13100 kg Armadura per a pilars AP500 S en barres de diàmetre
com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,02000 = 0,16114

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,44000 = 0,14308

Subtotal: 0,30422 0,30422

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,005      x 1,08000 = 0,00540

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

Subtotal: 0,86589 0,86589

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00456

COST DIRECTE 1,17467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,17467



Projecte de l´EDAR i dels col·lectors al nucli urbà de Salitja (VILOBÍ D´ONYAR)

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

P-65 G4BC3100 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S en barres
de diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,02000 = 0,27624

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,44000 = 0,20440

Subtotal: 0,48064 0,48064

Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,86049 = 0,86049

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,012      x 1,08000 = 0,01296

Subtotal: 0,87345 0,87345

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00721

COST DIRECTE 1,36130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36130

P-66 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

Rend.: 1,000 3,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,023 /R x 20,44000 = 0,47012

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,023 /R x 23,02000 = 0,52946

Subtotal: 0,99958 0,99958

Materials

D0B34135 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080,
elaborada a l'obra i manipulada a taller

1,000      x 1,99058 = 1,99058

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm 0,016      x 1,08000 = 0,01728

Subtotal: 2,00786 2,00786

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01499

COST DIRECTE 3,02243
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,02243

P-67 G7732C20 m2 Membrana de gruix 2,5 mm d'una làmina de polietilè
d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a
la intempèrie

Rend.: 1,000 15,70 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 19,25000 = 6,16000

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 23,02000 = 3,68320

Subtotal: 9,84320 9,84320

Maquinària

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 15,31000 = 2,44960

Subtotal: 2,44960 2,44960

Materials

B7721C10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2.5 mm
resistent a la intempèrie

1,005      x 3,24000 = 3,25620

Subtotal: 3,25620 3,25620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14765

COST DIRECTE 15,69665
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,69665

P-68 G7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 4,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,44000 = 0,40880

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,02000 = 0,92080

Subtotal: 1,32960 1,32960

Materials

B7B111J0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 300 a 350 g/m2

1,100      x 2,50000 = 2,75000

Subtotal: 2,75000 2,75000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01994

COST DIRECTE 4,09954
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09954

P-69 G931201J m3 Base de tot-u artificial col·locada amb
motoanivelladora i piconatge del material al 98% del
PM

Rend.: 1,000 28,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,25000 = 0,80850

Subtotal: 0,80850 0,80850

Maquinària

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032
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C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

Subtotal: 2,64354 2,64354

Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,200      x 20,48000 = 24,57600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 24,63150 24,63150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01213

COST DIRECTE 28,09567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,09567

P-70 G931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulat reciclat,
col·locada amb motoanivelladora i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,000 23,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,042 /R x 19,25000 = 0,80850

Subtotal: 0,80850 0,80850

Maquinària

C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,023 /R x 59,14000 = 1,36022

C1331200 h Motoanivelladora mitjana 0,017 /R x 62,96000 = 1,07032

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 42,60000 = 0,21300

Subtotal: 2,64354 2,64354

Materials

B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats 1,200      x 16,28000 = 19,53600

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,11000 = 0,05550

Subtotal: 19,59150 19,59150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01213

COST DIRECTE 23,05567
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,05567

P-71 G9F15221 m2 Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de
junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat

Rend.: 1,000 20,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,095 /R x 23,02000 = 2,18690

A0150000 h Manobre especialista 0,019 /R x 19,92000 = 0,37848
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A0140000 h Manobre 0,171 /R x 19,25000 = 3,29175

Subtotal: 5,85713 5,85713

Maquinària

C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,019 /R x 8,61000 = 0,16359

Subtotal: 0,16359 0,16359

Materials

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 12,20000 = 12,44400

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,076      x 19,94000 = 1,51544

Subtotal: 13,95944 13,95944

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08786

COST DIRECTE 20,06802
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,06802

P-72 GDE301 u Reixa per desbast manual amb muntatge Rend.: 1,000 24,71 €

______________________________________________________________________________________________________________

P-73 GD5J8F08 u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 20 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I sobre
solera de 10 cm de formigó HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 121,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,850 /R x 19,25000 = 35,61250

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 1,850 /R x 23,02000 = 42,58700

Subtotal: 78,19950 78,19950

Materials

B0DF6F0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de caixa d'embornal de
70x30x85 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,29000 = 1,29903

B0DZA000 l Desencofrant 0,560      x 2,51000 = 1,40560

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,6094      x 64,56000 = 39,34286

Subtotal: 42,04749 42,04749

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,17299

COST DIRECTE 121,41998
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,41998

P-74 GD7J9425 m Claveguera amb tub de polietilè de designació PE
100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de
pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma
UNE-EN 13244-2, soldat, amb grau de dificultat mitja
i col·locat al fons de la rasa

Rend.: 1,000 19,47 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,320 /R x 23,78000 = 7,60960

A013M000 h Ajudant muntador 0,320 /R x 20,44000 = 6,54080

Subtotal: 14,15040 14,15040

Materials

BD7J9400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 13244-2

1,020      x 5,01000 = 5,11020

Subtotal: 5,11020 5,11020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21226

COST DIRECTE 19,47286
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,47286

P-75 GD7JE186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,44000 = 2,65720

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 23,78000 = 3,09140

Subtotal: 5,74860 5,74860

Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,50000 = 4,59000

Subtotal: 4,59000 4,59000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08623

COST DIRECTE 10,42483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42483

P-76 GDK254F3 u Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de
gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat
de 290x140x100 mm, sobre llit de sorra

Rend.: 1,000 50,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,900 /R x 23,02000 = 20,71800

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 19,25000 = 17,32500

Subtotal: 38,04300 38,04300

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

8,001      x 0,23000 = 1,84023

B0312500 t Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm 0,0122      x 19,94000 = 0,24327

B0DF7G0A u Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

1,007      x 1,05000 = 1,05735

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 64,56000 = 8,52192

Subtotal: 11,66277 11,66277

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,57065

COST DIRECTE 50,27642
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,27642

P-77 GFB1J425 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons
de la rasa

Rend.: 1,000 30,88 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 20,44000 = 9,19800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 23,78000 = 10,70100

Subtotal: 19,89900 19,89900

Materials

BFB1J420 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 160 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat

1,020      x 10,47000 = 10,67940

Subtotal: 10,67940 10,67940

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29849

COST DIRECTE 30,87689
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,87689

P-78 GR111000 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora manual
de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la
brossa

Rend.: 1,000 0,23 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,001 /R x 24,22000 = 0,02422
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A013P000 h Ajudant jardiner 0,008 /R x 21,50000 = 0,17200

Subtotal: 0,19622 0,19622

Maquinària

CR112500 h Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o
disc

0,008 /R x 4,00000 = 0,03200

Subtotal: 0,03200 0,03200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00294

COST DIRECTE 0,23116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,23116

P-79 GR7212H0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació
de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de
palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2),
adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

Rend.: 1,000 0,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,002 /R x 24,22000 = 0,04844

Subtotal: 0,04844 0,04844

Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001 /R x 35,00000 = 0,03500

C1503000 h Camió grua 0,001 /R x 46,00000 = 0,04600

Subtotal: 0,08100 0,08100

Materials

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,030      x 6,00000 = 0,18000

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,11000 = 0,00222

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

BR4U1H00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4,
segons NTJ 07N

0,010      x 5,05000 = 0,05050

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,85000 = 0,17000

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,05000 = 0,36225

Subtotal: 0,86427 0,86427

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00073

COST DIRECTE 0,99444
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,99444
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P-80 GR7212J0 m2 Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus
mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor
segons NTJ 07N, amb una dosificació de 35 g/m2,
aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i
fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob
organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador
microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en
una superfície < 500 m2

Rend.: 1,000 1,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,002 /R x 24,22000 = 0,04844

Subtotal: 0,04844 0,04844

Maquinària

CR713300 h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001 /R x 35,00000 = 0,03500

C1503000 h Camió grua 0,001 /R x 46,00000 = 0,04600

Subtotal: 0,08100 0,08100

Materials

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,05000 = 0,36225

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,62000 = 0,09930

BR3A7000 kg Adob mineral sòlid de fons,  d'alliberament lent 0,030      x 6,00000 = 0,18000

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 0,85000 = 0,17000

BR4U1J00 kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035      x 15,30000 = 0,53550

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,11000 = 0,00222

Subtotal: 1,34927 1,34927

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00073

COST DIRECTE 1,47944
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,47944

KG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

Rend.: 1,000 5,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,050 /R x 20,41000 = 1,02050

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 4,58750 4,58750

Materials

BG151411 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

1,000      x 0,50000 = 0,50000
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Subtotal: 0,50000 0,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06881

COST DIRECTE 5,15631
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,15631

KG222511 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,016 /R x 23,78000 = 0,38048

Subtotal: 0,78868 0,78868

Materials

BG222510 m Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020      x 0,14000 = 0,14280

Subtotal: 0,14280 0,14280

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01183

COST DIRECTE 0,94331
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,94331

KG326206 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,010 /R x 20,41000 = 0,20410

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,010 /R x 23,78000 = 0,23780

Subtotal: 0,44190 0,44190

Materials

BG326200 m Conductor de coure de designació UNE H07V-R,
unipolar de secció 1x1.5 mm2

1,020      x 0,31000 = 0,31620

Subtotal: 0,31620 0,31620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00663

COST DIRECTE 0,76473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76473
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KG611021 u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

Rend.: 1,000 1,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,020 /R x 20,41000 = 0,40820

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,020 /R x 23,78000 = 0,47560

Subtotal: 0,88380 0,88380

Materials

BG611020 u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt 1,000      x 0,99000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01326

COST DIRECTE 1,88706
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,88706

KG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, encastada

Rend.: 1,000 10,16 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h Ajudant electricista 0,133 /R x 20,41000 = 2,71453

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,150 /R x 23,78000 = 3,56700

Subtotal: 6,28153 6,28153

Materials

BG631153 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu
alt, per a encastar

1,000      x 3,78000 = 3,78000

Subtotal: 3,78000 3,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09422

COST DIRECTE 10,15575
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,15575

KG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu
alt, col·locat

Rend.: 1,000 3,77 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h Oficial 1a electricista 0,030 /R x 23,78000 = 0,71340

A013H000 h Ajudant electricista 0,016 /R x 20,41000 = 0,32656

Subtotal: 1,03996 1,03996

Materials

BG671113 u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt 1,000      x 2,71000 = 2,71000

Subtotal: 2,71000 2,71000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01560

COST DIRECTE 3,76556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,76556

KY011112 m Obertura de regata en paret de maó massís, amb
mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

Rend.: 1,000 8,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 23,02000 = 2,76240

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,25000 = 4,81250

Subtotal: 7,57490 7,57490

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,11000 = 0,00222

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0404      x 0,10000 = 0,00404

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

3,030      x 0,10000 = 0,30300

Subtotal: 0,30926 0,30926

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11362

COST DIRECTE 7,99778
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99778

KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

Rend.: 1,000 10,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,220 /R x 19,25000 = 4,23500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 23,02000 = 5,75500

Subtotal: 9,99000 9,99000

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,0051      x 0,10000 = 0,00051

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,505      x 0,10000 = 0,05050

B0111000 m3 Aigua 0,001      x 1,11000 = 0,00111

Subtotal: 0,05212 0,05212
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14985

COST DIRECTE 10,19197
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,19197

P-81 XPA000SS u Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a
l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 11.712,41 €

______________________________________________________________________________________________________________
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Annex 24. Pressupost per a Coneixement de l'Administració 

1 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL (PEM)                                                   355.485,79 € 

 

Despeses Generals (13%) ................................................................................... 46.213,15 € 

Benefici Industrial (6%) ...................................................................................... 21.329,15 € 

 

SUBTOTAL                                                                                                   423.028,09 € 

 

IVA (21%) ............................................................................................................ 88.835,90 € 

 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC)                                           511.863,99 € 

 

Expropiacions i Indemnitzacions ...................................................................... 11.345,45 €     

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

 

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (PAC)               523.209,44 € 

 

 

El Pressupost per a Coneixement de l’Administració (PCA) puja a la quantitat de CINC-CENTS 
VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS 
(523.209,44 €). 



 


